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Sbírka zákonú a naťízení
republiky Českos:Slovenské.

Částka 1.
Cena: Kč 1—.

Obsah:

Vydána dne 11. ledna 1939,
raz

(1. a 2.) 1. Natízení, jímžse částečné mční zákon o mimofťádnýchopatfeních. — 2. Načízení,
jímž se méní vládní nafízení ze dne 22. prosince 1938, č. 393 Sb. z. a n., kterým se mční a do-.
plňujezákon o primých daních a ruší se zákon o prechodné prirážce k dani dúchodové a k dani
z tantiem a zákon o príspevku na obranu státu a o mimoťádné dani ze ziskú.

1.
Vládní nafízení

ze dne 10. ledna 1939,
jímž se částečné mení zákon o mimoňádných

opatňeních.

Vláda republiky Česko-Slovenské naľizuje
podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

čl. 1.

Ustanovení S 15, odst. 2 zákona ze dne 14.
dubna 1920, č. 300 Sb. z. a n., o mimorčádných
opatňčeních,se méní a budezníti takto:

(2) Odepňe-li aspoň jedna snémovna nebo,
nezasedá-li Národní shromáždéní, Stálý výbor
podle 8 54 ústavní listiny souhlas vydanému
nafízení, pomíjí jeho platnost.

čl. II.

Toto načízení platí na území celého státu a
nabývá účinnosti dnem 11. ledna 1939, pro
vedou je všichni členové vlády.

Vládne nariadenie
zo dňa 10. januára 1939,

ktorým sa čiastočne mení zákon 0 mimoriad
nych opatreniach.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného zmocňovacieho
zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.
z. an.:

čl. I.

Ustanovenie S 15, odst. 2 zákonazo dňa 14.
apríla 1920, č. 300 Sb.z. a n.,:o mimoriadnych
opatreniach, sa mení a bude znieť takto:

(2) Ak odoprie aspoň jedna snemovňaalebo,
jestliže nezasedá Národné shromaždenie, Stály
výbor podľa 8 54 ústavnej listiny súhlas Vy
danému nariadeniu, zaniká jeho platnosť.

čl. JI.
Toto nariadenie platí na území celého štátu

a nadobúda účinnosť dňom 11. januára 1939:
prevedú ho všetci členovia vlády.

POSBNOPAJLOK BIAJIH

3 nHa 10 ciyna 1939,
AKAM YHACTHHHOZMIHIOETBCA 3AKOH IPO

HAJISBHNHAHHI HAPAIDKEHHA.

Blana Hecbko-CIIOBALIBKOŤ. PeCINVÓJIHKHHa
panxye nicna apr. l[ KOHCTHTYUHÁHOMO
VNOBHOBAKHAHNUOTOŽAKOHA 13 HA 15. TPYJHA
1938, u. 330 36. 34K. i p.:

Apr. I.
[locraHoba 8 15, ycr. 2 34KOHa i3 HA 14,

KBITHA 1920, u. 300 3aK. 1 p., ANPO HaJl3BH
uaňHi HAPAJLKEHHA 3MIHIOETBCA 1 3BYHATHME
TAK:

(2) Konm6onaň onHa najaTa a60, ako Ha
POJIHE3IÓPAHHAHe 3acinae, [locriúnnú KOMI
TET BIJIMOBHTb nicia 8 54 KOHCTHTYUHÁHOPO
34KOHA 3rojly 3 BAJNAHHMPOZNOPANKOM, Mepe
CTAE BIH. OÔOBIZYBATHU.

Apr. II.
lleň poznopanok OÓ6OBAZYEHa TepHTOPIŤ

1iMOŤ JepaBH Ta HAÓYBAE NPABOCHJIBHOCTH
3 nkem 11. ciuna 1939, nepebenyTb ÚOTro BAcCI
UJIEHH BIAJIH.

Dr. Háchav. r.
Beranv. r.

Dr. Chvalkovskýv.r. Sidorv.r., |
Dr. Fischer v. r. tiež za všetkýchčlenov

Slov. vlády.
Dr. Kalfusv. r. Syrovýv.r.
Dr. Kaprasv. r. Dr. Feierabend v.ť.
Dr. Krejčí v. r:. Dr. Klumparv. v.,
Dr. Šádek v. r. též za ministra Čiperu..
Eliáš v.r. Dr. Havelkav. v.

Révay v.r., Ni
též za pčšedseduvlády Podkarp. Rusi Dr. Vološina.

|



Sbiraa zákonú a naňízení, č. 9.2 >
2.

Vládní naťfízení
ze dne 10. ledna 1939,

jímž se méní vládnúnafízeníze dne ?2. prosince
19N, č. 393 Sb. z. a N, kterým se méní a do
plúuje zákon o primých daních a ruší se zákon
0 prechodné prirážce k dani dúchodové a k dani
Z lanliem a zákon o príspevku na obranu státu

a o mimoňádné dani ze ziskú.

-Slovenské naľfizujeVláda republiky Česko A
a zmocňováaciho zepodle čl. II ústavního zákon

dne 15. prosince 1938, č. 550 Sb. z. a n.:

s 1.

Odstavec 3 části čtvrté vládniho nafizení
Č. 303/1938 Sl. z. a n. se s účinnosti od
1. le:lna 1939 mení a zní takto:

„(3) Toto nažízení platí na území celého
stálu: provede je ministr financií, pokud se
týče Slovenská zemská vláda a vláda Podkar
patské Rusi.“

Š 2.

Toto nafizení platí na územícelého státu a
naijývá účinnosti dnem vyhlášeni, provede je
Niinistr financí, pokud se týče Slovenská zem
ská vláda a vláda Podkarpatské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 10. januára 1939,

ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa 22,
decembra 1938, č. 393 Sb. z. a n., ktorým sa
mení a doplňuje zákon o priamych daniach a
Tuší sa zákon o prechodnej prirážke k dani
dôchodovej a k dani z tantiém a zákon o prí
Spevku na obranu štátu a 0 mimoriadnej dani

zo ziskov.

ď Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
zál podľa čl. II ústavného zmocňovacieho
ža ná zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.an:

S 1.

č Odsek 3 časti štvrtej vládneho nariadenia
293/ 19“8 Sl. z. a n. sa s účinnosťouod 1.jara 1939 mení a znie takto:

š JK) Toto nariadenie platí na území celého
“U: prevedie ho minister financií, nakoľko

sa týka Slovenská krajinská vláda a vláda
Podkarpatskej Rusi.“

$ Z.

Toto nariadenie platí na územícelého štátu.
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, pre
vedie ho minister financií, nakoľko sa týka
Slovenská krajinská vláda a vláda Podkarpat
skej Rusi.

PO3MNOPANOK BI1ANH

8 nHa 10. ciuna 1939,
AKIIM BMIHROETBCAPOZNOPANOK BIIAIH 8 NRA

22. rpynHA 1938, u. 393 36. 84K. i P., AKHM
BMIHOETLBCA Ta NO0ONOBHKLETĽCHABAKOH IIpo

čEZNOCEPENHÍ MNONATKU, A BHOCHTBECII Ba

KOH IAPO THMHACOBHÚ JNONATOK NO NojJATKY

NOXONOBOTOi NOJATKY 8 TAHTIEM Tá 84KOH

PO NAPHUHHOK HA OČOPDOHY NEDIKABH Ta

Po HAJBBHYHAÁŇHHŇNOJATOK ai 3nCKY,

Bnana Yecbko-CH1oBaubKOI PecnyôJIHKH Ha
panxye nicna apr. ll KÔÓHCTHTYUHÁHOTO
YNOBHOBA:KHAHOYOTO3AKOHA 3 AHA 15. TPYJHA
1938 u. 330 36. 3aK. i p.:

$ 1.

YcTyn 3. uaCTHHH 4. POZNOPAJIKY BIAJIH u,
393/1938 36. 3ak. i p. 3MIHOETBCA13 Npa
BOCHJIbHICTBO Bin 1. ciuha 1939 i 3BYWaTHME
TAK:

„(3) Lleň poznopanok O6OBAZYEHa Tepu
TOPií uinoi nepxaBuH: nepebene ÁŇOro MiHic
TEPCTBO GbiHaHCÍB, BIAHOCHO CIIOBAYUHHH
KpaeBa Blana Ta Brana KapnaTcbkoi Yxkpalmu."

8 2.

lleň poznopanok O6OBAJYE"HA TEPHTOPIÍ
uinoi nepmaBu i HaČyBaE NPABOCHIBHOCITI
3 IHEM OĽOJIO1IEHHA: NEPeBEJE ŇOTO MIHICTEp
CTBO (DIHAHCIB, BIAHOCHO CIIOBAHUHHH-KPAEBA
Blana Ta Brana KapnaTcbkoi YKpalHu.

Dr. Háchav. r.
Beran v. r.

Dr. Chvalkovskýv.r. Syrový v.r.
Dr. Fischer v. r. Dr. Šádekv. r.
Dr. Kalfusv.r. Eliáš v.r.

Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumparťv. r.
Dr. Havelkav. v.

Révayv. r.

Teplanskýv. r.
Dr. Kapras v.r.
Dr. Krejčí v. r.

Slátní Llskárna v Praze,



Ročník 1939.

Sbírka zákonúa naťízení
republiky Česko-Slovenské.

Částka 2.
Cenn: Kč 1—.

Vydána dne 13. ledna 19::9.

Obsah: 3. Naťízení, jímž se doplňuje vládní naťízení ze dne 16. lerlna 1931,č. 10 Sb. z. a n 0 prev
částkách n početních podkladech Všeobecného pensijního ústavu a ústavú náhradních.

3.
Vládní naťizení

ze dne 10. ledna 1939,
jimž se doplňuje vládní načízení ze dne
16. ledna 1931, č. 10 Sb. z. a n., o pčevodních
čústkách a početních podkladech Všeobecného

pensijního ústavu a ústavú náhradních.

Vláda republiky Česko-Slovenské naňizuje
podle 88 113 až 115 zákona ze dne 21. února
1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojišténí
soukromých zaméstnancú ve vyšších službách,
ve znéní právních pľedpisú jej mčénících A
doplňujícieh:

8 1.
Tabulky vládního naťízení č. 10/1931 Sb.

z. a n. se doplňují dalšími hodnotami v pňi
pojených tabulkách obsaženými.

8 2.

Toto naťízení platí na území celého státu:
nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje
se i na dobu od 1. ledna 1929. Provede je
ministr sociální a zdravotní správy v dohodé
se zúčastnčénýmiministry, pokud se týče Slo
venská zemská vláda a vláda Podkarpatské
Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 10. januára 1939,

ktorým sa doplňuje vládne nariadenie 20 dňa
16. januára 1931, č. 10 Sb. z. a n, 0 pre
vodných sumách a početných podkladoch Vše
obecného penzijného ústavu a ústavov ná

hradných.
Vláda Česko-Slovenskej republiky naria

ďuje dľa $8 113 až 115 zákona zo dňa 21.
februára 1929, č. 26 Sb. z. a n., o penzijnom
poistení súkromných zamestnancov vo vyšších
službách, v znení právnych predpisov menia
cich ho a doplňujúcich:

8 1.

Tabuľky vládneho nariadenia č. 10/1931
b. Z. a n. sa doplňujú ďalšími hodnotami

Vpripojených tabuľkách obsaženými.

8 2,

Toto nariadenie platí na územícelého štátu:
nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vzťa
huje sa aj na dobu od 1. januára 1929. Pre.
vedie ho minister sociálnej a zdravettnej
správy v dohode so zúčastnenými mini-rurňi,
nakoľko sa týka Slovenská krajinská vtívia
a vláda Podkarpatskej Rusi.

POZNOPANOK BNANM
3 NnHA10. ciunsa 1939,

SIKUM NOMOBHHETECA POZNOPANOK BlIAIM
3 AHA 16. ciuna 1931, 4. 10 36. aaK. i p.
NPO NEPEKAZOBÍ KBOTH i paXYHKOBÍ OCHOBII

| Bara/JIBHOFo NeHCIHHOrOo z3aBEJEHHA | 3a
CTYIHIIX 3aBEJECHb.

Bnana WUecbko-CINOBAUBKOŤ PECANVÓMIKUHa
pajukye nicna 85 113 no 115 34K0HA 3 AHA
21. nororo 1929, u. 26 36. 3. 1 p., npo neHm
CHŇHE OČEZNEUEHHA NPHBATHIN CIYKÓOBHKÍB
Y BHCUIHX CHYKÓZX NO JYMUÍ NPABHUX NPN
NACÍB, ULO MOTO 3MIHOHOTB 1 NONOBHIODOTĽ:

$ 1.

Taóanyku poznopanky Baiaan u. 10/1931
306. 34K. i Pp. NOMNOBHIOFOTĽCA NANDLUNHMIUBAP

TOCTAMII, LLO MICTATbBCA B ZANYMEHHX TAÓNINY

Kax. 89.
Lleň poznňopanok ob6obaayE B Kpanx Uecb

kim i MopaBCcbKOUecbKÍM Ta Ha KapnaTcbkiťí
YKpalHi: HAÓVBAE NPABOCHAĽHOCTH 3 JIHEM OTMOo
NOUIEHH5I i BIAHOCHTBCATAKO Ha vac Bin |.

ciuna 1929, [lepebene iloro MIHiICTpCOuiaMb
HOŤ ONÍKH i 3NOPOBIII B NOPOZYMÍKHIO 3 NPr
UACHHMI!MIHICTDAMI, ZĽASLAHO,Baza KapnaT
CbKOi YKpalHu. —“

Beran v. r.
Syrovýv. v.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádekv. r.
Eliášv. r.

Sidor v.ľ.,
tiež za všetkých členov

Slov. vlády.

Révay v.v. i
Dr. Chvalkovskýv.r.
Dr. Fischerv.r. Dr. Feierabendv.r.
Dr. Kalfus v.r. Dr. Klumnarv. r,

Dr. Havelkav. r.



Sbirsa zákonú a naťízení, č. 9,2 —

2.
Vládní naťňízení

ze dne 10. ledna 1999,
jimž se méní vládnúnaťízení ze dne 22. prosince
19:2, č. 393 Sb. z, a n., kterým se mčénúa do
plňuje zákon o pčimých daních a ruší se zákon
o prechodnépťirážce k dani dúchodové a k dani
z tantiem a zákon o príspčvku na obranu státu

a 0 mimorádné dani ze ziskú.

Vláda republiky česko-Slovenské nafizuje
podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

s 1.

Odstavec 3 části čtvrté vládniho nafizení
č. 393/1938 Sb. z. a n. se s účinnosti od
1. ledna 1939 méní a zní takto: M

„(3) Toto naťízení platí na území celého
státu: provede je ministr financí, pokud se
týče Slovenská zemská vláda a vláda Podkar
patské Rusi.“

8 2.

Toto naťfízeníplatí na území celého státu a
nabvýváúčinnosti dnem vyhlášení, provede je
ministr financí, pokud se týče Slovenská zem
ská vláda a vláda Podkarpatské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 10. januára 1939,

ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa 22.
decembra 1938, č. 393 Sb. z. a n., ktorým sa
mení a doplňuje zákon o priamych daniach a
ruší sa zákon o prechodnej prirážke k dani
dôchodovej ak dani z tantiém a zákon o prí
spevku na obranu štátu a 0 mimoriadnej dani

zo ziskov,

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného zmocňovacieho
Zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.
z. an..

8 1.

Odsek 3 časti štvitej vládneho nariadenia
č. 293/1938 Sb. z. a n. sa s účinnosťou od 1.ja
nuára 1939 mení a znie takto:

„(2) Toto nariadenie platí na území celého
štátu: prevedie ho minister financií, nakoľko

on
sa týka Slovenská krajinská
Podkarpatskej Rusi.“ Jinská vláda a vláda

8 2,

Toto nariadenie platí na územícelého štátu.
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: pre
vedie hominister financií, nakoľko sa týka
Slovenská krajinská vláda a vláda Podkarpat
skej Rusi.

POBNOPANOK Blianu

8 nna 10. ciyna 1939,
AKIM BMIHIOETBCA POZNOPANOK BJIANIM8 INHA

22. TPYAHA1938, u. 393 36. 84K. i P-, AKUM
SMIHIOETBCA Ta NONOBHHNETĽBCABAKOH IPO
ČEZNOCEPEJHÍ NONATKU, A .BHOCHTBCA BA

KOH IMIPOTHMHACOBHÁ NOJNLATOKN0 NnonaTKY
AOXONOBOTO i MOJNATKY8 TAHTIEM Ta 84KOH

Npo NPHÚHHOK Ha O6OPOHY JICDKABH Ta
NPO HAN3BHHAHHNÚ NONATOK ai 3uCKY.

Brana MecbKkO-CHOBAIIBbKOŤPecnyóJHKH Ha
panmye nicnma apr. ll KÔHCTHTYUMÁHOŤO
YNOBHOBAHHANOHOFO 3AKOHA 3 NHA 15. CPYJHA
1938u. 330 36. sak.i p.:

$ 1.

ÝCTYM 3. HACTHHH 4. POZNOPAJIKY BIAJIH U.
393/1938 36. 34x. i Pp. 3MIHOETBCA ia Npa
BOCHUIBHICTBOBi 1. ciuna 1939 i 3ByuaTHME
TAK:

„(%) Lleň poznopanok O6OBAJYE Ha TEpH
TOPIi UNO NepKABH: nepebene ňoro Mimic
TEPCTBO ĎiHAHCIB, BIAHOCHO CIlIOBAUUHHA
KpaeBABra 1a Ta Bnana KapnaTc>bKojYKpaiHu."

$ 2.

Uleň poanopanok o6oBA3JYE| Ha Tepuropii
UN0Í JepMaBH i HabčyBaE NPABOCHIILHOCTH
3 AHEM OFOJIOLIEHHA, NEpEBEJIE ŇOTO MIHICTEP
ČTBO ĎiHAHCIB, BINHOCHO CHIOBAY4YUHHH-KPaEBA
BJlaJa Ta Bana KapnaTC>bKOIYKpaiHH.

Dr. Háchav. r.
Beran v. rv.

Dr. Chvalkovskýv.r. Syrový v.r.
Dr. Fischerv. r. Dr. Šádekv. r.
Dr. Kalfusv. r. Eliáš v.r. .

Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumpar v:r.
Dr. Havelkav. r.

Révay v.r.

Teplanskýv. r.
Dr. Kaprasv. r.
Dr. Krejčí v. r.

Státni tskárna v Praze,
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Obsah: 3. Naľízení, júmž se doplňuje vládní nafizení ze dne 16. ledna 1931, č. 10 Sb. z. a n., o pre“ odni

čáústkách a početních podkladech Všeobecného pensijního ústavu a ústavú náhradních.

3.
Vládní naťfízení

ze dne 10. ledna 1939,
jimž se doplňuje vládní naťízení ze dne
16. ledna 1931, č. 10 Sb, z. a n., o pčevodních
čústkách a početních podkladech Všeobecného

pensijního ústavu a ústavú náhradních.

Vláda yepubliky Česko-Slovenské naľizuje
podle $$ 113 až 115 zákona ze dne 21. února
1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištční
soukromých zaméstnancú ve vyšších službách,
ve znéní právních pľčedpisú jej ménících a
doplňujícich:

g 1.

Tabulky vládního naťfízení č. 10/1931 Sb.
Z. a n. se doplňují dalšími hodnotami v pľi
pojených tabulkách obsaženými.

8 2.
Toto načízení platí na území celého státu:

nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje
se 1 na dobu od 1. ledna 1929. Provede je
ministr sociální a zdravotní správy v dohodé
se zúčastnénými ministry, pokud se týče Slo
venská zemská vláda a vláda Podkarpatské
Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 10. januára 1939,

ktorým sa doplňuje vládne nariadenie zo dňa
16. januára 1931, č. 10 Sb. z. a n., o pre
vodných sumách a početných podkladoch Vše
obecného penzijného ústavu a ústavov ná

hradných.

„Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje dľa $$ 113 až 115 zákona zo dňa 21.
februára 1929, č. 26 Sb. z. a n., o penzijnom
poistení súkromných zamestnancov vo vyšších
službách, v znení právnych predpisov menia-:
cich ho a doplňujúcich :

3 1.

Tabuľky vládneho nariadenia č. 10/1981
Sb. Z. a n. sa doplňujú ďalšími hodnotami
Vpripojených tabuľkách obsaženými.,

—
8 2.

Toto nariadenie platí na území celéh U.
nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia A "hre.
huje sa aj na dobu od 1. januára 192%. tnej
vedie ho minister sociálnej a zdrav“ mi,
správy v dohode so zúčastnenými min!SJAná
nakoľko sa týka Slovenská krajinska V
a vláda Podkarpatskej Rusi.

POZNODANOK BNANM

3 nna 10. ciuna 1939, “
AKUM DONOBHWETBCA poasnopanok P:laž

38 nma 16. ciuna 1931, «4. 10 36. 3aK. | Ha
NPO NEPeKAROBÍ KBOTH i paxyHKOBÍ OCH? a
Šara/IBHOro NeHciýHOro aaBenehHf1 1 ?

CTYNHIIX 3ABEJIEHb. i

Bnana Yecbko-CI1OBAIbKOIpecnyôHKH TA
panxye nicna 86 113 no 115 3axona 3 nuž
21. niororo 1929, u. 26 36. 3. i p., po ja
CHŇHE OČEZNEYÉHHA NPHBATHHX CHYKÓOBHK
Y BHCIIHX CHYKÓAX No nymuj npabynx MPH"
NÚCIB, 110 ŇOTO 3MIHIOOTb i NONOBHICIOTĽ:

8 ]. |
TAÓNHYKA POZNOPANKY BNANIH Y. 10/193

36. 34K. i Pp. NONOBHIOIOTBCIInajbuuimH Bap
TOCTAMH, ULO MICTATBCAB ZANYMEHHXTAČÍ

kaX. g 2.
Ieň poznopalok O6OBSAZVEB KPašíX Hecb

kim i MopaBcbKkolunecbkim Ta Ha KapnaTcbkil
YKpalHi: HAÓYBAENPIBOCHALHOCTH 3 NHEMOTO
NOUJEHHA i BIAHOCIITECAH TAKOM Ha WAC BU

ciuna 1929. [lepenene ňoro MiHicTp COulA“Ib“
HOONÍKH | 3X0POBIA B NOPOZYMIHHIO3 NP“
UACHHMI! MIHICTDAMII, ZĽNANHO, BAANA [Gapnar
CbKOI YkpaiHu. —"

Beran v. Y.
Syrovýv. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Krejčí v.r.

o štátu:

Sidorv. r.,
tiež za všetkých členov

Slov. vlády.

Révayv. r. Dr.Šádekv. r.
Dr. Chvalkovskýv.r. Eliáš v.r.
Dr. Fischerv.r. Dr. Feierabendv.r.
Dr. Kalfusv. r. Dr. Xlumparv. r.

Dr. Havelkav. r.
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Príloha. — Príloha. — Ilpenora.I a. p

Vôkkedni Piíspčévková doba mésícúvýpočtu
Vet ku dňu [IPHUAHHKOBHÁŇ

výpočtu >
BiK B NEHb 1—12 13—24 25—36 37—48 49— 60 61—72 13—84 85—96
OÓUNCNEHNA

66—70 1,3093 1,1711 1,0613
71—15 0,9064 1,0893 1,3034 1,6531 1,8352 1,6799 1,3830 1.2275
76—80 0,7526 0,9683 1,2530 1,6253 2,1072 1,8690 1,6675 1,4895

MolTera Príspevková doba mésícúVY
Vekku dňu IIPHUHHKOBHÝ

výpočtu

Bir5NEHb| 205—216| 217—228| 229—240| 241—262| 2563—264| 265—276| 277—288| 289—3800
OÓUNCIEHRA

66—70 1,1063 1,1163 1,1272 1,1386 1,1508 1,1642 1,1788 1,1940
71—75 0,8003 0,8071 0,8148 0,8236 0,8329 0,8426 0,6526 0,8629
76—80 0,5748 0,5774 0,5810 0,5851 0,5899 0,3931 0,6010 0,6076

Mádoleeľna Príspevková doba mésícú
Vekku dňu [IPHUHHKOBHÁŇ

pržpočtu

KBREHb| 409—420| 421—432| 433—444| 445—4——AOŠUNCIEHAA56| 457—468| 469—480| 481—492| 493—504
66—70 1,3945 1,4197 1,4163 1,4745 1,5045 1,5363 1,5701 1,6057
11—75 0,9978 1,0146 1,0321 1,0304 1,0695 1,0892 1,1097 1,1313
716—80 0,6956 0,7067 0,7182 0,7300 0,7422 0,7549 0,7681 0,7818

I b.

"výpočtu. Príspčvková doba mésícú
Vek ku dňu [I PHUHHKOBHÁÝÁ

grý počtu TTIK B NEHB 1—12 — 5— — — — 9—o OÓYNCNEHUM13—2425—3631—4849—6061—7273—84853—96
61—65 1,1350 1,0323 0,9507
66—70 0,9346 1,0540 1,1811 1,3247 1,4763 1,3034 1,1711 1,0600
71—75 0,8870 1,0667 1,2778 1,5230 1,8042 1,5630 1,3159 1,2216

Arýpočtu Pčíspévková doba mésícú Ň
Vek ku dňu [IPHUHHKOBHHM

pr ýpočtu
IKBNeHb| 205—216| 217—22——— —26—OUNCNEHHA8| 229—240| 241—252| 253—264| 265—276| 277—268| 289—300
61—65 1,2823 1,3191 1,3566 1,3951 1,4347 1,4748 1,5154 1,5568
66—70 0,8805 0,9099 0,9399 0,9701 1,0007 1,0322 1,0644 1,0972
11—715 0,5783 0,5987 0,6202 0,6127 0,6659 0,6894 0,7131 0,7373
73.» .b a+s“»
počte Príspčvková doba mésícú i
Vek ku dňu [IPHN4NHHKOBHÁ

výpočtu [|

BiKUNEHB| 409—420| 421—432| 433—444| 445—456| 457—468| 469—480| 481—492| 493—504
OÔHNCIEHHA

61—65 1,9656 2,0238 2,0580 2,0877 2,1123 2,1313 2,1466 2,1609
66—70 1,4572 1,4950 1,5326 1,5699 1,6067 1,6424 1,6759 1,7033
11—15 1,0069 1,0368 1,0667 1,0972 1,1281 1,1589 1,1899 1,2207
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I a,
Príspevková doba megiacov

uaáC MÍCALIB97—108| 100—120|121—192| 133—144| 145—156| 1567—168| 169—180| 181—102| 193—204
1,0626 1,0637 1,0647 1,0667 1,0698 1,0742 1,0802 1,0879 1,0987

1,1017 0,9986 0,9119 0,8383 0,7751 0,7193 0,7840 0,7588 0,7943
1,3299 1,1873 1,0563 0,9559 0,8657 0,7889 0,7236 0,6669 0,6178

Príspevková doba mesiacov
uaC MÍCALUIB301—312| 313—394| 325—336| 337—348| 349—360| 361—372| 373—384| 385—396| 387—408

1,2102 1,2274 1,2452 1,2637 1,2831 1,3095 1,3247 1,3470 1,3103
0,8736 0,8848 0,8967 0,9094 0,9226 0,9365 0,9311 0,9661 0,9816
0,6150 0,6227 0,6308 0,6390 0,6475 0,6563 0,6653 0,6749 0,6850

Príspevková doba mesiacov
uaC MICAUIB500—516| 617—528| 629—540| 641—552| 553—6564| 565—576| 571—688| 689—600

1,6434 1,6832 1,7249 1,7688 1,8152 1,8643 1,9161 1,9708
1,1641 1,1782 1,2039 1,2309 1,2595 1,2896 1,3214 1,3547
0,7961 0,8110 0,8263 0,8423 0,8591 0,8767 0,8954 0,9152

I 6.

Príspevková doba mesiacov
uaC MICAUIÍB97—108| 109—120| 121—192| 133—144| 145—156| 157—168| 169—180| 181—192| 193—204

0,9822 1,0138 1,0461 1,0788 1,1116 1,1445 1,1781 1,2120 1,2467
0,9788 0,9046 0,8407 0,1859 0,7385 0,1633 0,7933 0,8220 0,8511
1,1072 1,0086 0,9257 0,8550 0,7939 0,7401 0,6922 0,6194 0.6117

Príspevková doba mesiacov
uaC MICAUIB301—312| 313—324| 325—336|331—348|349—360| 361—372|373—384|385—396|397—408

1,5988 1,6414 1,6847 1,7284 1,7121 1,8167 1,8692 1,9022 1,9146
1,1308 1,1632 1,2000 1,2353 1,2711 1,3075 1,3443 1,3818 1,4195
0,7618 0,7867 0,8123 0,8385 0,8652 0,8926 0,9206 0,9489 0,9777

Príspevková doba mesiacov
uAC MÍCAUIÍB505—516| 517—528| 5629—540| 541—552| 553—B564| 5656—576| 577—588| 683—600|

2,1750 2,1894 2,2047 2,2220 2,2434 2,2122 2,2321 2,1230
1,7330 1,7656 1,7736 1,7886 1,8026 1,8163 1,8301 1,8416
1,2514 1,2817 1,3112 1,3390 1,3644 1,3869 1,4063 1,4220
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II a.

Priíspčvková doba mésícú
Vékkedni Príspevková doba mesiacov

výpočty [I IHKOBINTÍ “AC MÍICALUÍB
Vek ku dňu pn a! —

výpočtu 60 a víceobunenena| 0—1112—93[||24—3536—4748—59| 60aviae
60 i Ólnbuie

l . ,

71 1,41731 1,99836 2,83779 | 4,02201 5,61933 7,81340

72 1,21521 1,80135 251826 3,10024 5,28310 743822

73 1,16200 1,63922 2,33843 3,41962 4,95263 7,11534

74 1,06936 1,50146 2,16550 3,16625 | 4,61286 6,71598
, | .

|
10 0,98933 — 1,38337 1,99696 © 2,93713 |. 4,355534 | 6,11152

76 0,92247 1,28081 1,84806 2,13183 4,03681 | 6,12894

17 0,66368 | 1,19122 1,71530 2,54491 . 3,83743 | 5,81914

78 0,81630 ! 1,11369 1,59680 2,31453 : 3,60570 | 5,523682
|

19 0,7132 | 1,04537 1,49231 : 2,21937 | 3,38952 5,21183
U

80 0,3029 | 0,97960 1,39730 2,07884 3,18672 4,97026

II b. — 116.

Prispévková doba mésícúu
Včk ke dni e A .
výpočtu Príspevková doba mesiacov

Vek ku dňu IIPHUYUHHKOBHÝ UYACMIÍCAUÍB
výpočtu Ni

Bík n neHL 60 a více
OBUNCIIEHA 0—11 12—23 24—35 360—47 48—59 60 a viac

! 60 i 6inbuie

66 2,25161 2,971753 3,87729 | 4,98997 6,33508 7,9380

67 2,00313 | 2,68730 3,56807 | 4,67560 6,0368 7,68162

68 1,77663 2,41796 3,26195 4,36222 5,13821 1,12594

69 1,57168 2,16806 2,97812 4,051765“ 5,13392 7,17193

|

"0 1,40857 1,94821 2,10726 3,14857 | 5,12809 6,90543

11 1,20809 1,5911 2,46660 3,46084 4,82181 6,03258

72 1,15386 1,60213 2,25929 3,20409 4,53302 6,35615

13 1,06379 1,47343 2,06591 2,98380 4,21472 6,09048

74 0,98931 1,36180 1,93180 2,78704 4,03643 5,83210

75 0,92702 1,27166 1,80335 2,61089 | 3,81830 5,38837

|
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Obsah: 4. Nafízení, kterým se mční a doplňuje vládní naťízení ze dne 23. prosince 1933, č. 335 Sb. z.
a n., o politických stranách.

- . O —— — —1—. — — —t——

4. ustanovení nenastupují (čl. VI zákona ze dne

Vládní - . 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., kterým seadni Narizení uvozuje ústavní listina Česko-Slovenské re
ze dne 13. ledna 1939, publiky).

kterým se mční a doplňuje vládní nafízení ze čl. TV. ,
dne 23. prosince 1938, č. 355 Sb.z. a n., o poli- Toto naťízení platí na území celého státu a

tických stranách: nabývá účinnosti dnem vyhlášení: provede Je
ministr vnitra v dohodése zúčastnénými mVládarepublikyČesko-Slovenskénačizuje| "IEbry,vzemiSlovenskéSlovenskázemstä

podle čl. II ústavniho zákona zmocňovacího ze vláda a na Podkarpatské Rusi vláda Podkar
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.: patské Rusi.

čl. I. Vládne nariadenie

8 16 vl. nať. č. 355/1938 Sb. z. a n. se mční zo dňa 13. januára 1939,
a bude zníti: ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie„Totonačízeníplatínaúzemíceléhostátu| 2“dňa23.decembra1938,č.355Sb.Z.aM
a nabývá účinnosti dnem vyhlášení: provede o politických stranách.
je ministr vnitra v dohodčse zúčastnčnými o.
ministry, v zemi Slovenské Slovenská zemská Vláda Česko-Slovenskejrepubliky nariaďujevládaanaPodkarpatskéRusivládaPodkar-| podľačl.IIústavnéhozmocňovaciehozákona
patské Rusi.“ zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

Byly-li účin! ja pá ] čl. 1yly-li učinky rozpuš éní politické stran x 92 í
mistné omezeny, pozbývají mandátú jen DŽÍ- 8 16 v].nár. C.355/1938 Sb. z. an. sa mentslušnícirozpuštčnéstrany,ktečíbylikandido-| “budeznieť: nav
váni ve volebních krajích na území dotčeném „Toto nariadenie platí na územi celéhoúčinkyrozpušténípolitickéstrany.Rozpuštční| štátuanadobúdaúčinnosťdňomvyhlásenia,politickéstrany,knémuždošlopredúčinností| prevediehoministervnútravdohodesotohotonačízenípodlevládníhonafízeníč.355/| zúčastnenýmiministrami,vSlovenskejkra“1938Sb.z.an.,jevíodsvéhopočátkuúčinky| jineSlovenskákrajinskávládaavPodkar
pro obvod celého státu. patskej Rusi vláda Podkarpatskej Rusi.“

čl. III. ČI. II.

Do konce tohoto volebního období snčmoven Ak boly účinky rozpustenia politickej straNárodníhoshromáždčníjeprourčenípočtu| nymiestneobmedzené,strácajúmandátylenčlenúsnémovnypotčebnéhokjejímujednání| príslušnícirozpustenejstrany,ktoríbolikanaplatnémuusnášení,jakožikplatnostipro-| didovanívovolebnýchkrajochnaúzemídojevujejíchčlenúrozhodujícipočetčlenúsné-| tknutomúčinkamirozpusteniapolitickejstramovnypoodečtenítéchčlenú,najichžuprázd-| ny.Rozpusteniepolitickejstrany,kuktorémunénémandátynáhradnícipodlezvláštních| došlopredúčinnosťoutohotonariadeniapo
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dľa vládneho nariadenia č. 355/1938 Sb. z. a n.,
javí od svojho počiatku účinky pre obvod ce
Jého štátu.

čl. 111.

Do konca tohoto volebného obdobia sne
movieň Národného shromaždenia Je pre urče
nie počtu členov snemovne potrebného k jej
pojednávaniu a platnému usnášanlu, ako aj
k platnosti prejavu jej členov rozhodujúci po
čet členov snemovne po odrátaní tých členov,
na uprázdnené miesta ktorých nenastupujú
náhradníci podľa zvláštnych ustanovení (čl.
VI zákona zo dňa 29. februára 1920, č. 121
Sb. z. a n., ktorým sa uvodzuje ústavnálistina
Česko-Slovenskej republiky).

čl. IV.

Toto nariadenie platí na území celého státu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: pľre
vedie ho minister vnútra v dohode so zúčast
nenými ministrami, v Slovenskej krajine Slo
venská krajinská vláda a v Podkarpatskej
Rusi vláda Podkarpatskej Rusi.

POZNOPANOK BI1ANIH

i3 nHa 13. ciuna 1939,
KOTPUM 3MIHOETBCA 1 NONMOBHNETECA poa

NopAJOK Bani 18 nHa 23. rpynna 1938,
u. 355 30. 3. i p., ANPONONÍTHYHÍ NAPTIÍ.

Banana Hecbko-Cn1OBaUbKOŤ pecnyônikH Ha
PAoKYE nicna apr. Il KOHCTHTYUIÁHOPOYNno
BHOBAKHSIOUOFO 34KOHA 3 NHA 15. TPYIHA
1938, u. 330 36. 3. i p.:

Apr. 1.

8 16Gpo3n. Bnann u. 3553/1938 30. 3. i p. 3mi
HIOETBCA | ZBYN4ATIIME:

„Llelí PoznopalLOK OÓČOBAZYEHa TepHuTopil
LJIOŤ DEPKABH i HaÓYBZE NPABOCHUBHOCTH
3 IHEM OFoNOLIEHHA: NepeBene ŇOro MIHICTP
BHYTPÍLIHHX CNDAB B NOPOZYMIHHO 3 INIDHUAC

HIIMH MÍHÍICTPAMH, B CHOBAUBKIŇ KpalHi —
kpaEBA BJIAna, a Ha I(apnaTc>kiň YkpaiHi Bola1a
KapnaTCbKkoi YKpaiHu.

Apr. II.

Aku1o HaACniAKIU POZNYUEHHA NOJNÍTHUHOŤ

napril ÓYMHOČMEKEHÍ HA OČINACTH, NOZOYBANOTB6
MAHJLATIB TIJILKII TI UNEÉHHPOZNYHEHOŤ NAPTII,

KOTDÍ KAHMINYBAJIH Y BINÓČOPYUHXOKPYNaX Ha
TEPrITOPIÍ, ODHATIŇ HACNÍIIKAMA POZNYHEHHA
noNiTINYHOŤ naprii. Pos3nNyuleéHHA NONITHYHOI
naprií, 110 HacTano nepen npaBOCHIbHICTIO
LIEro POZNOPAJIKY NÍCIIA POZNOPAJIKY BIIAJNIHU.
335/1938 36. 3. i p. OČOBAZYECBOÍMHHaCIi1
KAMIIBI CBOŇOFO NOYATKYHaTEPHTOPIÍ Linoi
NEpMABH.

Apr. III.

Hlo kIHUA uieť BAÓOpuoCŤKaneHuii nanar IHa
POJHBOTO 3IČPAHINA € ANNABCTAHOBITEHH1I UHCIIA

UJEHÍB MAPISIMEHTY, NOTPIÓHOFOo NO BiINÓVY

BAHHFI34C]/1AHb | NPABOCHALHOTO YXBANIOBAHHII,
AK TAKOK JO BA)KHOCTH 34851B ŇOTOo UJNEHIB,

PÍLIAHOYHM UHCNO UJIEHÍB NAPIAMEHTY, AKE NH
1IHTbBCA NO BIUNPAXOBÁHHIO THX UNEHÍB, Ha

YBLAIbHCHÍMAHLATH AKAX HE HACTYMAIOTĽ NIC
OKPEMIIX NOCTAHOBZACTYNIN1KU(apr. VI. 3ak.
3 nim 29. niororo 1920, u. 121 36. 3. i p., AKIM
BBOJIHTĽCA KOHCTHTYUIÚHA rpamora HecbkOo
CnoBaULBKOI PEcNVOJNAKH).

Apr. IV.

Ileň poznopa 10K OČOBAZYEHA TEPIITOPIÍ LUi
noi nepxaBlIt1 1 HaĎyBaE NPABOCHABHOCTH
3 IHEM OTONOLICHHA) NEPDEBEJE ŇOTOo MIHICTP

BHYTPILIHHX CNPAB B NOPOJYMÍHHIO. 3 NPpHYAC
HHMH MIHICTPAMH, B CIOBalibkilí Kpaini —
KPaEBA CIIOBALIBKABJIANa, a Ha KapnaTcbkiň
Ykpalní Bnana KapnaTcbKol YKpalnu.

Dr. Háchav. r.
Beran v. r.

Dr. Vološin v. r., Sidorv. v.
též za ministra Révaye. tiež za predsedu Slov.

vlády Dr. Tisu a za
Ň . ministrov ČernúkaDr.ChvalkovskýV.ľ.— Dr.ĎurčanskéhoaDr.

Dr. Fischerv. r. Vanču.
Syrovýv.r.
Eliášv. r.
Dr. Feierabend v.r,
Dr. Klumparv. v,
Dr. Havelka v. r.

Dr. Kalfus v.r.
Teplanskýv. r.
Dr. Kaprasv. r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádekv. r.

Slátní tiskárna v Praze.
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Částka 4.
Cena: Kč 1-—.
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5.
Vládní nafizení

ze dne 13. ledna 1939

o poplatkových osvobozeních a úlevách z dú
vodu úpravy státních hranic.

Vláda republiky Česko-Slovenské naňizuje
podle čl. 11 ústavního zákona zmocňovacího
ze dne 15. prosince 19838,č. 330 Sb. z. a n.:

S 1.

Prevody nemovitostí provedené sménou ne
movitostí ležicích v území obsazeném cizí
moci za neniovitosti ležící v nynéjším území
republiky Česko-slovenské, byla-li sménná
smlouva uzavňena po 30. záňí 1938, jsou osvo
Jozeny od poplatku nemovitostního i vklad
ního, mají-li smeénéné nemovitosti stejnou
hodnotu nebo mají-li nemovitosti ležíci v ny
néjším území republiky hodnotu menší. Mají-li
nemovitosti ležící v nynéjším území republiky
hodnotu vétši, je jejich pčevod podroben ne
imovitostnímu poplatku ve výši 3.6 z rozdílu
hodnot sménéných nemovitostí, pokud podle
platných pčedpisú nemá se zapraviti nemovi
tostní poplatek menší nebo pňevod není od
nemovilostního poplatku vúbec osvobozen,

8 2.

(1) Jiné pčevody nemovitostí ležících v ny
néjším území republiky na osoby (fysické
nebo nefysické), které mély nepťetržité po
dobu aspoň jednoho roku počítajíc nazpét od
20. kvétna 1938 a ješté po tomto dni bydlišté
nebo sídlo vúzemí nyní obsazeném, podrobeny
jsou nemovitostnímu poplatku ve výši3%,
pokud podle platných pčedpisú nemá se za
praviti nemovitostní poplatek menší nebo
prevod mení od nemovitostního poplatku
vúbec osvobozen,

Obsah: S. Načízení o poplatkových osvobozeních a úlevách z dúvodu úpravy státních hranie,

(2) Jestliže osoba v pňedchozím odstavci
zmínéná byla v den 20. kvétna 1958 vlastní
kem nemovitostí ležicích v území nyní obsa
zeném a tyto po 30. záňí 19838zcizila jiným
zpúsobem než sménou, je pčevod nemovitostí
ležících v nynéjším území republiky na tuto
osobu osvobozen od poplatku nemovitostního
i vkladního, pokud hodnota téchto nemovi
tostí je stejná nebo menší než hodnota nemo
vitostí jí dčíve patňivších, jinak podroben Je
pčevod nemovitostnímu poplatku ve výši 3%
jen z rozdílu hodnot obou nemovitostí, pokud
podle platných predpisú nemá se zapraviti
nemovitostní poplatek menší nebo pčevodnení

„od nemovitostního poplatku vúbec osvobozen.
(3) Osvobození nebo úlevy platí jen pro

pčevody, o nichž bylo právní jednáni uza
vľeno po 30. záží 1938.

$ 3.

Osvobození a úlevy uvedené v $3 1 a Z po
voluje finanční účad první stolice, a to jen
pro pčevody, k nimž došlo z dúvodu úpravy
státních hranic a proti nimž není námitek
s hlediska večejných zájmú. Žádost nutno
podati nejpozdéji ve Ihúté rekursní,a neby|-li
platební rozkaz vydán, do 8 let ode dne splat
nosti poplatku, jejž nutno zaplatiti pčímo bez
vyčkání účedního vymččení podle $ 8 zákona
ze (lne 28. dubna 1933, č. 65 Sb. z. An., o zméné
a doplnční nčkterých právních ustanovení
6 poplateích a jiných dávkách.

Ň 4,

Ministerstvo financí, v zemi Slovenské a
na Podkarpatské Rusi príslušný autonomní
resort, múže povoliti i další úlevy nebo osvo
bození od poplatkú jakož i od dávek za účední
úkony ve všcech správních pro právní led
nání, listiny a účední úkony souvisící s úpra
vou právních pomérú právnických osob v dú
sledku územních zmén,
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S 5.

Toto načízení platí na území celého státu
a nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provede
je ministr financí, v zemi Slovenské Sloven
ská zemská vláda a na Podkarpatské Rusi
vláda Podkarpatské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 13. januára 1939

o poplatkových oslobodeniach a úľavách z dô
vodu úpravy štátnych hraníc,

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného zmocňovacieho
zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.
z. an.:

3 1.

Prevody nemovitostí, uskutočnené výme
nou nemovitostí ležiacich na území obsade
nom cudzou mocou za nemovitosti ležiace na
terajšom území Česko-Slovenskej republiky,
ak bola smenná smluva uzavretá po 30. sep
tembri 1938, sú oslobodené od nemovitost
ného a vkladného poplatku, jestliže výmenné
nemovitosti majú rovnakú hodnotu alebo
jestliže nemovitosti ležiace na terajšom území
republiky majú hodnotu menšiu. Ak majú
nemovitosti, ležiace na terajšom území re
publiky, hodnotu väčšiu, je ich prevod podro
bený nemovitostnému poplatku vo výške
3% z rozdielu hodnôt vymenených nemovi
tostí, pokiaľ podľa platných predpisov nemá
sa platiť menší nemovitestný poplatok alebo
prevod nie je od nemovitostného poplatku vô
bec oslobodený.

Š 2.

(1) Iné prevody nemovitostí ležiacich na te
rajšom území republiky na osoby (fvzické
alebo nefyzické), ktoré maly nepretržite po
dobu aspoň jedného roka počítajúc nazpäť
od 20. mája 1938 a ešte po tomto dni bydlište
alebo sídlo v území teraz obsadenom, podro
bené sú nemovitostnému poplatku vo výške
3%, pokiaľ podľa platných predpisov nemá
sa platiť menší nemovitostný poplatok alebo
prevod nie je od nemovitostného poplatku
vôbec oslobodený.

(-) Jestliže osoba zmienená v predcháza
júcom odseku bola v deň 20. mája 1938 vlast
níkom nemovitostí ležiacich na území teraz
obsadenom a tieto po 30. septembri 1938
iným spôsobom zcudzila než výmenou, je
prevod nemovitostí ležiacich na terajšom
území republiky na túto osobu oslobodený od

Sbírka zákonú a naťízení, č. S.

nemovitostného a vkladného poplatku, na
koľko hodnota týchto nemovitostí je rov
naká alebo menšia ako hodnota nemovitostí
jej prv patrivšich: ináč je prevod podrobený
nemovitostnému poplatku vo výške 3% iba
z rozdielu hodnôt obidvoch nemovitostí,
pokiaľ podľa platných predpisov nemá sa
platiť menší nemovitostný poplatok alebo pre
vod nie je od nemovitostného poplatku vôbec
oslobodený.

(3) Oslobodenia alebo úľavy platia iba pre
prevody, o ktorých bolo právne jednanie uza
vreté po 30. septembri 1938.

$ 3.

Oslobodenia a úľavy uvedené v 88 1 a 2
povoľuje finančný úrad prvej stolice a to len
pre prevody, ku ktorým došlo z dôvodu úpravy
štátnych hraníc a proti ktorým niet námietok
s hľadiska verejných záujmov. Žiadosť treba
podať najneskoršie v rekurznej lehote, a ak
nebol vydaný plalebný rozkaz, do 3 rokov
odo dňa splatnosti poplatku, ktorý treba za
platiť priamo bez vyčkania úradného vyme
rania podľa $ 3 zákona zo dňa 28. apríla 1933,
č. 65 Sb. z. a n., 0 zmene a doplnení niektorých
právnych ustanovení o poplatkoch a iných
dávkach.

$ 4.

Ministerstvo financií, v Slovenskej krajine
a v Podkarpatskej Rusi príslušný autonomný
rezort, môže povoliť aj ďalšie úľavy alebo
oslobodenie od poplatkov ako aj dávok za
úradné úkony vo veciach správnych pre
právne jednania, listiny a úradné úkony
súvisiace s úpravou právnych pomerov práv
nych osob následkom územných zmien.

8 5.

Toto nariadenie platí na územícelého štátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: pre
vedie ho minister financií, v Slovenskej kra
jine Slovenská krajinská vláda a v Podkar
patskej Rusi vláda Podkarpatskej Rusi.

POBNOPAJLOK BINAJIH

13 NnHA13. ciuna 1939

Npo ABÍJbHEHHA BIJL OILIAT TA ADO NOJIEKUIÍ

8 NAPHYHHHBMÍHH NEDDKABHHX TpaHHlIb.

Bnana Hecbko-CIOBAIBKOI PECNYÓJIHKYpo3
nopankye nicns apr. II KOHCTKTYLIŇHOPOyno
BHOBAXHANIO4HOFO33KOHA i3 nHa 15. TPYJHA
1938, u. 330 36. 3aK. 1 p.:



Sbírka zákonú a nafízení, č. 5. 13

5 1.

[epeBonmm HepYXOMOCTEÁ, YYHHENÍ BHMI
HOW HEPYXOMOCTEŇ, JNE)KAYHXHA TEPHTOPIÍ 06
Ca IDKCHIŇ UY)KOO NEPKMABOH 34 HEPYXOMOCTH,
110 NeXaTb Ha HHHIUJHiň TepuTopií HecbKo
CHOBALULKOI PeCNYÓJIHKH, HACKÍBKH NOTOBIP
BHMÍHH3aKni01eH0 no 30. Bepecha 1938, e
3BIJIBHEHÍ BI OMNATH [PYHTOBOÍ 1 34NHCHOÍ,
AKULO BHMIHAHÍ HEPYXOMOCTH MAFIOTbOJIHAKOBY

BaPTICTb AÔ0, AKULO HEPYXOMOCTH, 1LO JEXKATB>
Ha TENEPILUHIŇ TEPHTOPIÍ PECNYÓNHKH, MAIOTb
MeHllY BapricTb. KOJIH HEPpYXOMOCTH,LO Je
aTL Ha TeENepILIHIŇ TEPHTOPIÍ Pecny6NHKA
MAIOTb Ó1IblUlY BAPTICTB, MINIATAE IX NepeBil

FPYHTOBIŇonNATI y BACOTI376 i3 pikHnuj Bap-
TOCTH BHMÍHSIHHAX HEPYXOMOCTEŇ, HACKÍJIbKH

nicnA OÓOBAZYHKHX NPHNHCÍB HE HANE/KHTB
3aNNaTHTH TPYHTOBY OnnaTY MenllY aÔO Ha
CKÍIIBKH NEPEBIJ HE € B3arami BI TPYHTOBOI
oNaTH 3BIJbHEHNÁ.

8 2.

(1) IHLli NepEBOAH HEPYXOMOCTEŇ, 1O Ne
)KATBHA TENEDILUHIŇ TEPHTOPIÍ pecnYÓINKU, HA
OCOÓH ((Di3HUHi 41 He (hi3numi), KOTPi Ge3z ne
PEPBH NPOTACTOMČONAH OLHOTO POKY, PAXYH4H
B341 Bin 20. TpaBHŤŇi1938, a TAKOA i niclNA TOTO
NIA, MELIKANI AÓO MANU CBÍŇ OCÍLOK Ha TEpH
TOPIŤ TEenep OÔCANAEHIÁ, NIDIATAKOTb TPYHTO
Bii1 OnnaTi Y BACOTI 3%, HACKÍNLKY NICNA OÓO

BAZYKO!NNX ANPUNUCÍB HE HANEÄCHTb 3N0)KHTH

MEHUIY TPYHTOBY OMAATY, AÔO HACKINBKH Nepe
Bi He € B3arani 3BIJbHEHHŇ BIA TPYHTOBOŤ
OMAATU.

(7) Akulo ocoóa, 3ranaHa B NonepenkiM
ycryni, Gy:1a B 2eHb 20. TpaBHA 1938 Bnachu
KOM HEPYXOMOCTEŇ, IO NEHATL HA TOPHTOPIŤ
TENEP OÓCANKEHIŇ, ZÓVNA 1X IHLUNM CNOCOÓOM,
Hi BHMÍHOB, € NePEBÍ/LHEPYXOMOCTEŇ,110 ne
MaTb Ha Terepiuniň TepiiTopii, Ha Ty ocoby,
3BÍABHÉHINÁ BILL TPYHTÓBOIŤ i ZAMHCHOŤ ONIATH,

OCKIABKIULBAPTICTb TAX HEPDYXOMOCTEŇ € ONHA

Kona 300 MEHLUIA,HÍXKBaPTICTb HEPYXOMOCTEŇ,
110 HENCIKAIM ŤŇ NEPEJL THM: IHAKLIE NINMNATAE

nepeBiJ TPYHTOBIŇONIATI Y Blicori 3% anLue
3 pixnuuul BaPTOCTH OĎOX HEPYXOMOCTEII,
OCKÍLKI! NÍCINAOBOBAZYNOUHXNPHNHCIB HE Ha

NEKHTb ZNOJKITH TPYHTOBY OMIATY MEHL1YA6O
HaCKÍNLKH NEPEBÍJA HE € B3ZATANÍBIN TDYHTOBOÍ
oOnNnNaATH3BIIDHEHHNÚÝ.

(3) ŠDIABHEHHA 300 NOJekKLIi OÔOBAZYMTB

NAHLE11010 NEPEBONIB, NPO AKÍ NPABHE NOCTY
NOBAHHAÔYNO ZAKIHYEHONo 30. Bepecna 1938,

8 3.

3BIJbHEHHA | NOJEKUÍ, HaBENEHI B 881l i2
ynini0€ DIHAHCOBHŇ YpAaJ Nepulci IHCTAHUl1 i
TO AIHUIE LLOJ1O MNEPEBONIB, SIKH HACTAJIH 3 AIPH

UHHH 3MÍHH TPAHHUb TA ANPOTH AKHX HEMA 3a

KHNÍB 3l CTAHOBHLUA NYÓJHUHHX IHTEPECIB.
[Ipocbóy TPeóA NOHATH HaAÚŇNIZHILIEB peKYPC
HIM PEUHHUÍ, A SIKLILONIAATHHUNÁ HAKAJ HE ÓYB

BHNAHHÚ, NO 3 NIT BILLAHA CNHAATHOCTHONNATH,

AKY Tpeóa 3anlNaTHTH ČeZNOCEPE.IHO, HE Yeka
0411 YPANOBOTOBHMÍPDYNic $ 3 3AKOHA13 AHA
28. KBÍTHA 1933, u. 65 36. 3. i p., NPO 3MIHY
i AONOBHEHHSI NEKOTPHX NPABHIX NOCTANUB
nNPOoOMNNATH 1 IHUIÍ NAHHHH.

8 4.

MinicTrepcTBO GiltaHCIB, B C1OBAUBKIÁ KPAIHi
TA Ha []iTKAPNATCbKIÚ PYCH NPHHAMNEKHNÝ AB
TOHOMHHŇ PECOPT MOME YNMIIHTHi NAJIbuli no
NeKUi 4M 3BÍJIbHEHHABI OMIAT, AK PÍBHOX BI
NaHHH 34 YPAJOBÍ BHKOHH B AJIMIHICTPAUÚNHINIX

CAPABAX LIOJNO NPABHOFO NOCTYNOBAHHA, 34
aKTH i YpSANOBÍ BHKOHH, 3B5l34Hi 3 YNOPILIKO
BAHHSIM NPABHHX BIIHOCHH NPABHHYHX OCIÔ

HACINIJIKOMTEPHTOPIAJIDHHX 3MÍH.

S >.

Ieň poznopanok OÓOBNSZYEHa TepiTopii
1UÍJOŤ NepKaBH i HAÓYBAE NPABOCHIĽHOCTH
3 IHEM OFOJIOUIEHHA: Nepebene iloro MIHICTP
(DiHAHCIB, B CnoBaUbkilí kpalHmi — CI1OoBAUbKA
KpaEBABHiala, a Ha [lirkapnaTcbkilí Pvc Bla
na IlirkapnaTrcbkoi Pycir.

Dr. Háchav. r.
Beran v. r.

Sidor v. r.
Syrovýv.r.
Dr. Šádek v.r.
Eliáš v. r,
Čipera v.r.

Dr. Vološinv.r.
Dr. Chvalkovskýv.r.
Dr. Fischer v.r.
Dr.Kalfusv. r.
Teplanskýv. r.
Dr. Kapras v.r, Dr. Fcierabend v. r.
Dr. Nrejčí v.r. Dr. Klumparv. r.

Dr. Harvelkav.r.
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Sbírka zákonú a načňizení
republiky Česko-Slovenské

se vydávú podle vládniho načízení ze dne 30. prosince 1938, č. 392 Sb.
z. a n., ve dvou samostatných dílech. Do prvého dilu Sbírvky zaňazují se
zákony, načízení atd. ve vécech celé republice společných, do druhého
zákony, načízení atd. ve včeech, které se týkají jen zemi České a Morav
skoslezské.

Predplatné na jeden ročník Sbírky činí v tuzemsku na díl prvý
120 Nč, na díl druhý 80 Kč, na oba díly 200 Ač, s výhradou event. zvýšení
v prčípadé pomérú obzvlášť mimoňúdných (pňi nepomérné velkém zvýšení
výrobních nákladú nebo mimoňádné velkém rozsahu Sbírky). Predplatné
pro cizinu je 0 50% vyšší, Predplatné nutno zaplatiti najednou nejpozdčii
do 15. bňezna dotčeného vroku.Kdo zašle néjaký peníz na nový ročník po
15. bňeznu, bude považován za odbératele, zaslaný peníz bude súčtován
jako záloha na konečnou cenu celého ročníku, která mu bude vyúčtovánu
po ukončení ročníku podle úhrnu cen jednotlivých čústek a kterú pňi
úplném ročníku veľmi značné pňevyšuje čústku pňedplatného,.

V drobném prodeji účtují se čústky Slívky kteréhokoliv dílu:
a) u čústek 0 2 až 10 stránkách . .. 1— Kč,
b) u částek o vice než 10 stránkách za leaždý list (2 stránky ) 20 haléňi.

Cena čústek zasilaných do cizimy jest o 50% vyšší.
Za tuto cenu zasílají se tisky objednané poštou po pňčedchozímzapla

cení a prodúvají se novčvydávané a dosud vydané částky iv knihkunpectvich,
Zakoupené čústkyyse nevymôéňují ani neberou zpéťt.

Vypovédčti další odbčy Sbívky možno jen písemné pňed koncem roku
pro vol pňišti.

Nedošlé nebo neúplné částky Sbívky buľtež písemné reklumovány
nejdéle do čty? nedél po vydání: nebyly-li v této Ihúté reklamovány, vydají
se jen po zaplacení ceny částky.

Platby buďtež poukazovány výhradné na šekový účet u poštovní spo
Titelny čís. 200.563 ,„Sbírka zákonú a naňízení republilty Česko-Slovenské
Praha 111."Placení noštovními známkami se nepňijímä. Poštovné prípadné
kovespondence hradí prednlatitel (odbératel) ze svého.

Pri objednávkách a rellamacích uvésti jest číslo čústky (mikolivčíslo
normy) s udáním ročníku,

Predplatné, rel:lamace a objednávky buďtež zasilány pouze

Administraci Sbírky zákonú a načňizení,
Praha 11L Tržišté č. 9.

Stální Hekárna v Praze,
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Sbírka zákonúa naťízení
republiky Českos:Slovenské.

Částka 5.
Cena: Kč 1—.

Vydána dne 21. ledna 1939,

Obsah: 6. Naťízení o dočasné úpravé nekterých pomčrú nájemních.

6.
Vládní nafíizení

ze dne 20. ledna 1939
o dočasné úpravé nčkterých pomčrú ná

jemních.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

čl.I.
Odklad exekučního vyklizení bytút a obmiezení
vymáhání nájemného za osobami, které ko
naly vojenslou činnou službu nebo jú podobné

úkony za branné pohotovosti státu.

81.
(1) "Tomu, kdo konal vojenskou činnou

službu za branné pohotovosti státu, múže soud
na návrh povoliti odklad exekuce nuceným vy
klizením bytu nejvýše o kuchyni a jedné
obytné místnosti na dobu po 31. bčeznu 19839,
má-li za to, že povinná strana, která nemúže
podle svých výdelkových pomérú zaplatiti ná
jemné, odkladu potrebuje a že by vyklizením
bytu utrpéla nepomérné vetší škodu než vy
máhajíci strana odkladem exekuce.

(2) Za užívání bytu v dobé uvedené v od
stavci 1 zaplatí povinná osoba náhradu ve
výši dosavadního nájemného. Náhrada je
splatná uplynutím doby odkladu exekuce.

8 2.

Na návrh vymáhajíciho véľitele budiž
návrh na odklad exekuce podle $ 1 zamítnut,
a byl-li odklad již povolen, budiž zrušen,
jestliže nájemce byl odsouzen pro trestný čin,
který se stíhá z účední moci,spáchaný na pro
nájemci nebo jeho rodiné v domébydlící, nebo
pro trestný čin proti cizímu majetku, spá
chaný na obyvatelích domu, nebo jestliže po
rušuje nájemce sám, členovéjeho domácnosti
nebo osoby, které prijal do bylu, opetovné

hrubé počádek v domé nebo zpúsobují svým
chováním v domé oprávnéčné pohoršení a ná
Jemce nezjednal, byv k tomu vyzván, nápravu.

8 3.

(") Proti rozhodnutí soudu druhé stolice
podle 331 a 2 není dalšího opravného pro
stčedku.

(7) Dokud není o návrhu na odklad exekuce
pravoplatné rozhodnuto, budiž s výkonem
exekuce sečkáno.

8 4.

Po dobu odkladu exekuce podle $ 1 nemúže
býti na povinné strané vymáháno zaplacení
nájemného. Nové podané žaloby o zaplacení
buďtež odmítnuty, zahájené však spory
buďtež po tuto dobu pňerušeny a zahájené
exekuce buďtež odloženy na dobu po 31. bňez
nu 1939.

39.
Ustanovení $8 1 až 4 platí pčiméčené i pro

osoby uvedené v 8 1, odst. 2 vládního nafízení
ze dne 26. záčí 1938, č. 199 Sb. z. a n., Jímž
se vydávají zvláštní ustanovení o čízení pred
soudy.

č].11.

Odklad exekučního vyklizení byt osob, které
upýchly do území obsazeného Tiší Némeckow

nebo do ňiše Némecké.

3 6.

Fxekuce nuceným vyklizením bytú osob,
které uprchly do území obsazeného fíší Né
meckou nebo do ťíše Némecké v dobé do
30. listopadu 1938, se odkládají na dobu po
81. bľeznu 1939. Totéž platí o exekuci pro
dejem jejich nábytku a bytového zaňizení pro
dlužné nájemné.

čI. II].

Ustanovení společné.

8 7.

Toto naťízení platí jen v zemích České a
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Moravskoslezské a v zemi Slovenské a na
bývá účinnosti dnem vyhlášení: provede je
ministr spravedlnosti v dohodé se zúčastné
nými ministry, v zemi Slovenské Slovenská
zemská vláda.

Vládne nariadenie
zo dňa 20. januára 1939

o dočasnej úprave niektorých nájomných
pomerov,

Vláda Česko-Slovenskej republiky nariaďuje
podľa čl. II ústavného zmocňovacieho zákona
zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb. Z. a n.:

čl. ].

Odl:lad exekučného vyprázdnenia bytov a ob
medzenie vymáhania nájomného na osobách,
ktoré konaly činnú vojenskú službu alebo jej
podobné úkony za brannej pohotovosti štátu.

81.
(1) Tomu, kto za brannej pohotovosti štátu

konal činnúvojenskú službu, môže súd na
návrili povoliť odklad exekúcie núteným vy
prázdnením bytu, pozostávajúceho najviac
z kuchyne a jednej obytnej miestnosti, na
dobu po 31. marca 19539,ak má za to, že po
vinná strana, ktorá podľasvojich zárobkových
pomerov nemôže nájomné zaplatiť, potrebuje
odklad a že by vyprázdnením bytu utrpela
nepomerne väčšiu šlodu než vymáhajúca
strana odkladom exekúcie.

(2) Za užívanie bytu v dobe uvedenej v od
seku 1 zaplatí povinná osoba náhradu vo výške
doterajšieho nájomného. Náhrada je splatná
uplynutím doby odkladu exekúcie.

8 2.

Na návrh vymáhajúceho veriteľa má byť
návrh na odklad exekúcie podľa 8 1 zamiet
nutý, a ak už bol odklad povolený, má byť
zrušený, jestliže nájomník bel odsúdený pre
trestný čin, ktorý sa stihá z úradnej moci,
spáchaný na prenajimateľovi alebo jeho ro
dine bydliacej v dome, alebo pre trestný čin
proti cudziemu majetku, spáchaný na obyva
teľoch domu, alebo jestliže nájomník sám,
členovia jeho domácnosti alebo osoby, ktoré
prijal dobytu, opätovne hrube porušia poriadok
V dome alebo svojim chovaním spôsobujú
v dome oprávnené pohoršenie a nájomník,
byvší k tomu vyzvaný, nezjednal nápravu.

8 3.

41) Proti rozhodnutiu súdu druhej stolice

a naťízení,č. 6.

podľa 881 a2 niet ďalšieho opravného pro
striedku.

(2) Pokiaľ o návrhu na odklad exekúcie
nie je právoplatne rozhodnuté, má byť s vý
konom exekúcie vyčkané.

8 4.

Po dobu odkladu exekúcie podľa 8 1 na po
vinnej strane nemôže byť vymáhané zaplate
nie nájomnélno. Novo podané žaloby 0 zapla
tenie majú byť odmietnuté, zahájené spory
však majú byť po túto dobu prerušené a za
hájené exekúcie majú byť odložené na dobu
po 81. marca 1939.

8 5.

Ustanovenia S8 1 až 4 primerane platia aj
pre osoby uvedené v 81, ods. 2 vládneho na
riadenia zo dňa 26. septembra 1933, č. 199
Sb. z. a n., ktorým sa vydávajú zvláštne usta
novenia o pokračovaní pred súdmi.

čl. II.

Odklad exekučného vyprúzdnenia bytov osôb,
ktoré uprchly do úzeniia obsadzeného Neniec

kom alebo do Nemeckej ríše.

8 6.

Exekúcia núteným vyprázdnením bytov
osôb, ktoré uprchly do územia obsadeného
Nemeckomalebo do Nemeckej ríše v dobe do
30. novembra 1938, odkladajú sana dobu po
81. mayca 1939. To isté platí aj 0 excxúcii
predajom ich nábytku a bytového zariadenia
pre dlžné nájomné.

čl. 111.

Spoločné ustanovcnie.

8 7.

Toto nariadenie platí v Českej a Morav
skosliezskej zemi a v Slovenskej krajine a
nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: preve
die ho minister spravedlivosti v dohode so
zúčastnenými ministrami, v Slovenskej kra
jine Slovenská krajinská vláda.

Dr. Háchav. r.
Beranv. r.

Sidorv.v.
Syrovýv.r.
Eliášv. r.
Dr. Ďurčanskýv. ť,
Čipera v.r. |
Dr. Feierabend v.r,
Dr. Iflumparv. r.
Dr. Havelkav. r.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Chvalkovskýv. r.
Dr. Fischer v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Teplanskýv. r.
Dr. Kapras v.r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádek v. r.

Státní Lislkárnav Praza,
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Sbírka zákonú a nafízení
republiky Českos-Slovenské.

Částka 6.
Cena: Kč 1—.O

Vydána dne 24. ledna 1939.

Obsah: 7- Vyhláška, kterou se uvečejňuje opatrení Národní banky Česko-Slovenské o prevodu platú
mezi republikou Česko-Slovenskou a republikou Polskou.Ú

7.

Vyhláška ministra financií (111)
ze dne 23. ledna 1939,

kterou se uvečejňuje opatrení Národní banky
Česko-Slovenské o pčevodu platú mezi repulli
kou Česko-Slovenskou a republikou Polskou.

Podle $ 4 vládního natízení (VI) ze dne 2.
prosince 1931, č. 179 Sb.z, a n., kterým se pro
vádí ustanovení$ 2, č. Z zákona ze dne 14. pro
since 1923, č. 7 Sb.z. a n. z r. 1924, o ochrané
česko-slovenské mény a obéhu zákonných pla
tidel, jakož i 8 9 opatčení Stálého výboru ze
dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., o ko
nečné úpravé česko-slovenskémény, vyhlašuji
pro území celého státu opatčení Národní
banky Česko-Slovenské ze dne 13. ledna 1939.

Vyhláška ministra financií (111)
zo dňa 23. januára 1939,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej
banky :Česko-Slovenskej o prevode platieb
medzi republikou Česko-Slovenskou a repub

likou Poľskou.

Podľa 8 4 vládneho nariadenia (VI) zo dňa
9. decembra 1931, č. 179 Sb. z. a n., ktorým
sa prevádza ustanovenie 8 2, č. 2 zákona zo
dňa 14. decembra 1923,€. TSb.z.a n.zv. 1924,
o ochrane česko-slovenskej meny a obehu 7á
denných platidiel, ako aj $ 9 opatrenia Stá
leho výboru zo dňa T. novembra 1929, č. 166
Sb. z. a n., o konečnej úprave česko-slovenskej

meny, vyhlasujem pre územie celého štátu
opatrenie Národnej banky Česko-Slovenskej
zo dňa 13. januára 1939.

OronoulEHHA MIHICTPA BiIHAHCIB (111)
38NHA 23. ciuna 1939,

SAKUM NYÓÉNÍKYCTECAHAPAVKEHHA HecbkO

Cnobaiibkoro Haponnoro BaHky npo nepe
BEJEHHA NNATEHĽ MISKHechKO- CNOBAUBKOB

Penyónnkono TA [lobCbKOR PenyónHKOB,

[licna 8 4 poznopsiaky Bnann (VI) 3 AHA
2. rpynnn 1931. u. 179 36. 3. i Pp.,KOTPHMne
PEBOJIHTBECIINOCTAHOBII $ 2, APT. 2 33KOHA 3 011I
14. rpynmai 1923, u. 7 36. 3. i p. 3 p. 1924, npo
OXOPOHY YECbKO-CIIOBAUĽKOI BANIOTH Ta očiry
3AKOHHHX NAATHHUNHX CEPEJIHNKÍB AK TAKOM
i 93 9 napsivKenHnm Cranoro Birniny 3 219
7. XI. 1929. u. 166 36. 3. i p., npo ocraToune
YVMOPSIAKOBAHHA HECLKO- CNHOBALIBKOŤ BANIOTII,

Oro NOUUVIO1111 TEPATOPIÍ UIOŤ NEDZKABII Ha
PADKEHHAHecoko-CnoBaubkoro HapogHnoro
Bamky 3 JIH5I 13. ciunsi 1939,

Dr.alfusv. r.

Opatiení
Národní banky Česko-Slovenské

o prevodu platú mezi republikou Česko
Slovenskou a republilcou Polskou.

Ku provedení dohody o vyrovnávání vzá
jemných platebních závazkú obchodních a Ťi
nančních mezi republikou Česko-Slovenskou
a republikou Polskou ze dne 25. prosince 19%3
stanoví Národní banka ČCesko-Slovenská ve
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shodé s ministrem financí podle 85 1l a 2
vl. nať. č. 179/1931 Sb. z. a n.:

Oddífl A.
Vyrovnávání platebních závazkú za zboží.

čl. 1.

(") Pro vyrovnávání vzájemných plateb
ních závazkú z výmény zboží mezi republikou
Česko-Slovenskou a republikou Polskou zňi
zuje se u Národní banky Česko-Slovenské
v Praze v korunách česko-slovenských
„Sbérný účet zboží“ (Compte clearing may
chandises) na jméno ústavu „Polski Instytut
Rozrachunkowy“ ve Varšavé a u tohoto
ústavu ve Varšavé zňizuje se stejný účet
v polských zlotých na jméno Národní banky
Česko-Slovenské v Praze. Oba účty jsou bez
úročné a rozdélují se na podúčet A pro vy
rovnávání platebních závazkú z výmeny
zboží, uskutečnéné až do 31. prosince 1938
včetné, a podúčet B pro vyrovnávánií plateb
ních závazkú z výmény zboží, uskutečnéné
po tomto dni.

(“) Vyrovnávání vzájemných platebních
závazkú Zzvýmény zboží, uskutečnéné mezi
republikou Česko-Slovenskou a územím od
stoupeným republikou Česko-Slovenskou re
publice Polské po dni odstupu tohoto území,
fídí se rovnéž ustanovením tohoto oddílu.

čl. 2.

(") Prostčednictvím sbérných účtú zboží
provádeéjí se tyto platy česko-slovenských a
polských dlužníkú:

a) platy za dovoz polského zboží do Česko
Slovenska a česko-slovenského zboží do Pol
ska:

b) platy ze vzájemného zušlechťovacíhoŤi
zení ve mzdé:

c) platy za vedlejší výdaje, vyplývajíci ze
vzájemné výmčény zboží, jako na pľ. do
pravné, provise, spediční výlohy, výdaje za
pojišténí pňi dopravé atd.

(27) Za česko-slovenské nebo polské zboží
podle tohoto oddílu jest považovati zboží
česko-slovenského nebo polského púvodu po
dle celních pľedpisú dovozního státu.

Oddíl B.
Vyrovnávání platebních závazkú finančních.

čl. 3.

Ku provádční platú podle čl. 4 a b tohoto
opatťení zňizuje se ,„Clearingový účet spe
ciální I“ (Compte clearing spécial I),

Sbírkazákonúa naťízení,č.7.
„Clearingový účet speciální II“ (Compte
clenring spécial 11) u Národní banky Česko
Slovenské v Praze v korunách česko-sloven.
ských na jméno ústavu „Polski Instytut Roz
rachunkowy“ ve Varšavé, a stejné účty u to
hoto ústavu ve Varšavé v polských zlotých
na jméno Národní banky Česko-Slovenské
v Praze. Účty jsou bezúročné.

čl. 4.

Clearingovým účtem speciálním I vyrovná
vají se veškeré platební závazky finanční mezi
republikou Česko-Slovenskou a republikou
Polskou (včetné území odstoupeného republi
kou Česko-Slovenskou republice Polské), po
kud nespadají pod ustanoveníčl. 5 a 6 tohoto
opatňení.

čl. 5.

Clearingovým účtem speciálním II vyrovná
vají se platební závazky .mezi republikou
Česko-Slovenskou a územím odstoupeným re
publikou Česko-Slovenskou republice Polské,
a to

a) závazky všeho druhu, vzniklé pňede
dnem zmčénystátní svrchovanosti nad odstou
peným územím,

b) částky, které dluží správní úťady státní
obyvatelúm odstoupeného území:

c) částky vyplývajíci z likvidace jméníosob,
Ixteré se stéhují z jednoho státu do druhého
vzhledem k odstupu území.

čl. 6.

Pro platy turistického a cestovnílho ruchu,
včetné výloh pobytu, zňizuje se u Banky česko
slovenských legií v korunách česko-sloven
ských „Účet turistický“. Účet bude dotován
v pľípadé potčeby podle dohody Národní
banky Česko-Slovenské a ústavu „Polski In
stytut Rozrachunkowy“.

čl. 7.

Námofní dopravné z transitních zásilek,
jakož i náhrada výloh z transitních zásilek,
pokud byly zaplaceny ve volné devise (na pť.
premie námoťního pojišténi), nespadají pod
ustanovení tohoto opatťení.

Oddíl C.
Ustanovení všeobecná.

ČI. 8.

(1) Platy na clearingové účty konají se
v republice Česko-Slovenské v korunách česko
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slovenských a v republice Polské v polských
zlotých, pči čemž platy na „Sbérný účet zboží“
a na „Clearingový účet speciální I“ 1zekonati
v Česko-Slovensku prostčednictvím téchto
sbérných míst:

Pražská súčtovací banka a
Tatra banka.

Prepočet polských zlotých na koruny česko
slovenské pňi platech z Česko-Slovenska do
Polska bude se díti podle clearingového kursu
polského zlotého, znamenaného na pražské
burse v den platu: pčepočet korun česko-slo
venských na polské zloté pči platech z Polska
do Česko-Slovenska bude se díti podle kursu
koruny česko-slovenské stanoveného píiísluš
ným účedním místem ve Varšavé pro platy
clearinrem.

(2) Závazky znéjíci na jinou mčénunež ko
runy česko-slovenské nebo polské zloté pňeve
dou se v Cesko-Slovensku na koruny česko
slovenské podle stčedního kursu príslušné
devisy znamenaného v Praze v den pľed
cházející plat a v Polsku na polské zloté
podle stčedního kursu príslušné devisy zname
naného ve Varšavé v den predcházejíci plat.

čl. 9.

Dlužník jest zproštén svého závazku teprve
tehdy, až vččitel obdyžíplnou protihodnotu své
pohledávky. Vyskytne-li se kursový rozdíl,
bude vyrovnán mezi dlužníkema večitelem po
dle ustanovení tohoto opatňení.

čl. 10.

(1) Výplaty z clearingových účtú budou se
provádéti zásadné podle časového počadí vy
konaných platú, v rámci prostčedkú, které
jsouna príslušném účté k disposici, a to v do
Mäuciméné podle clearingového kursu pôlského
zlotélio znamenaného na pražské burse a
kursu koruny česko-slovenské stanoveného
príslušným účedním místem ve Varšavč pro
platy clearingem, v den likvidace poukazu.Pči
zméné clearingového kursu budou však podle
clearingového kursu znamenaného pňed usku
tečnéním zmčny provedeny ješté v obou stá
techvýplaty až do částky nepčesahujíci menší
ze zústatkú obou sobč odpovídajících clearin
gových účtú.

(2) Výplaty česko-slovenským včfitelúm ze
„Sbérného účtu zboží“ a z „Clearingového účtu
speciálního I“ budou se obvykle provádšti pro
stčednictvím Sbčrných míst uvedenýchvčl. 8,
odst. 1 tohoto opatrení.

a naťíizení, č. 7. 19

Čl. 11.

Národní banka česko-Slovenská a Polski In
stytut Rozrachunkowy mohou se v určitém
pľípadé dohodnouti i o jiném zpúsobu vyrov
nání platebních závazkú.

čl. 12.

Pri platech na clearingové účty, jakož i pči
výplatách Zzclearingových účtú vybírá se ma.
nipulační a režijní poplatek ve výši 30/001
z nichž polovina pripadne Národní bance Čes.
ko-Slovenské a polovina sbérnému místu, pro
vádí-li se plat, pčípaduč výplata jeho prostčed
nictvím.

ôl. 13.

, Toto opatčení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a vztahuje se i na nevyrovnané platební
zavazky, vzniklé pčed tímto dnem.

V Praze dne 13. ledna 1939.

Opatrenie
Národnej banky Cesko-Slovenskej

o prevode platov medzi republikou Česko.
Slovenskou a republikou Poľskou.

K prevedeniu dohody o vyrovnávaní vzá
jomných obchodných a finančných platel)
ných záväzkov medzi republikou Česko-Slo
venskou a republikou Poľskou zo dňa 23. de
cembra 1938 stanoví Národná banka Česko
Slovenská v dohode s ministrom financií
podľa $$1a 2 vl. nar. č. 179/1931 Sb. z. a n.:

OddieľA.
Vyrovnúvanie platebných záväzkov za

tovar.

čl. 1.

(1) Pre vyrovnávanie vzájomných nlatelb
ných záväzkov z výmeny tovaru medzi repub
likou Česko-Slovenskou a republikou Poľskou
zriaďuje sa u Národnej banky Česko-Sloven

"skej v Prahe v korunách česko-slovenských
„Sberný účet tovaru“. (Compte clearing mar
chandises) na meno „Polski Instytut Rozra
chunikowy“ vo Varšave a u tohoto ústavu vo
Varšave zriaďuje sa rovnaký účet v poľských
zlatých na meno Národnej banky Česko-Slo
venskej v Prahe. Obidva účty sú bezúročné a
rozdeľujú sa na podúčet A pre vyrovnávanie
platebných záväzkov z výmeny tovaru, ustiu
točnenej až do 31. decembra 1938 inkluzive, a
podúčet B pre vyrovnávanie platebných zá
väzkov Zzvýmeny tovaru, uskuľočnenej po
tomto dni.
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(2) Vyrovnávanie vzájomných platebných
záväzkov z výmeny tovaru, uskutočnenej
medzi republikou Česko-Slovenskou a úzeiním
odstúpeným republikou Česko-Slovenskou re
pulblike Poľskej po dni odstupu tohto územia,
riadi sa tiež ustanovením tohto oddieľu.

čl. 2.

(1) Prostredníctvom sberných účtov tova
rových prevádzajú sa tieto platy česko-sloven
ských a poľských dlžníkov:

a) platy za dovoz poľského tovaru do Česko
Slovenska a česko-slovenského tovavu do
Poľska,

h) platy zo vzájomného ušľachťľovaciehopo
kračovania vo mzde,

c) platy za vedľajšie výdaje, vyplývajúce
zo vzájomnej výmeny tovaru, ako na pr. do
pravné, provízia, zasielateľské výlohy, výdav
ky za poistenie pri doprave atď.

(2) Za česko-slovenský alebo poľský tovar
podľa tohto oddieľu treba považovať tovar
česko-slovenského alebo poľského pôvodu
podľa colných predpisov dovozného Štátu.

OddieľB.
Vyrovnávanie finančných platebných

zdväzkov,

čl. 3.

K prevádzaniu platov podľa čl. 4 a 5 tohto
opatrenia zriaďuje sa „Clearingový účet špe
ciálny I“ (Compte clearing spécial I), „Clea
ringový účet špeciálny II“ (Compte clearing
spécial II) u Národnej banky Česko-Slovenskej
v Prahe v korunách česko-slovenských na
meno ústavu „Polski Instytut Rozrachun
kowy“ vo Varšave a rovnaké účty u tohto
ústavu vo Varšave v poľských zlatých na
meno Národnej banky Česko-Slovenskej
v Prahe. Účty sú bezúročné.

čl. 4,

Clearingovým účtom špeciálnym I vyrov
návajú sa všetky platebné záväzky finančné
medzi republikou Česko-Slovenskou a repub
likou Poľskou (rátajúc v to aj územie od
stúpené republikou Česko-Slovenskou repub
like Poľskej), pokiaľ nespadajú pod ustano
venie čl. 5 a 6 tohto opatrenia.

čl. 5.

Clearingovým účtom špeciálnym II vyrov
navajú sa platebné záväzky medzi republikou
Česko-Slovenskou a územím odstúpeným re

Sbírkazákonúa naľizení,č.7.
publikou Česko-Slovenskou republike Poľskej,
a to:

a) záväzky všetkého druhu, vzniklé predo
dňom zmeny štátnej svrchovanosti nad odstú
peným územím:

b) obnosy, ktoré dlhujú štátne správne
úrady obyvateľom z odstúpeného územia,

c) obnosy vyplývajúce z likvidácie ma
jetku osôb, ktoré sa sťahujú z jednoho štátu
do druhého, vzhľadom k odstúpeniu územia.

čl. 6.

Pre platby turistického a cestovného ruchu
počítajúc v to aj výlohy pobytu, zriaďuje sa
u Banky československých légií v korunách
česko-slovenských „Účet turistický“. Účet
bude dotovaný v prípade potreby podľa do
hody Národnej banky Česko-Slovenskej a
ústavu „Polski Instytut Rozrachunkovy“.

čl. 7.

Námorné dopravné z tranzitných zásielok,
ako aj náhrada výloh z tranzitných zásielok,
pokiaľ boly zaplatené vo voľnej devíze (na pr.
prémie námorného poistenia), nespadajú pod
ustanovenie tohto opatrenia.

OddieľC.
Všeobecné ustanovenia.

čl. 8.

(1) Platby na clearingové účty konajú sa
v republike Česko-Slovenskej v korunách
česko-slovenských a v republike Poľskej v poľ
ských zlatých, pri čom platby na ,„Slbernýúčet
tovaru“ a na „Clearingový účet špeciálny I“
možno konať v Česko-Slovensku prostred
níctvom týchto sberných miest:

Pražská zúčtovacia banka a
Tatra banka.

Prepočítanie poľských zlatých na koruny
česko-slovenské pri platbách z Česko-Sloven
ska do Poľska bude sa diať podľa clearingo
vého kurzu poľského zlatého znamenaného na
pražskej burze v deň platby: prepočítanie
korún česko-slovenských na poľské zlaté pri
platbách z Poľska do Česko-Slovenska, bude
sa diať podľa kurzu česko-slovenskej koruny,
stanoveného príslušným úradným miestom
vo Varšave pre clearingové platby.

(2) Záväzky, znejúce na inú menu, ako
česko-slovenské koruny alebo poľské zlaté,
prevedú sa v Česko-Slovensku na koruny
česko-slovenské podľa stredného kurzu prí
slušnej devízy, znamenaného v Prahe v deň



Sbírka zákonú a nafízení, č. 7. 21

predchádzajúci platbe a v Poľsku na poľské
zlaté podľa stredného kurzu príslušnej devízy
znamenaného vo Varšave v deň predcházajúci
platbe.

čl. 9.

Dlžník je oslobodený od svojho záväzku až
vtedy, keďveriteľ obdrží plnú hodnotu svojej
pohľadávky. Keďsa vyskytne kurzový roz
dieľ, vyrovná sa medzi dlžníkom a veriteľom
podľa ustanovenia tohto opatrenia.

čl. 10.

(1) Výplaty z clearingových účtov budú sa
prevádzať zásadne podľa časovéhoporadia vy
konaných platieb, v rámci prostriedkov, ktoré
sú na príslušnom účte k dispozícii a to v do
mácej imene podľa clearingového kurzu poľ
ského zlatého znamenaného na pražskej burze
a kurzu česko-slovenskej koruny stanoveného
príslušným úradným miestom vo Varšave pre
clearingové platby, v deň likvidácie poukazu.
Pri zmene clearingového kurzu budú však
podľa clearingového kurzu znamenaného pred
uskutočnením zmeny prevedené ešte v obi
dvoch štátoch výplaty až do čiastky nepresa
hujúcej menšiu zo zostatkov obidvoch sebe
zodpovedajúcich clearingových účtov.

(+) Výplaty česko-slovenským veriteľom zo
„Sberného účtu tovaru“ a z „Clearingového
účtu špeciálneho I“ budú sa obvykle prevádzať
prostredníctvom sberných miest uvedených
v čl. 8, odst. 1 tohto opatrenia.

čl. 11.

Národná banka Česko-Slovenská a Polski
Instytut Rozrachunkowy môžu sa V určitom
prípade dohodnúť i na inom spôsobe vyrovna
nia platebných záväzkov.

čl. 12.

Pri platoch na clearingové účty, ako aj pri
výplatách Z clearingových účtov vyberá sa
manipulačný a režijný poplatok vo výške30, g9,
Z čoho polovica pripadne Národnej banke
Česko-Slovenskej a polovica sbernému miestu,
ak sa prevádza platba, prípadne výplata jeho
prostredníctvom.

čl. 13.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia a vzťahuje sa i na nevyrovnané
platebné záväzky, ktoré vznikly pred týmto
dňom.

V Prahe dňa 13. januára 1939.

HapamxeHnna HecbKO-CNOBAUBKOMO
HaponHoro BaHkKy

Npo NEPEBENEHHSI NNATEHb5 MÍPK MecbKo

CnobaukKoW Penyónnkoo Ta IIonbCbKO
PenyÓónnkov..

[lna NnepeBENEHH!AYMOBH IPO BI!PÍBHIOBAHHA
B3AiMHIIX NAATHHUHX 30ÓOBSIZAHb TOPTOBE.Ib
HHX 1 DIHAHCOBUX MDK Hecbko-CNOBAUbBKOH

Peny6Ankoio Ta [10.1bCbkOlo PENyÓMIKOH 3 AHA
23. rpvama 1938. nocramobnse HYecbko-C1oBAUbBKHÁHaponHnfiBaHKBNOPOZYMÍHHO3 Mi
HICTPOM(biHaHciBnica 86 1i 2 Bi. poa. u. 179/
1931 36. 3. i p.

UacTnNHaAA.

BI DÍIBHNOBAHNHANNATHIUMUUN3000BAZAHb

3a TOBAp.

Apr. 1.

(1) Dna BAPÍBHIOBAHHA BZAIMHHX NAATHHUNX
3OÓOBAZAHb 34 BIIMIHY TOBAPIB MIK Mecbko
CnoBaubkon Penyónnkow Ta IlonbcbkoW Pe
NYÓNHKOK BIAKPDHBAETLCAB HecbkO-CNOBAUb
kim Haponním Bamky B llpa3i B YeCbKO-CHNO
BAUbKHX KOPDOHAX„JÓIPHHŇ PAXYHOK TOBAPY“
„Sbérný účet zboží“ na ima [loIbcbKOro IHCTH
TYTYPo3paxyHKoBOro y BapulaBi, 3 apyroro
ÓČoky B [lonbcbkiM IHCTATYTI POZPAXYHKOBÍM
y BapuláBi BIAKPHBAETĽCA TAKHÁÚCAMNÚ paxy
HOK B NOJIBCbKHX3N0THX Ha IMA Hecbko-Cno

Baubknú Haponnnit Bank B [Ipa3i. O6a paxyH
KA € ČEZNPOUEHTOBÍ | POZMIAHONOTECAHA NI
pAXYHOK A AA BHPIBHIOBAHHA NAATILHYHX30
ÓOBAZAHb 34 BHMÍHY TOBApÍB NepeBeneHy
BKNMOUYHONo 3I. rpyana 1938. ra ninpaxy
HOK B IA BHPÍBHIOBAHHA NAATHIUHX ZOČOBA
34Hb 34 BHMÍHYTOBAPIB NCPEBEJEHYNO TIMIHi.

(2) BHPÍBHIOBAHHNI BZAÍMHHX NIATHIUHX 30
ÓOBAZAHb34 BHMÍHYTOBAPIBMi Hecbko-C1o
BAUbBKOKPenyÓniIKOV Ta TepiTropielo, #KA
6yna Bincrynnena Yeckko-CiroBaubkoro Pe
nyó6nnkom0Ilonbcbki Penvónmul, nepeBeneny
No Hi BIACTYNNEHHAZĽaNAHOŤ TEPIITOPIÍ, CNA
na€ TAKOM NÍL NOCTAHOBY UIEŤ YACTIHII.

Apr.2.

(1) Mocepe1HHUTBOM 30IPHHX TOBAPOBHNpa
XYHKIB NEPEBOJIATĽCII CIILYLOH! NAATH! UECbKO
CNOBAUbKHX i NONLCLKHX NOBIKHNKIB:

a) [lnaTHi 34 1OBE3EHHŇ NOABCEKNÚTOBAP
no Yexo-CHNOBAUUHHH TA WECLKO-CNOBAUbKOTO

ToBApy Jo [lonvbuli.

6) [lAaTHÍ BANNUBALOUÍ 13 BZAŤMHOTO VULIA
XOTHIOIO4!OFONPOLIECY34 HAĽopo 010.
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B) Il1aTHÍ 34 NOÓIUHÍ BHLATKIL, AKÍ BHNAIH
BalOTLb 13 B34IMHOI BIIMÍHIE TOBAPÍB AK HANp.
LNIATH TPAUCNOPTOBÍ, NPOBIZIA, BILLATKIH CNEe
AUHUÍÁHÍ,ACEKVPALIÁHIU BULATKH NPH TPAHCNOP
TLÍT. Z.

(X) 3a YeCbKO-CINOBAUBKHIÍ A6O NO.IBCEKIÁÍ
TOBAP NICNA LIEŇ YACTIIHI TPEĎA VBAKATH TO
BAP YECLKO-CHOBAUBKOro 360 NOJBCHKOFo NOo
XOJKEHHA ZPIAHO MHTHIUX NPuUNUCÍB ÍMNOP
TVO|NUOI NEPpKADH.

Uacruina b.
BUPIBHIOBAHHA NAATHUUNHNJOČOBAZAHB

ĎIHAHCOBIIX.

APT. 3.

[11A NepeBeneHHA NIATEHĽ NicA apr. 4 i 5
UbOro „HaAPANKEHHA“ BIAKPHBAETBECA„Kaipi
ĽOBISiípaXvVHOKcneuianbHní |“ „Clearingový
účet speciální I“, „KaipiHrOoBnňýpaXvHOK cne
Ui.15Hnň[1[" „Clearingový účet speciální II“
B YUecbko-CoBaubKim HaponHnimBanky B [Ipa3i
B UYECBKO-CIOBAUDKI1XKOPOHAX Ha iMA []oaib
Cbkoro IHcTnuTyTYPo3paxyHkOBOro y Bap
1I4BÍ TA TakiA€ PaNYHKH y [lOAbCbKIM IHCTH
TYTI POZPAXYHKOBÍM v BapulaBi B NOJIBCEKHX
3OTHX Ha iMA VUecbko-CnoBbacbkoro Hapol
Horo BaHky B [lpa3i. PaxXVHKH€ ČeanPonen
TOBI.

Apr.4,
KaipÍIHTOBAM PaXYHKOM CNELIA.IBHHM | BH

PIBINOTOTBCA BCI NAATHIAHUÍZOÓOBAZAHHA ĎiHAH
COBI MI)K YecbKO-CAOBAUBKOW Peny ÓnitKOW Ta
[10.1BCLKOWPenvónnkol0 (BK.1N04HO3 TEPHTO
pielo, aky Yecbko-C1oBalibka Penvónitka Bi
CTvnitna lloabcbkilí Penvónui), HaCKÍAIBKA
BOHH HE CNAJNAIOTbNI NOCTAHOBII apr. 5 i1 6
UbBOTOo HAPDANXKEHINA.

Apr. 3.

„KaipÍiNroBAM PaXYHKOM CNEuiAIbHIM lÍ BH
PIBHIOTWOTBCA— NIATHNHUÍ— ZOÓOBAZAHHA— MIX
MeCbKO-CIOBAIBbKON. PENnY6JIHKOH | BIACTYI
1611010 Tepiirorieo YeckkO-CNOBALIbkOn.Pe
NYVOAHKOKlloibcbkiú Penyóniui a came:

4) 3OĎOBAZAHHA BCIX POJIB, AKÍ NOBCTAMNI

Nepér IHEM 3MIHII NEPKABHOŤ CYBEPEHHOCTII
HA1 BLACTYNNEHOIOTepiTopiero.

©) KBOT, AKÍ A1MIHICTPALÍÁHI NepKaBHi vpa
Al! € BHHHÍ TOPOKAHAM BIACTYNJIEHOŤ Tepri
TOPpIŤ.

B) KBOT BIINN4BANOUIX 3 NiKBimauií maúna
TIIX OCIÔ, KOTPÍ NepeceniolOTBCA 3 ONHOÍ nep
ABI 10 APYroi HACAKOM BIACTYNNEHHATe
PiiTOpiŤ, |
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Apr. 6.

[lan NIATEHĽ TYPIICTNYHOTO I NOJOPOMHBĽO
ro PYXY BKNOUHO 3 BILNATKAMI NOÔYTY BIN
KPIBAETBCA B BaHky Hecbko- CNOBAUBKUXJle
FIOHÍB B WECBbKO-CHOBAUBKHXKODOHAX „Paxy
HOK TYPIICTHYHHŇ“. PaXYHOK ÓYNE NOTOBAHNÁ
Ha BIIaNOK NOTPEÓNHNICNANOPOZYMIHHA Hecb
ko-CnoBaubkoro Haponmoro Banky Ta llojb
CbKOro IHCTHTYTY PO3PAXYHKOBOTO.

Apr. 7.

Mopcbki TPAHCNOPTOBIOMNATH34 TpaHCnop
TOBÍ NOCHKH AK TAKOK i HAropo na BIHLNATKIB
34 TPaHCNOPTOBIÍ NOCH.IKH, HACKÍN6KI! ÓVNI 3a
NaueHi BIJBHOIO NEBÍ3O (MNPIIM.NPEMÍA MOPp
CbKOÍ aceKypauii), HE cnar1aR0Tb NIA nocTa
HOBH UBOĽOo HADAJDKEHHA.

UacTnHma B.

Zara ABHÍINOCTANOBII.

Apr. 8.

(1) IlnaTHi Ha KNnipiHTOBi PpaXYHKH BinÓv
BAHWTbBCAB UHUecbko-CaoBalbkilí Penyó-Hnui
B YECbKO-C/INOBALBKHXKODOHAX a B [IO IBCEKIIÍ
PenyÓnnui B NOAbCbKHX 3NA0TIIX, ÔNPDHuUOMY
nnaTHi Ha „„3ÓIPHIÁ pPaXYHOK TOBAPpy“ i Ha
„KAiPIHTOBISŇ PAXVHOK CNELIANLHNÁ |“ MOKHA
poónTH B Hexo-CnOBAYUJHI NOCEPENHINUTBOM
OUHX 301PHIIX MÍCLUB:

[Ipaxkcka CYUTOBALIIGaHKa i

Tarpa ÓaHka.
[lepepaxOoBAHHA NOJIBCOKHN ZIOTHX HA #W!ECBbKO
C.OBALIbBKÍIKOPDOHH NDH NNATHAN 3 Hexo-Clio
BAYUIIHII NO llonbuli ÓVIE BINÓVBATHCAZFINHO
KNIPÍIHĽOBOFO KYPCV NOALCLKOPO 3NOTOFO, 33
3HAYEHOTO Ha NPaKCLKIÁ ČIDKÍ B NCHĽ NAATHI:
NepePAXOBAHHA YECbKO-COBALBKIIX KOPOH la
NOAbCbBKÍ310TI NPH naaTHAx 3 [lonbuli 10 He.
XO-C1OBAYUIHH Óyne —BIJÓVBATIHCA 3ZrinHo
KYPCY YECBKO-CNHOBAUBKOŤ KOPOHIL CTANHOB.Ie
HOFOo BIJINOBÍAHHM VPAJOM LIA KAIPIHĽOBAX
naaTeHb y BapuláBbi.

(5) ZOGOBAZAHHAB IHLUIBA.NOTÍ HI/K UECbBKO
CIOBALIbBKiKODOHI 3Ó0 NO.IbCbKÍ 3N0TI nepe.
BENYTBCA B Hexo-CIHOBAHNUNIHÍ HA YECBKO-CHO
BaAUbKI KOPOHII NiIC/IA CEPENHĽONO KYPCY N4HOl
NeBi3m, 343HaueHoro vy llpa3i B nepenneHb
NnaTHi a B [lo bull HANOABCbkÍ3N0TÍ nicna ce
PEAHbOFO KYPCY NaHOÍ NEBÍ3, 343HAUEHOro y
BapuuiaBi B NepeJ1€Hb IMIATHI.

Apr. 9.

HOBACHIK € 3BIIBHEHNIŤ BÍA CBOFOo 30060BXA

34HHA 1I011HO TOJLI, KOM BIPATENb OLEP:KHTB
NOBHY NPOTHBAPTICT> CBOFO NOMAFAHHA. SÍKULO
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HacTaHE KYPCOBA PÍKHHNA, BOHA ÓVJIC BHPpiB
HAHA MÍMCJOBMHHKOM| BIPHTEJNÉM 3riAHO Nno
CTAHOBI UbOFOo HAPAJDKEHHA,

Apr. 10.

(1) BungaTn 3 KNIPÍIHTOBHXPAXYHKIB ÓYNYTBb
34C4AHHYHO NPOBAJHTHCA NÍCNHA WACOBOFO NOo

pAAKY NEPEBEJIEHHX NNATEHĽ B PAMKAX CePeJ
HHKÍB, AKÍ © HA TÍM UM HHUJÍM PaXYHKY JO

nuCNOZNKUIŤ, A CAME B KPAEBIŤ BANIOTI NiCIA KNi

PIHĽOBOFO KYPCY MNOJBCBKOPO3NO0TOFO 343Ha
JUEHOĽOHa IMPAKCEKÍÁ ČIPIKÍ | Kypcy WecbKo
CNOBAUBKOÍ KOPOHH CTAHOBIEHOPO BIJINOBIN

HHM VPAJOM IA KNIPÍHTOBHXNIATEHĽ y Bap
114Bi B NEHb NiKBInAuií nepekazy. OMHA4e NPH
3MÍHi KNIPÍHTOBONO KYPCY ÓYNYTB NICINAKNÍPIH>

FOBOFo KYPCY, 343HAYCHOFOo NMNepen3NiÁCHEH

HAM 3MIHH, NePpeBEJEHÍ 11€ B O6OX Nepma
BAX BHNNATH AK NO KBOTH, SIKA HE NEPEBHLUAE
MEHLIOI 13 PELUT O6OX BINNOBÍINAK04HX COÓÉIKNI

PÍIHTOBHX paXYHKIB.

(“) BunnaTH uWeCbKO-CINOBAUBKHMBIDHTEJIAM
i3 „JÓIPHOFTO PpaXYHKY TOBADOBOro“ Ta i3
„KaAiPÍHTOBOropaxyHky cneuianbHoro I“ ôóy
NYTb 3BHUAŇHO MNEPEBOJIHTHCA NOCEPENHHU
TBOM SÓIPHIIX MÍCIb, HABEJIEHHX B apTHKyni 8
UbOFO HAPAJLKEHHA.

Apr. 11.

Wecbko-Cnopbaubknú Haponnunú BaHk Ta
Moabcbknú IHCTATYT POZPAXYHKOBHÁ MOMYTb
D KOHKPDETHHX BHNAJIKAX MNOPOZYMITHCA TAKOM

npo IHLIHŇ CMOCIÓ BHDIBHOBAHHSI BZAIMHHX
MIATHHUHX 30ÔOBAZAHB.

Apr. 12.

[IDH BnnaTAX HA KAIPÍHĽOBÍ PAXYMKH, AK TCA(
NPH BHNNATAX 3 KNIPDIHTOBAX paXYHKIB BHMA

raETbCA MAHINYJALIÁHATa pexiúHa onnaTra
y BucoTi 39/90, NOJNOBHHAAKO! npHnAnae Hecb
KO-CnoBaubkomy HaponHmomy Banky a non0o
BHHA 30IPDHOMY MÍCLIO, AKLIO NCPCBOJMHTECA

BrnaTa a6o BurnaTa ŇOFOo MNOCEPEJNHILITBOM.

Apr.13.

lle HAPALKCHHA HaÓYBAE NPABOCH/IbHOCTH
3 IHEM ÚOFOo OMOJOLIEHHA i BIJIHOCHTBCAA i NO

HEBHDÍBHAHHX MIATHHNHX 3000BAZAHLB,AKÍ NO

BCTAJIH MEDE TAM IIHEM.

B [lpa3i, 13. ciuna 1939.

Národní banka Česko-Slovenská
Národná banka Česko-Slovenská

UecbkOoCnoBaubknú HaponHunú
BaHK

Guvernér:

TFyóepnaTop:

Dr. Engliš v. r.
Bankovní rada: Vrchni feditel:
Bankovy radca: Hlavný riaditeľ:

Pana 6anky: TONOBAMÍMIPEKTOP:

Bartoš v. r. Dr. Peroutka v.r.
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Sbírka zákonú a naňizení
republiky Česko-Slovenské

se vydává podle vládního naňčízení ze dne 30. prosince 1938, č. 392 So.
z. a n., ve dvou samostatných dílech. Do prvého dílu Sbírky zaňazují se
zákony, naňízení atd. ve vécech celé republice společných, do druhého
zákony, načízení atd. ve vécech, které se týl:ají jen zemi České a Morav
skoslezské.

Predplatné na jeden ročník Sbívky činí v tuzemsku na díl prvý
120 Kč, na díl druhý 80 Kč, na oba dily 200 Kč, s výhradou event. zvýšení
v pňípadé pomčrú obzvlášť mianočádných (pňi nepomérné velkém zvýšení
výrobních nákladú nebo mimorádné velkém rozsahu Sbírky). Piednplatné
pro cizinu je o 50% vyšší. Predplatné nutno zaplatiti najednou nejpozdčji
do 15. bňezna dotčeného roku. Kdo zašle nčjaký peníz na nový ročník po
15. bňeznu, bude považován za odbératele, zaslaný peníz bude súčtovún
jal:o záloha na konečnou cenu celého ročníku, která mu bude vyúčtována
po ukončení ročníku podle úhrnu cen jednotlivých částek a která pňi
úplném ročníku velmi značné pňevyšuje částku pčedplatného.

V drobném prodeji účtují se částkkySbívky kteréhokoliv dilu:
a) u částek0 2 až 10strúnkúch. a 0. ľ— Kč,
b) u částek o .více než 10 stránkách za každý list (2 stránky) 20 haléňi.

Cena částel: zasílaných do ciziny gest o 50% vyšši.
Za tuto cenu zasílají se tisky objednané poštou po pňedchozím zapla

ccni a prodávají sc nové vydávané a dosud vydané částky iv knihltupectvích.
Zaloupené částl:y se nevymčeňují ani neberou zpét.
Vypovedéti dalši odbčr Sbírky možno jen písemunčpčed koncem voku

pro rok piští.
Nedošlé nebo neúplné čústly Slírky buďtež písemné reklamovány

nejdéle do čty? nedél no vydúni: nebyly-li v této Ihtté rel:lamovány, vydaji
Sc 7011po zaplacení ceny částky.

Platby buďtež noukazovúny výhradné na šekový účet u poštovní spo
Ťitelny čís. 200.563 „Slbírka zákonú a načízení republiky Česko-Slovenské
Praha 111.“Placení poštovními známi:amt se nepňijímá. Poštovné prípadné
korespondence hradí prednplatitel (odbčratel) ze svého.

Pri objednávkách a reklamacich uvésti jest číslo částky (nikoliv čislo
normy) s udúnim vočníl:u.

Predplatné, vcklamace a objednávky buďtež zasilámy pouze

Adnitniistraci Sbírky zákonú a naťízení,
Praha 111, Tržišté č. 9.

Slátni Uskárnu v Praze,
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republiky Českos-Slovenské.
Částka 1.
Cena : Kč 1—.

Obsah: (8. a 9.) 8. Načízení, kterým se částečnš mční vládní naťizení ze dne 23. prosince 1038,č. 384
Sb. z. a n., 0 zčízení Státní hospodáčské rady. — 8. Nafizení o nekterých opatreních, týkajících

Vydána dne 27. ledna 1939.

—i
se spolkú a výdčlkových a hospodáčských společenstev a útvarú obdobných.

Vládní nafízení
ze dne 25. ledna 1939,

ktevým se částečné méní vládní nafízení ze dne
23. prosince 1938, č. 384 Sb. z. a n., o zčizení

Státní hospodáčské rady.

Vláda republiky Česko-Slovenské načizuje
podle čl. 1[ ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.z. a n.:

8 1.

8 3 vl. nať. č. 381/1988 Sb. z. a n. se méní
tak, že se nahrazuje v odstavci 1 slovo „tňí“
slovem „čtvč“ a vodstavci 2 slovo „tňi“ slovem
pčtvňi“.

$ 2.

Toto naťízení platí na území celého státu a
nabývá účinnosti dnem vyhlášení: provede je
predseda vlády v dohodé se všemi ostatními
členy vlády.

Vládne nariadenie
zo dňa 25. januára 1939,

ktorým sa čiastočne mení vládne nariadenie
zo dňa 23. decembra 1938, č. 384 Sb. z. a n.

o zriadení Štátnej hospodárskej rady.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného zmocňovacieho
zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.
z.an.:

3 1.

8 3 vl. nar. č. 384/1938 Sb. z. a n, sa mení
tak, že sa nahradzuje v odseku 1 slovo „troch“
slovom „štyroch“ a v odseku 2 slovo „troch“
slovom „štyroch“.

Toto nariadenie platí na území celého štátu

a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: pre
vedie ho predseda vlády v dohode s všetkými
ostatnými členmi vlády.

POBNOPANOK BI1ANH

i8 HA 25. ciyHa 1939,AKIMO MACTHHHOBMIHKETĽBCAPOZMNOPANOK
| pnanu 18 nHA 23. rpynma 1938, u. 384 36,

3. i Pp. NPO YTBOPEHHA|lepKABHOŤ rocno
RAPCBKOŤpan.

Banana HecbKO-CINOBAUBbKOŤPECNYÓITHKI PO3
nopnaokye nicnma apr. ll KOHCTATYLIŇHOFO
VNOBHOBAKHANOUOFO 3AKOHA 13 AHA 15. PpYNHA
1938, u. 330 30. 3. i p.:

$ |.

8 3 poan. Br. u. 384/1938 36. i p. 3MIHOETBCA
TAK, 110 B YcT. | 34MIHIOETBCA CHOBO „TPbOX“
CIIOBOM „HOTHPĽOX“, A B YCT. 2 CHOBO „Tpu“
CIIOBOM ,,HOTHDAY“.

$ 2.

Lleň POZNOPANOK OČOBAZYE HA TePATOPIÍ ui
nol NEepMKABH| HAĎYBAE NPABOCILIBHOCTH 3 NHEM
OTONOUEHHA, NEPEBEJE HOT NPEJCIAHAK Bila:
NA B NOPOZYMIHHIO 3 YCÍMH OCTAHHIMI! UNCHIMH
BJIANH.

Dr. Háchav. r.
Beranv. r.

Dr. Chvalkovskýv. r.
Dr.Fischerv. r.
Dr. Kalfusv. r.
Teplanskýv. r.
Dr. Kapras v.r.
Sivákv.r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádek v. r.

Sidorv.r.
Dr. Pružinskýv. r,
Eliáš v. r.
Čipera v. r.
Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumparv. v.
Dr. Havelkav. r.
Prehala v. r.
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9.
Vládní naľfízení

ze dne 25. ledna 1939
o nčkterých opatňeních, týkajících se spolká
a výdčlkových a hospodáťčských společenstev

a útvarú obdobných.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

8 1.

Toto naťízení vztahuje se na spolky, zťizené
podle zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 134
Ť. Z., o právu spolčovacím, na výdelková a hos
podáčská společenstva, zňízená podle zákona
ze dne 9. dubna 1873,č. 70 ť. z., 0 výdélkových
a hospodárčských společenstvech — s výjim
kou téch, která provozují penéžní obchody —
a na obdobné útvary v zemi Slovenské a na
Podkarpatské Rusi (dále „sdružení“).

$ 2.

(1) Vyžaduje-li toho večejný zájem, múže
úťad uvedený v 8 4 (dále „účad“):

1. stanoviti, že další činnost sdružení se činí
závislou na splnéní podmínek, které s ohledem
na veľejný zájem zároveň stanoví:

2. dosaditi k dozoru nad činností sdružení
nebo činností jeho zaňízení nebo podniku
zvláštní orgán a vyhraditi jeho schválení
všechna nebo nékterá usnesení a rozhodnutí
orgánú sdružení, jež jsou bez tohoto schválení
neplatná,

3. rozpustiti (odstraniti) všechny nebo né
které orgány sdvužení a místo nich ustanoviti
zvláštní orgány s púsobností orgánú rozpuš
téných (odstranéných):

4. sloučiti sdružení s jiným sdružením sle
dujícím týž nebo podobný účel nebo je roz
pustiti (zrušiti) [8 113 ústavní listiny].

(2) Opatrení podle odstavce 1 oznámi úňad
soudu (účadu) vedoucímu rejstňík, v némž je
sdružení zapsáno, který je zapíše do rejstňíku
aZápis vyhlásí na náklad sdružení zpúsobem
pľedepsaným prv takové nebo obdobné Zápisy.

Š 3.

Sloučení (likvidace) sdružení podle $8 2
odst. 1, č. 4 se provede podle platných pňed
pisú, po prípadé podle ustanovení, jež budou
vydána vládním nafizením. Likvidátoňi musí
býti úťadem schváleni, odepňe-li je úňad
schváliti, múže je sám jmenovati a učiniti,

čeho tčeba k tomu, aby byli uvedení ve svou
funkci.

8 4.

(1) Účadem príslušným k opatňením podle
predchozícl ustanovení je

u výdčlkových a hospodáčských společen
stev a jim obdobných útvarú (8 1) minister
stvo vnitra v dohodé s ministerstvem spľa
vedlnosti a ostatními zúčastnénými minis
terstvy,

u spolkú, jejichž stanovy vzalo na vedomí
nebo schválilo ministerstvo vnitra, toto minis
terstvo po slyšení zúčastnéného ministerstva,

a u spolkú ostatních zemský úťad.
(2) Púsobnost pčiznaná v pňedchozím od

stavci ministerstvúm — a pokud jde o území
Podkarpatské Rusi, i zemskému úťadu — ná
leží v zemi Slovenské Slovenské zemské vládé
a na Podkarpatské Rusi vládé Podkarpatské
Rusi, jež ji mohou prenésti na nékterý úťad
(orgán).

85.
Sloučení (Jikvidace) sdružení, provádéná

podle tohoto naňťízení, jsou osvobozena ode
všech kolkú, poplatkú a dávek za úľední
úkony.

8 6.

Toto naťízení platí na území celého státu,
nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbývá
jí dnem 30. června 1939: provede je ministr
vnitra v dohodč s ministrem spravedlnosti a
ostatními zúčastnénými ministry, v zemi Slo
venské Slovenská zemská vláda a na Podkar
patské Rusi vláda Podkarpatské Rusi.

Vláane nariadenie
zo dňa 25. januára 1939

o niektorých opatreniach, týkajúcich sa spol
kov a zárobkových a hospodárskych spoločen

stiev a obdobných útvarov,

Vláda republiky Česko-Slovenskej nariaďuje
podľa čl. II ústavného zmocňovacieho zákona
zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

s 1.

Toto nariadenie vzťahuje sa na spolky,
zriadené podľa zákona zo dňa 15. novembra
1867, č. 134 r. z., o práve spolčovacom, na zá
robkové a hospodárske spoločenstvá, zriadené
podľa zákona zo dňa 9. apríla 1873, č. 70 r. z.,
o zárobkových a hospodárskych spoločenstvách
— s výnimkoutých, ktoré prevádzajú peňažné
obchody— a na obdobné útvary v krajine Slo
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„venskej a ma Podkarpatskej Rusi (ďalej
„sdruženie“).

8 2.

(1) Ak si to vyžaduje verejný Záujem, môže
úrad uvedený v 8 4 (ďalej „úrad“):

1. stanoviť, že ďalšia činnosť sdruženia 8a
činí závislou na splnení podmienok, ktoré
s. ohľadomna verejný záujem zároveň stanoví:

2. dosadiť pre dozor nad činnosťou sdruženia
alebo činnosťou jeho zariadenia alebo podniku
zvláštny orgán a vyhradiť jeho schváleniu
všetky alebo niektoré usnesenia a rozhodnutia
orgánov sdruženia, ktoré sú bez tohoto schvá
lenia neplatné:

3. rozpustiť (odstrániť) všetky alebo nie
ktoré orgány sdruženia a miesto nich ustanoviť
zvláštne orgány s pôsobnosťou rozpustených
(odstranených) orgánov,

4. slúčiť sdruženie s iným sdružením sledu
júcim ten istý alebo podobný účel alebo ich
rozpustiť (zrušiť) [8 113 ústavnej listiny].

(2) Opatrenia podľa odstavca 1 oznámi úrad
súdu (úradu) vedúcemu register, v ktorom je
združenie zapísané, ktorý ho zapíše do registru
a zápis vyhlási na trovy sdruženia spôsobom
preJpísaným pre takéto alebo obdobné zápisy.

$ 3.

Slúčenie (likvidácia) sdruženia podľa 8 2,
ods. 1, č. 4 prevedie sa podľa platných: pred
pisov, rešp. podľa ustanovenia, ktoré budú
vydané vládnym nariadením. Likvidátori mu
sia byť úradom selválení: ak odoprie úrad
ich schválenie, môže ich sám menovať a uro
biť, čo je potrebné k tomu, aby boli uvedení
Vo svoju funkciu.

S 4.

(1) Úradom príslušným k opatreniam podľa
predchádzajúcich ustanovení je

u zárobkových a hospodárskych společen
stiev a im obdobných útvarov ($ 1) minister
stvo vnútra v dohode s ministerstvompravo
súdia a ostatnými zúčastnenými minister
stvami:

u spolkov, ktorých stanovy vzalo na vedo
mie alebo schválilo ministerstvo vnútra, toto
ministerstvo po vypočutí zúčastneného mi
nisterstva,

a u spolkov ostatných krajinský úrad.

(2) Pôsobnosť priznaná v predošlom od
seku ministerstvám — a pokiaľ ide o územie
Podkarpatskej Rusi, i krajinského úradu —
náleží v krajine Slovenskej Slovenskej kra
jinskej vláde a na Podkarpatskej Rusi vláde
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Podkarpatskej Rusi, ktoré ju môžu preniesť
na niektorý úrad (orgán).

85.
Slúčenia (likvidácie) sdruženia, prevádzané

podľa tohto nariadenia, sú oslobodené od všet
kých kolkov, poplatkov a dávok za úradné
úkony.

8 6.

Toto nariadenie platí na územícelého štátu,
nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a po
zbudne ju dňom 30. júna 1939: prevedie ho
minister vnútra v dohode s ministrom pravo
súdia a ostatnými zúčastnenými ministrami,
v krajine Slovenskej Slovenská krajinská
vláda a na Podkarpatskej Rusi vláda Podkar
patskej Rusi.

POZBNOPAJOK BIANU

13 0Ha 25. cíunai 1939

Nnpo NEeKOTPÍI HAPAJJKEHHA, MILOBINHOCATBECIA

NO cmiNOK TA 3APIÓKOBHX 1 TocMONAPCEKNX

TOBADHCTB 1 NONIÓHHX CTOBAPHNIEHB.

Bnana WHecbko-CIOBAUBKOŤ PeCNYÓJIHKHpO3
nopanxye nicna apr. ll KOHCTHTYUIŠHOrO
YNOBHOBAKHNIOYOMO 3AKOHA 13 2HA 15. CiuHA
1938, u. 330 36. 3. I p.

8 1.

Ileň poOZnNopPANOK BIAHOCHTBCA NO CNINOK,
OCHOBAHHX NicnA 34KOHA 13 IHA 15. nucToOnN.

1367 poky, u. 134 nepx. 3., npo npaBo cToBA
PHLUIEHĽ, 10 3APIÓKOBHX | FOCNHOJLAPCEKHXTOBA

PUCTB, OCHOBAHHX NiCIA 34K. 13 AHA 9. KBÍTHA
1873 p., u. 70 nep. 34KOHÍBNPO 3apiÓKOBÍ
i rocnonaPCbKi TOBAPHCTBA— 3 BHÍMKOB CHN,
110 3AHHMAIOTBCII TPOUIEBHMH TPAHCAKUÍAMII —
i O NONIÓHHX CTOBAPHUIJEHb5 B CIIOBAUDKIÁ

kpaimi i Ha [linkapnarcbkiú PycH (1anble
„CTOBAPHLIEHHA“).

8 2.

(1) AKU10 TOTO BHMAFAE NYČIIHUHKÁ IHTepec,
MOKEypra HaBenenný B $4 (1nab11€ ,„ypnn“):

1. NoCTAHOBHTH,LLO NANbBUlA[ISIIBHÍCTB CTO

BApHLIEHHA Čyne 3ANEeXHA BÍL CNOBHEHHA
YMOB, KOTPÍ 3 Ornany Ha NnyčnHumiÚ IHTeEpec
PÍBHO“YACHO BCTAHOBIAE,

2. YCTAHOBHTHIA 1030Ppy HAN MIANBHÍCTO
CTOBAPHUICHHA A6O NIANĽHÍCTO HOFO 3aBe
NEHHA UK NIANPHEMCTBA OKPEMHÁŇ OPĽAH 1 3a

cTeEperru ŇOro OnObPEHHIO BCi 460 nekorpi
YXBAMH i PÍUJEHHA OPĽAHÍB CTOBAPHUICHHA,SIKÍ
Ďeg3 TOFO OJOÓPEHHA € HEBAXKHI,

g»
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3. poanycruTu (YCYHYTI) Bci a60 neKoTpi
OpraHH CTOBAPHUICHHA | Ha IX MÍCUE BCTAHO
BIITI|i OKPEMÍ OpraHH 3 KOMNETEHLIIEWpozny
1EHHX (YCYHE4HX) OPľraHiB,

4. 3NYYHTII CTOBAPHUIEHHA 3 IHLUIN1MCTOBA
PHLUIEHHAM,LIO MaE Ty camy aÓ0o NoniÓHY Ul“1b
a60 iX poznycTmTH (poasBasaTH) [$ 113 KOHCTH:
TYUIÁHOŤ PPAMOTH].

(7) Mpo HapanxeHna nicna ycr. 1 noBino
MHTb YPAA TOH cyJ (YPAA), AKHÁ BENE PEECTP,
B KOTPOMY CTOBADHUICHHA ZAMICAHE, a CYA
Ňoro 3anuule 1o peecTpy i Oro“10CHTB34n1HC
Ha KOlUIT CTOBAPHLIEHHA CMOCOÓOM, SIKUÁ VIA
TAKIIN UH NOLIÓHHX ZAMHCÍB € NPANIHCAHNÍŤ.

g 3.

ŽNYHEHHA (NKBINAUIA) CTOBAPHLIEHĽb NÍCHA
8 2, ycr. 1, 4. 4 nepeBeneTbCA NICIA OĎOBA
3YRYHX NPHNHCIB, Z3IALHO NICHA NOCTAHOB,
AKÍ ČYAYTb BUNAHÍPOZNOPAJKOMB“ANH. JIIKBI
naTOPH MYCATb: ÔÓYTH 3ATBEPINKEHI! YPAJOM.
AkKUIO YPAL BIAMOBHTb6 IX 3ATBEPIHTH, MOKE
IX C4M IMEHYBATII1 3POÓHTH Bce, uoro Tpeóa,
LUOÓHNÓy AH VBEJEHÍ V CBOI G)YHKUŤ.

$ 4.

(1) [IPHHANE:KHAM VPANDOM BAJABATH Ha
PAJNKEHHA NICIA NONEPENHHX NOCTAHOB E NIA
34PIÓKOBHX i TOoCNONAP)CEKHXTOBAPHCTB i NO
AIÓHIX 10 HHX CTOBAPHLIEHB ($9 1) MIHICTEp
CTBO BHYTPIUIHHX CNPAB B NOPOZYMÍHHO 3 Mi
HICTEPCTBOM CANPABEJLIHBOCTH TA 3 OCTAHIIIMH
NPHUACHHMH MIHICTEPCTBAMH,

NA CNÍNOK, SIKHX CTATYTH APHHANO NO Bi
NOMa AÓO OAOÓČPULNOMIHICTEPCTBO BHYTPILIHHX
CmPpaB, Te MIHICTEPCTBO NÍCNA 3ACIIYXAHHA
HYMKU NPHYACHOTO MIHICTEPCTBA,

a NA IHLIAX CNÍNOK — KPAEBKHI!YpAL.

nafízeníI, č. 9

(?) KoMneTEHUÍA NPHZHAHA B NONEPEJHIM
ycTYni MIHICTEPCTBAM — A BIAHOCHO TEPHTO
pii Ilinkapnarcbkoi PyCH i KPaEBOMYYPANO
Bi — HAJNCKHTb B CnHOBAU5>KIŇKpaími KpaEBiň
C1OBAUEKIÁBani, a Ha [linkapnaTcbkilňí PYCH—
Bani [linkapnaTCbKO| PYCH, AKÍMOKYTBTÍ NE
PEHECTHHA KOTPHÁCb ypslí (OpraH).

S 5.

S.IYHEÉHHA (NIKBÍHALIA) CTOBAPHLIEHHA, AKi
NEPEBOHHTBCANICHA Uboro poznopanky €
YBIIbHEH: BI YCIX CTEMNNÍB, OMIAT i N4HUH
3a YPANOBÍ BHKOHH.

$ 6.

Neň poanopanok o6oBA3VE Ha TepHTopii
UIO1 NEpPKABH, HaÓĎyBaE NpABOCHABHOCTH
3 IHÉM OTMO-OLIEHHA, A NoaôvBAE 1i 3 AI!EM
30. uepsna 1989. Tlepesene iloro MiHicrp
BHYTPILIHHX CAHPABB NOPOZYMNÍHHIO 3 MIHICTEP

CTBOM CANPABEJIHBOCTH | OCTAHHIMII NPIYACHII
MH MÍHICTPAMH,B CIOBAUbKilí kpalni — kpaeba
C1oBalbka Baja, a 14 [linxapnarcbkiú PVCH
— Bana llinxapnaTcbkoi Pycir.

Dr. Hácliav. r.
Beranv. r.

Dr. Chvalkovskýv. r. Sidorv. r.
Dr. Fischerv. r. Dr. Pružinský v.r.
Dr. Kalfus v.r. Eliáš v.r.
Teplanskýv. r. Čiperav. r.
Dr. Kapras v.r. Dr. Feierabendv. r.
Sivákv. r. Dr. lumparv. r.
Dr. Krejčív. r. Dr. Havelkav. r.
Dr. Šádekv. r. Prehalav. r.

Slátní tiskárna v Praze,
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10.
Vládní naťízení

ze dne 20. ledna 1939,
jímž se mční ustanovení 8 41a vládního naňí
zení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z a n.,
o úpravé obchodu s obilím, moukou a mlýn
skými výrobky a nčkterými krmivy, ve znční
vládních nafízení je pozméňujícich a doplňujií
cích, a rozšičuje se príslušnost rozhodčího

souduplodinové bursy v Bmné,

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podle čl. 11 ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

8 1.

Ve sporech, v nichž podle ustnnoveni 8 41a
vi. nať. č. 137/1934 Sb. z. a n., ve znéní vlád
ních natízení ze dne 13. července 1935, č. 152
Sb. z. an., a ze dne 9. července 1936, č. 219 Sb.
z. an., nebo podle smluv, sjednaných Českoslo
venskouobilní společností, jejími hlavními ko
mislonaťi nebo komisionái, byl príslušným
rozhodčísoud plodinové bursy v Olomouci, je
príslušným rozhodčí soud plodinové bursy
v Brné, pokud se strany nedohodnou napňí
slušnosti rozhodčího soudu jiné tuzemské plo
dinové bursy.

8 2.

Toto nafízení platí v zemích České a Mo
ľavskoslezské a v zemi Slovenské a nabývá
účinnosti dnem vyhlášení: provede je ministr
zemédčiství v dohodš se zúčastnčnými mi

nistry, v zemi Slovenské Slovenská zemská
vláda.

Vládne nariadenie
zo dňa 20. januára 1939,

ktorým sa mení ustanovenie S 4la vládneho
nariadenia zo dňa 13. júla 1934, č. 137 Sb. z.
a n., o úprave obchodu s obilím, múkou a
mlynskými výrobkami a niektorými krmiva
mi, v znení vládnych nariadení ich pozmeňu
júcich, a rozširuje sa príslušnosť rozhodčieho

súdu plodinovej burzy v Brne.

Vláda republiky Česko-Slovenskej naria
ďuje podľa čl. II ústavného zmocňovacieho
zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330
Sb. Z. a N.:

8 1.

Vo sporoch, v ktorých podľa ustanovenia
841a vl. nar. č. 137/1934 Sb. z. a n., V znení
vládnych nariadení zo dňa 13. júla 1985, č. 152
Sb. z. a n., a zo dňa 9. júla 1936, č. 219 Sb.
z. an., alebo podľa smlúv, sjednaných Česko
slovenskou obilnou spoločnosťou, jej hlavnými
komisionármi alebo komisionármi, bol prísluš
ným rozhodčí súd plodinovej burzy v Olomúci,
je príslušným rozhodčí súd plodinovej burzy
v Brne, kým sa strany nedohodnú na prísluš
nosti rozhodčieho súdu inej tuzemskej plodi
novej burzy.

8 2,

Toto nariadenie platí v zemiach Českej a
Moravskosliezskej a v krajine Slovenskej a na
dobudne účinnosť dňom vyhlásenia: prevedie
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inister or hode so zúčastnenými
horami, Vline SlovenskejSlovenská
krajinská vláda.

Dr. Hácha v.r.
Beran v. r.

Syrovýv.r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádekv. r.
Eliáš v. v.
Čipera v.r.

Sidor V.Ľ.,
tiež za všetkých členov

Slov. vlády.

Dr. Chvalkovskýv. r.
Dr. Fischer v.r.
Dr. Kalfus v.r. Dr. Feierabendv. r.
Dr. Kapras v. r. Dr. Klumparv. v.

Dr. Havelkav. r.

11.
Vládní nafízení

ze dne 25. ledna 1939,
lkterým se upravuje výše nčkterých poplatkú

stanovených v haléťových částkách.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

s 1.

(1) Sazba poplatkú z účtú obchodníkú a živ
nostníkú, stanovená v 8311, odst. 1 cís. naňí
zení ze dne 28, srpna 1916, č. 281 Ť. z., o zmčné
nekterých pňedpisú o kolkových a pčímých po
platcích, a vô 4, odst. 1 zákona ze dne 30.
června 1921, č. 244 Sb. z. a n., kterým se méní
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi nekterá
usťanovenío kolcích a bezprostčedních poplat
cích, nahrazuje se sazbou

10 h pňi pohledávce do 50 Kč,

2 hpľňi pohledávce pčes 50 Kč, nejvýše
však 200 Kč,

50 h pňi pohledávce pčes 200 Kč, nejvýše
však 1.000 Kč, a

1 Kč pri pohledávce pňes 1.000 Kč.

©) Ustanovení sazební položky 84/84 B,
C. Z, písm. a) uh. poplatkových pravidel znítakto:

„Účty jest rozuméti též výtahy z účtú, se
znamy též seznamy zboží a jejich opisy
(faktury). Pro poplatkovou povinnost listin

pod č. 2 uvedených jest bez významu,je-li na
nich vystavitel vyznačen písemné, tiskem nebo

„jiným zpúsobem.“

Š 2.

Poplatky ze šekú, stanovené v 8 25 zákona
ze dne 3. dubna 1906, č. 84 Ť. z., o šeku, a
v $ 24 zák. čl. LV111/1908, o šeku, částkami
4hal0h, zvyšujíseena10h a 20 h.Poplatek
ze šekú poštovní spoňitelny zvyšuje se ze 4h
na 5h.

8. 3.

Poplatek z kupeckých poukázek na plnéní
penéžitá, jejichž splatnost jest omezena na
8 dní od vydání, jakož i poukázek uvedených
v 8 13, odst. 4 zákona ze dne 23. bčezna 1928,
č. 48 Sb. z. a n., o sménečnémpoplatku, zvy
šuje ez 10h na 20h.

$ 4.

Ustanovení sazební položky 49/69, č. 1 uh.
poplatkových pravidel zní:

„Neovéčené opisy vystavené soudem nebo
účadem jsou podrobeny témuž poplatku jako
opisy ovéňené.“

Š 5.

(1) Ustanovení $1, odst. la $$2 a 3 platí
na území celého státu, ustanovení $ 1, odst. 2
a 8 4 platí jen v zemi Slovenské a ma Podkar
patské Rusi.

(2) Toto nafízení nabývá účinnosti dnem
vyhlášení: provede je ministr financí, v zemi
Slovenské Slovenská zemská vláda a pa Pod
karpatské Rusi vláda Podkarpatské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 25. januára 1939,

ktorým sa upravuje výška niektorých poplat
kov stanovených v halierových čiastkach.

Vláda republiky Česko-Slovenskej nariaďuje
podľa čl. II ústavného zmocňovacieho zákona
zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.z. a n.:

S 1.

. 1) Sadzba poplatkov z účtov obchodníkov a
živnostníkov, stanovená v 8 11, ods. 1 cís. na
riadenia zo dňa 28. augusta 1916, č. 281 r. z.,
o zmene niektorých predpisov o kolkových a
priamych poplatkoch, a v 8 4, ods. 1 zákona zo
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dňa 30. júna 1921, č. 244 Sb. z. a n., ktorým sa
menia na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
niektoré ustanovenia o kolkoch a bezprostred
ných poplatkoch, nahradzuje sa sadzbou

10 h pri pohľadávke do 60 Kč,

20 h pri pohľadávke nad 50 Kč, najvyššie
však 200 Kč,

50 h pri pohľadávke nad 200 Kč, najvyššie
však 1.000 Kč, a

1 Kč pri pohľadávke nad 1.000 Kč.

(2) Ustanovenie sadzobnej položky 84/84 B,
č. 2, písm. a) uh. poplatkových pravidiel znie
takto:

„Pod účtami treba rozumeľ tiež výťahy
z účtov, pod soznamamitiež soznamy Zbožia a
ich odpisy (faktury). Pre poplatkovú povin
nosť listín uvedených pod č. 2 je bez významu,
či je na nich vystaviteľ vyznačený písomne,
tlačou alebo iným spôsobom.“

8 2.

Poplatky zo šekov, stanovené v 8 25 zákona
zo dňa 3. apríla 1906, č. 81 r. z., o šeku, a v $ 24
zák. čl. LVII1/1908, o šeku, čiastkami 4 ha
10 h, zvyšujú sa na 10 h a 20 h. Ponlatok zo
šekov poštovej sporiteľne zvyšuje sa zo 4h na
5h.

$ 3.

Poplatok z kupeckých poukázok na peňažné
plnenia, ktorých splatnosť je obmedzená na 8
dní od vydania, ako aj poukázok uvedených
v 8 13, ods. 4 zákona zo dňa 23. marca 1928,
č. 48 Sb. z. a n., 0 zmenečnompoplatku, zvy
šuje sa z210h na 20h.

$ 4.

Ustanovenie sadzobnej položky 49/69, č. 1
uh. poplatkovýchpravidiel znie:

„Neoverené odpisy vystavené súdom alebo
úradomsú podrobené tomu istému poplatku
ako odpisy overené.“

$ 5.(1)UstanovenieS1,ods.1a882a3 tohto
nariadenia platí na území celého štátu, ustano
venie 8 1, ods. 2 a 8 4 platí len v krajine Slo
venskej a na Podkarpatskej Rusi.

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia, prevedie ho minister finan
cií, v krajine Slovenskej Slovenská krajinská
vláda a na Podkarpatskej Rusi vláda Podkar
patskej Rusi,
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POBNOPANOK BIANU

8 AHA 25, ciuHa 1939,

AKUM YNPABINIBHNETBCA BHCOTA NEAKUKX

OMNAT, YCTAHOBIEHHX Y COTHKOBHX
KBOTAX.

Burana Wecbko-CNOBAUbKOI PECNYÓJIHKAPO3
nopaakye nicna apr. ll KOHCTHTYUIÁHOrO
YNOBHOBAKHAON4OMOZAKOHA 3 HA 15, PpyYJHA
1938, u. 330 30. 3. i p.:

8 1.

(1) Takca onmnaT BI PAXYHKIB TOPTOBLUÍB
i PEMICHHKIB-NIPOMHC/NOBUÍB, YCTAHOBJEHA B

8 11, ycr. 1 uic. PoznopANKY 3 AHA28. cepnna
1916, u. 281 nep. 3., NPO 3MÍHYNESIKHXNPH
NHCÍB ANPO CTEMINIEBÍ i ČeZNOCEPEJNHI OMNATH,

TAB $4, ycr. ] 34KOHA3 IH15130. uepana 1921,
u. 244 36. 3. i P., AKHM3MIHSIOTBCAHa Clo
BA4YHHii Ha [lingKapnaTcbkiú Pych neski no
CTAHOBH IMPO CTEMILIÍ i ČezNOCEPENHI ONNATH,
34MIHWETBCA TAKCOH

10 € npu JOMAraHHox Jo 90 Ku,

20 € NnpHJOMArFaHHO noHmaj 50 Ku, Ta Hafi
Bulne 200 Ku,

50 € npH 1OMAFaHHONoHaj 200 Ku, ra
Haňpnie 1.000 Ku, a

1 Ku npu nomarahHO noHan 1.000 Ku.

(2) TocraHoBu TaKcoBOi noanují 84/84 B,
u. 2, ÓYKB. A) YFOop. NPABHJI OMNAT ZBYYHTĽ TAK:

„PAXYHKAMI! TPEÓA POZYMITH TAKOK BHTATU
3 paXYHKIB, CIIHCKH, TAKOK CIIHCKH TOBADY i ix
BIINACH ((bakTYPH). Zla ODOBAZKY:ONJIATN0
KYMEHTÍB HABEJEHHX ni/ U. 2 € ČE3 ZHANÍHHA,
UH BHCTABELUb € HA HIIX OZHAYUCHHŇ MNHCBMOM,

APYKOM YH IHLIHM CMOCOÓOM.“

8 2.

OnnaTH Bi UIEKIB, YCTAHOBNEHÍB $ 25 3a
KOHA3 IIHA3. KBITHA1906, u. 84 nep. 3., po
U1eK,Ta B 9 24 34x, apr. LVI11/1908,npo ex,
B KBOTAx4 ci 10 c, niaBnuiyeTbca Ha 10 c
i 20 c. OnnaTa Bi U1EKIBNOLUTOBOÍ1AIHNUÍ

NIABHULYCTBCA i3 4 C HA o C.

$ 3.

Onnara Bi KYNEUbKHXNepekasziB Ha 1po
LIEBI BNIATH, AKAX CNIATHICTb € ODMEXEHA HA
8 IHÍB BI BAJAUÍ, AK PÍBHOK BI NEPEKAZÍB
HABEJEHHXB $ 13, ycr. 4 34KOHA 3 IIHA 23. Če
pesna 1928, u. 48 36. 3. i Pp., npo BekcneBy
onnaTy, niaBuuny6TbcA 3 10 c Ha 20 c.
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5 4.

[ocraHOBA TaKCOBOInO3Nuli 49/69, u.
Yrop. npaBna OmiaT 3BYUHTĽ:

„Hezapipemi BIANICH BHCTABNEHICynoM a60
AOM NIIIAFAHOTbTAKIŇ CAMIONIATÍ AK BLA

1

YpANOM ninJará
NICH 34B!IPCHI.

6 5.

(1) MocTaHOBA51l, vycr. li $8 2 i 3 1bOro
POZNOPANKYOGOBAJYEHA TEPIITOPII 1101 2EP
xaBn, nocramoBa 8 l, ycr. 218 4 očoBAZYE
nutie B kpaimi Ciogaibkil i na [linkapnar
Cbkiň PycH.

(2) Lleň posnopanok CTaE NPaBOCH/IDHAM
98 IHEM OĽONOLIEHHA: NEPEBEJ1E6 HOTO MIHICTP
dinaHciB, B CnoBaubkiň kpaimi kpaesa Cno
Balibka Bnana a Ha [linkapnarcbkiú Pycu
Bnana [linkapnaTrcbkoi PycH.

Dr. Háchav. r.
Beran v. r.

Dr. Chvalkovskýv. r.
Dr. Fischerv. r.

Sidorv. r.
Dr. Pružinskýv. r.

Dr. Kalfus v.r. Eliáš v. r.
Teplanskýv. r. Čipera v.r.
Dr. Kapras v.r. Dr. Feierabend v.r.
Sivákv.r. Dr. Klumparv. r.
Dr. Krejčí v. r. Dr. Havelkav. r.
Dr. Šádekv. r. Prcehalav. r.

12.
Vládní nafizení

ze dne 25. ledna 1939
o státním príplatku k podpore

nezamčstnaných.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podle zákona ze dne 19. července 1921, č. 267
Sb. z. a n., o státním pňíspévku k podpofe
nezamestnaných, ve znčéní zákona ze dne
9. Cervna 1930, č. 74 Sb. z. a n., a vládního
narľízení ze dne 21. prosince 1938, č. 366 Sb.
Z. an., o úpravé státního príplatku k podpoťče
nezamestnaných:

či.1.

Vládní naťízení ze dne 29. srpna 1924, č. 186 ,

Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne
19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním
piíspévku k podnoče nezamestnaných, ve
znéní vládního načízení ze dne 24. prosince
19537,č. 269 Sb. z. a n., o státním pííplaťku
k podpoňe nezaméstnaných, se mční takto:

1. 84, odst. 1 zní:

„(1 Stane-li se člen odborové organisace
nezamestnaným, zašle miístní skupina odbo
rové organisace, pokud tu není pčípadu úve
deného v 83, odst. 2 tohoto naťízení, ústredí,
povéčenému k povolování podpor v nezamčsí
nanosti a státního pňíplatku, pňihlášku o pod
poru v nezamestnanosti, která musí býti vy
plnéna a upravena podle vzorce B.“

2. Vä4, odst. 2, poslední včta zní:
„Osobní údaje, rodinné, majetkové a výdčl

kové poméry musí býti ovččeny obecním a
poté okresním účadem místa bydlišté, ohro
ženost výživy potvrdí okresní účad.“

čl. II.

Vzorce B/1 a B/2 vládního naťízení č.
269/1937 Sb. z. a n. se nalirazují pľipojeným:
vzorcem B.

čl. III.

Toto nafizení neplatí pro zemi Slovenskou
a nabývá účinnosti dnem 1. bňezna 1939: pro
vede je ministr sociální a zdravotní správy
v dohodé se zúčastnénými ministry, na Pod
karpatské Rusi vláda Podkarpatské Rusi.

PO3BNOPANOK BIIANIA

8 AHA25. ciuna 1939,
Nnpo NEPIKABHIHÁ NONIATOK Ha NiINMOrY

ČEZPOÓČITHKX.

Bnana HecbKo-CnoBaubKOIPenyóHKH po3
nopanxye no 33KOHy 3 nHa 19, nitn4n 1921,
u. 267 36. 3. i p., NPO NEPXKABHNIŤ NPIHUYH
HOK NO NIAMOĽHÉEZPOČITHHX, B VINA 34KO
HY3 IHA 5. yepBHAi 1930, u. 74 36. 3. i p., i po3
NOPAJKY BNAAJIH3 AHA 21. rpynHa 1938, u. 366
36. 3. i P., NPOo YNPABHJIĽHEHHA NEPKABHOTO
HOMIATKY HA MIAMOrY ČEZPOČITHHX:

Apr. I.

PO3NOPANOK BNAAJIM3 NHA 29, cepnna 1924,
u. 186 36. 3. 1 P., AKHM NEPEBOJIHIBCA 34KOH
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3 nna 19. nanna 1921,u. 267 36. 3. i P., Npo nep
KABHHŇ NPDHUHHOK AO NIAMOCH ČEZPOČITINAX,

B YKNANi POZNOPNAKY BAAIA 3 IHA 24. TPYMHA
1937, u. 269 36. 3. i P., NPO NEPIKABHKÁNONNA
TOK Ha niAMOFY ČEZPOČITHHX, MIHNETECIIOCb AK:

1. 84, ycr. 1 3BYYHMTB:

„(1) Ako uneH npodeciňnoj opľaHisauii
cTane GeZPOČITKHM, NILIJE MiCLLEBATpyna npo

peciititol OpraHiZALIŤ, O CKIJIBKAHHE Ň Ne O BH
nanok HaBeACHHiť B 8 3, ycT. 2 UBOĽOopoa3no

PLNKY, AO UEHTPANÍ, YNPABHEHOŤ NO VAINOBIH
HA NIAMOM B ÉČeZpočiTTIO Ta nepxABHOTOo N0o

NaaTKY, 3TONOLIEHHAO NIJIMOFYB ČeapočiTTN,
AKA MYCHTb ČYTH BHNOBHEHA ÚŇYNAJDKEHA NO
p30py B.“

2.B 54, ycr. 2 OCTAHHEPEHEHHAZBYUHTB:

„OcoónicTi 3310 24HHA, POJIHHHÍ, MAETKOBÍTa
sapo6iTHi BIMIOCHHI MYCHTb 34BIPHTH Mpo
MAACbKN A NOTÍM i OKPYMKHHŇ VPS MICLA
ZAMCIIKAHHAN: ZAFPOZY VNEPKAHHA NOTBEPIAIHTE>

OKPYJKHNÚvpna.“

Apr.II.
B3ip B/1 i B/2 poznopanky Bnann u. 269/

1937 36. 3. i p. 3acrynae 3anywennňú Ba3ipB.

Apr.111.

Lleň pognopanok He Ma€ NPABOCHILHOCTH
nana Cl1oBaiibkol KpaíHH Ta HaÓYBAECHIIHNEM
1. Čepezna 1939, nepeBéne úoro MIiliiCTpco
11AJIBHOTO Á 3NOPOBAHOTO YNPABNÍHHA V Zroni
3 YYACHAMH MÍHICTPDAMHY,Ta [li2KApnNaTCĽKIÁ
Pyci Bnana [linkapnaTcbkoi PycH.

Beranv. r.

Dr. Chvalkovskýv.r. Eliáš v.r.
Dr. Fischer v. r. Čipera v.r.
Dr. Kalfusv. r.
Dr. Kapras v.r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádekv. r.

Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumpar v.r.
Dr. Havelkav. r.
Prchalav.r.
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Odborová organisace.......... .- Vzorec B.

Prihláška
o podporu v nezamestnanosti.

Béžné číslo poukazu: —... Hlavní členskéčíslo:

1. Místní skupina (platebna) Potvrzení ,
2. Príjmení a jméno člena obecního a po
3. Státnípčíslušnost—..... ah vier 14.DatumDATOZENÍ—.. až16"
5. Bydiišté................ „. pol. okres

(pčesná adresa)
6. a) Pravidelné hlavní povolání (druh)

b) Poslednízaméstnání (druh) ..............
7. Svobodný—ženatý—ovdovčlý—rozvedený—vozloučený
8. Jménoa príbuzenský pomčr osob,0 néž žadatel pečuje, a jejich bydlišté

9. Majetek žadatele, jeho manžela, rodičú (dčda, báby) syna, dcery, vnuka:
a) pozemky (uveďte vlastní, najaté, pronajaté, výméru a knihovní za

dlužení, zda pole, louka, les či pastvina, a kdo je vlastníkem)

b) jiný nemovitý majetek (budovy) : cena—výnos—knihovní zadlužení

c) jiné podniky a povolání: roční výnos
d) jiné jméní (vklady, cenné papíry a pod.) :................VÝNOS— .............me
e) odpočivné (zaopatňovací) platy, jako na pč. dúchod invalidní, úra

zový, starobní, válečných poškozencú a pod.
môésičné Kč ode dne..... nemomnn vr
kterým ústavem (úňadem) jest dúchod poskytován.....

f) Príjmy z jakýchkoliv pramenú (mzda, služné, vyživov. platy, vý
mének nebo platy z milosti a pod.) týdné, za mésíc, za rok

non Kč.
10. Podporu v nezamčstnanosti se státním príplatkem současné má z osob

žijících ve společné domácnosti, ev. druhý manžel:

Jméno rodporá o žíplatek Odkdy Jménoorganisace

z.| |ho
11. Místo a adresa zamščstnavatele, u kterého byl žadatel posledné za- Potvrzení

mčstnán...... zamčstnavatele
a výšeposlednímzdyza hodinu (den—týden—mšsíc)—..... .. „Kč. k NED 1M b)

12. a povčď dostaldne O... . poslednébyl zamčstnánne
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14. Práci opustil dobrovolné dne(denposledníhozaméstnání)
a z jakého dúvodu

15. Posledné pňihlášen u nemocensképojišťovny
(jméno a sídlo) :......... o
Nebéňe nebo neuchází se v dobč uplatňování nároku na podporu čle Potvrzení
o nemocenské u nemocenské pojišťovny? nemocenské

16. členem odborové organisace ode dne. pojišťovnyVnana k bodúmč. 11
trídy a 15

17. Z jakých dúvodú považuje žadatel výživu svou i své rodiny za ohro
ženou?“

V dne 193Podpisčinovníkamístnískupinya jejírazítko.
Vlastnoruční podpis žadatele o podporu.

-——

čislo prúkazního lístku

Potvrzení zprostčedkovatelny práce.

Podepsaná zprostčedkovateľlnapráce potvrzuje, že se pan(í), slečna
o hlásil(a) dne ... u zprostčedkovatelny
a o vaZananoo. „ 0 prácia že mu (jí) vhodnáprácenemohla

býti nabídnuta nebo pľikázána ($ 6, č. 2 a 3 zák. č. 267/1921 Sb. z. a n. ve znční novel),

V

práco v

dne 193

Podpis a razítko zprostčedkovatelny.

Ovéfení okresního úňadu.

Okresní účad v potvrzuje, že žadatel
ohrožen na výživč své i své rodiny.

V dne 193...

Podpis a razítko.

Nehodící se škrtne.

Prihláška musí býti podle platných pčedpisú potvrzena veľejnou zprostčedkovateľnou„práce nebo
odborovou zprostčedkovateľnou, která bude v tomto smyslu uznána za rovnocennou zprostčedkovateľné
večejné, nebo místem, které večejná zprostčedkovatelna označila. V okresech, kde večejná zprostiedko
vutelna neri, potvrzuje prihlášku okresní účad. Obecní účad pňeškrtne volné místo u jednotlivých bodú,
aby po potvrzení nebylo možno na prihlášku nšeo pripisovati.

V bodč č. 9 uveďte údaje týkajíci se všech osob na jeho počátku jmenovaných nejen pod pís
menema), ale“i pode všemi ostatními písmeny.

Zamlčení nčkteré okolnosti se trestá. + „.„ Zamôstnavatel,kterýbyodepielovčňitiprihláškupravdivčvyplnčnou,sestíhátrestnčpodle$14
zák. č. 267/1921 Sb. z. a n. ve znční vl. nať. č. 161/1933 Sb. z. a n.

.. Orgánové vefejné správy, státní i sainosprávní, a nemocenské pojišťovny jsou povinni spolupôsobiť
pri provádční zákona a ručí za správnost (čl. VII zák. č. 74/1930 Sb.z. a n.).
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Npodecifi na Opľanisauiťi -.—.-.

Bixkyye UHCIIO NEPpEKAJY- —

. Micuepa rpyna (micie BHIIATH)

Sbírka zákonú a nafízení I, č. 19.

STOJNOLIEHHA

O 0UJIMOrY B ČEZpočiITTU.

TO NOBHE YNEHCBKE UHČNO:

1

2. Tlpn3bnue Á IMAUNEHA
3. NepxaBHa npHnHaNEKHICTB —.

4. Dara HAPOJLKEHHA...... —-—
5. Micle 34MELUKAHHA MOJIT. OKPYT.............

(TOYHA ANPeCA)

6.a) TlpaBHJIbHEFOJIOBHE34HATTA(PIA)— I
6) OcTaHHE34HATTA(PIA) —.——..-—-—- o — —o—

7. CBOÓIAHHŇ—KOHATHŇ—BNOBEUb—POZBENECHHÁ— POZNYNCHHÁ nn.

8. IMA Ta PONHHHE BIAHOLICHHA OCIÔ, LO HHMH NPOXAU NIKIIYETBCA, TA IX
MICLLE 3AMELLKAHHA

9. MaeTOK npoxaua, Ňoro cynpyra, ponmuiB (nia, 6465), CHHa, NOUKU,
BHYKA.

a) TPYHTH (HABECTH, UH BJIACHi, HAHATÍ, BHHAHATÍ, BHMÍPp Ta TaóyrapHe
34 10B KCHHA, UH NOJIE, JNYKA,JliC, UH MACTBHHA, TA XTO € B-laCHHKOM),

Ó) IHLIE HEXBAKHME MaÁHO (ČYNOBH): LIIHA—NOXIA—TAÓYAAPHE 3a
NOBMEHHA—.„ni —i —nn

B) iHIUi NIAMNPHEMCTBATA 3AHATTA: PÍUHHŇ HOXÍL ——.. narmieminnnm— —

r) iHLle MAŇHO(BKJIAJIH,LÚHHÍNAMEpHi NOL.): ——... r ———a—ii 2
NOXÍJ

A) NeHCIŇHI (3a0CMOTPYHOHÍ) N.aTHÍ, ANPHM.IHBAJIIHHŇÁ ROXIN, 1Oxi 3a
3y1ap, 20Xi Ha CTAPICTB,HOXIL NOLIKOJLKEHHXBIÁHON IT. A.
MICAYHO.—......nie i ———KYBINAHA... m. o
KOTPA IHCTHTYUiaA (YPAJI) BUNNAHYE NOXIN.......

e) Hoxo0nH 3 AKHXHEÓYJIb Xepen (NIiaTA, CHYKÓOBÍINOÓOPH, NNATHA Ha
NPOXAPYUVBAHHAAÓO NIATHÍ 3 MHJNOCEPIIA i N. (TH KHEBO, 34 MÍCAIIb,
3a piK) Ku.

10. [linmory B ČEZPOČÍTTY 3 NEPKABHHM NONIATKOM MI)K TAMH OCOÓAMH,LILO
MHBYTB Y CNINBHÍÁNOMÍBUÍ, Ma€ BHNAJIKOFOAPYFHŇ cynpyr:

Nexo opr. |/lexntonep. n: 
IMA níRMora AnomiaToK Bia xonu|| Haamäcko opranlaanií|

2.

11. ,Micue Ä anpeca npauenaBlila, Y AIKOTOÓYB NPOXAU B OCTAHHĽOMYUaci
ZAHATNÚ—

TA BHCOTA.O ttBOi nnaTH 34 FOIHHY (JEHb — TAKIEHb — MÍCALIb)u

12. BHNOBÍIb OJEDMKABIHA..................l. nm- B OCTAHHBOMYUáCi ÓYB
3AHATNÁ AHA...

13. BYB VBIALHEHNÚ(BAINEHH) 3 NPpaLi 3 NPHUHH

B3ip B.

[IOTBEPAKEHHA
FPOMAIICEKOFo a
NOTÍM I OKPYX

HOro ypaäny npo
TOUKH | no 15.

[NOTBEPAKCHHA
NPALELABUA

NPO TOUKH U,
66)i11 no 14.
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14. 34HUIHB MPAUIONO6POBIJIBHO IIHA ..

(1€6Hb OCTAHHĽOĽO 3AHATTA) „..PE onáeno
15. B ocraHHbOMY 4ACÍ ČyB ZPONOLIEHNÝ B 3AKNANÍ OČEZNEHEÉHHAXOPHX

(ima ň ocinOK)UnuJeHHEČepea6OHECTAPAETLCABYáCi,KOM3aRBINENpaBiK— [JOTBEPIIKEHHA

.—.—Ň——c—“©—— . lO O O 0OES500SÁno OdoVonoo

HaMIIMOTY,NIATHXOPOTOB3AKANiOČEZNEYEHHAXOPHX?..—— 3aKnanyOÔ6e3
16. € ureHOM npodbeciňHoil opraHisaují BI AHA NEYCHHAXOPHX

KNACH—....osovo i ine— HO TOYOKU. 1l]

17. Homy BBAKAE NPOXAU CBOE NPOXAPYYBAHHA | NPOXAPYYBAHHA CBOEŤ no 15.
POJHHH JArPOXEHHM? ro io oo

B IHA om i o 193.
TlianAuc YPANOBUA MICUEBOÍrpyNH i Ti nevaTka. BnacHOPYWHHÁ nIANHC Npoxatya o niJIMOrY.

UHCINO NEFITHMALUIŤ

NoTBEPIJKCHHA YPANY NOCEPENHHLUTBANPpaul.

[iANACAHHÁYPALNOCEPCAHHUTBANPALIÍCTBEPAKYE,110 NAH(i),NAHHA—
ZPOJIOCHBCA(INACA)AHAnn r rim B ypani no»

CEPEAHHIITBANPaUÍB r 0 npauK i IO HEMOXKHAÓyno
lomy (čl) HATH a6O NPHNÍAHTHBIANOBINHOINpaui (8 6, u. 2 i 3 3ax. u. 267/1921 36. s. i p.
B VKalli HOBEJIbB).Bi DHAO —193...

Mianuc | neuaTrka YPpAJY NOCEPENHHUTBANpaul.

daBÍPEHHA OKPYMHOTOypany.OKPYMKHAŇVYPNIB .......O CTBEPAKYE,10NPOXAY—....
a — € ZATPOMKEHHŇB NPOXAPH4YBAHHCeČE i CBOEÍPOAHHH.

Bnn a „-AHA 193...

[lianuc i neuaTka.

TMepexwepKHYTH, ULO HE TOJIHTBCA.

ŠĽONOUJCIHIA: MYCHTb ČyTII NO NPABOCHAĽHHM ANPHNUCAM NOTBEPAKEHE NYČAHUHNHM YVPANOM NO
CePEANINUTBA Npaui aČO NpodeciltllINM YPAAOM NOCEPENHNUTBA NPáLi, AKNÍ B TOMY SMUCNÍ ČYNE YZHAUNÚ
PÍBNOZHAHYNM i3 NYÓJHYHAM YPRAOM NOCEPEJHHUTBA NPALI, AÓO YHHIIHKOM (MICUEM), AKHŇ NYČAHANNÚ YPNA
NOCEPCANISUTBA NPAUÍ BHAHAYHB. B OKPYraX, AE NEMO NYČINAYHOFO YPANY NOCEPENHHUTBA NPauUí, NOTBEP
AXKYEZĽoNOLIENIIN OKPYMKUHÁVpAL. TPOMAJICEKHÍL VPN NEPEHEDKHE BIABHE MICUE NPH NOOJHHOKIX TOYKON,
UIOÓH NO NOTBEPAKEHHO HE MOXI!Á Óy NO HIMOFO NONHCYBATU.

i [pu Touui u. 9 CniA HABECTH SANOHAHHA, MO TOPKAIOTECH BCÍX OCIÓ IMEHOBAHNXHG TŤ notaTKY HE
TIAIBKU NIA ČYKBOW A), ane Ň Ni BCIMH OCTAHHÍMH ÓYKBAMH.

JAMOBNEHHA KOTPOINEÓYJIb OÓCTABHHH Óy ne KAPAHE.

[lpauenaBeub, AKHŇ ÓH BIAKASABCI J0BÍPHI | STONOLIEHHANO NPABNÍ BHHOBHCHE,Čy né KOPHO Nepeciie
NYBAHNÁNo 8 14 sak. u. 267/1921 30. 3. i p. B yknani posn. Ba. u. 161/1933 36. 8. 1 p.

OprakH NYČNHUYHOŤANMIHICTPAUIŤ, NEpMABHOŤ TA CAMOYNPABHOŤ | SAKNAAIMOČESNEHCHHA XOPIIX AOČO

3.1 p.) CNIBAPAUIOBATHIDH NEPEBEJIEHNIOJ3KOHY | PYYATb 33 NPABAHBICT>(APT. VII sak. “. 74/1930 36,8. i p.).
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13.
Vyhláška ministra vnítra
ze dne 24. ledna 1939

o zavedení visové povinnosti ve styku
s Norskem.

Podle S 10 zákona ze dne 29. bčezna 1928,
č. 55 Sb. z. a n., o cestovních pasech, zavádím
v dohodč s ministerstvem zahraničních vécí
pro území celého státu visovou povinnost pro
majitele národních pasú norských, a to s oka
mžitou platností.

Vyhláškaministra vnútra
zo dňa 24. januára 19939

o zavedení vízovej povinnosti vo styku
s Norskom.

Podľa $ 10 zákona zo dňa 29. maica 1928,
č. 55Sb.z.a n., o cestovných pasoch, zavádzam

v dohode s ministerstvom zahraničných vecí
pre územie celého štátu vízovú povinnosť pre
majiteľov norských národných pasov, a to
s okamžitou platnosťou.

OronoLEHHA

MIHÍCTPA BHYTPILUHHX CNpaB
3 HA 24. ciyna 1939

NpoO 3ABENEHHA BÍSOBOFO O6OBAZKY Y B3ae
MHHax3 Hopeerie.

No $ 10 3akoma 3 HA 29. Gepezna 1928,
u. 90 36. 3. i p., NPO NOAOPOMHINACNOPTU,34
BOJDKYB NOPO3ZYMIHHI 3 MIHICTEPCTBOM3arpaHHAHHXO CAPABAATEPHATOPIŤLINOŤNEpKABI!
BI3OBHÁ OÓČOBAJOK IIIA BIIACHNKÍB HaDOJMHAX
HOPBEKCĽKHX NACNOPTIBI TO 3 HeraliHO0 060
BAZYKHOH CHJIOH.

Dr. Fischerv,r.

Slátunl Uskdrnu v Urauze,
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Sbírka zákonú a naňízení
republiky Česko-Slovenské.

Částka 9.
Cena : Kč 1:60,tr
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Obsah: (14.—18.) 14. Nafizení, jímž se doplňují pčedpisy o pobytu cizincú, pokud jsou emigranty. —

Vydána dne 2. února 1939,

—

15. Načizení © prezkoumánií česko-slovenského státního občanství nčkterých osob. — 16. Naší
zení, kterým se méní označení mčnové jednotky ve zkratce a nčkterá ustanovení o Národní
bance Česko-Slovenské. — 17. Načízení o píechodných bilančních úlevéch pro ústavy a podniky
povinné veľejnč účtovat. — 18. Načtízení o odprodeji postradatelného vojenského materiálu.

14.
Vládní naťízení

ze dne Z7. ledna 1939,
jímž se doplňují pčedpisy 0 pobytu cizincú,

pokud jsou emigranty.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podle čl. 11 ústavního zákona zmocňovacího
ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb, z. a n.:

5 1.

(1) Osoby, které

oo nemají česko-slovenské státní občanství,

b) „neprokáži, že podle pfezkoumatelných
znakú jsou Čechy, Slováky nebo Podkarpato
rusy, a

c) zdržují se na území Česko-Slovenské re
publiky, aby se vyhnuly nepiíznivým dúsled
kúm opatrení, která by je postihla pňinávratu
naúzemíjejich domovskéhostátu nebo státu
jejich dňívejšího pobytu,

.— dále jen emigranti — jsou povinny na
pňíkaz zemského účadu opustiti území Česko
Slovenské republiky. K tomu cíli jest jim po
voliti pňiméčenou Ihútu, ne kratší než 1 môsíc
a zpravidla ne delší než Gmésícú : Ihúta delší
než 6 môsícú múže býti povolena nebo stano
vená Ihúta múže býti prodloužena jen ve zcela
ojedinčlých pčípadech hodných zvláštního
zňetele.

(2) Za piezkoumatelný znak podle odstavce
1, písm. b) se pokládá zejména národnost
Zjišténá pňi účedním sčítánií lidu v roce 1930,
po pľipadé i jiné objektivní znaky (školské

vzdelání, účast na kulturních a jiných insti
tucích).

(3) Zemský úňčad múže v pľíkaze nebo
i dodatečnéuložiti emigrantu do té doby, než
opustí území Česko-Slovenské republiky,
omezení, jež uzná za nutná, zejména pokud
jde o hlášení a místo pobytu.

(4) Doručením pňíkazu zaniká platnost po
volení k pobytu, udéčleného podle zákona ze
dne 28. bňčezna 1935, č. 52 Sb. z. a n., 0 po
bytu cizincú.

(5) Skutkové okolnosti uvedené v odstavci
1, veté první, písm. c) posuzuje účad podle
volné úvahy. Proti opatčení podle odstavcú 1 a
3 nelze se odvolati.

(0) V prípadech zvláštního zňetele hodných
múže zemský úťad — opatiiv si schválení
ministerstva vnitra — upustiti od vydání pľí
kazu nebo vydaný pňíkaz prozatím odvolati.
Ministerstvo vnitra postupuje pňi tom v do

| hodé s príslušnými ministerstvy.

8 2.

(1) Prfestupky tohoto naťízení a pňíkazú
podle ného vydaných trestají okresní (státní
policejní) účťadypokutou do 100.000 K nebo
vézením (uzamčením) do 6 mčsícú. Pro pľí
pad nedobytnosti uložené pokuty budiž záro
veň uložen náhradní trest na svobodé podle
míry zavinční v mezích sazby trestu na svo
bodč.

(2) Každé potrestání oznámi okresní
(státní policejní) účad zemskému úťadu,
který muže naňíditi dodání potrestaného do
donucovací pracovny, i když nejsou splnčny
podminky pro toto opatčení podlejiných plat
ných prčedpisú, nebo do jiného zaňizení, slou
žicího obdobnému účelu,
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6 3.
Í 5 i je pňíslušnászemí Podkarpatské Rusi Je prisť

podle A1a 8 2, odst. Z místo zemského úťadu
vláda Podkarpätské Rusi, jež múže tuto svou
púsobnost prenésti na nékterý podňízeny

úťad. 54
Podrobnosti k ustanovením „pedchozích

paragrafu múže stanoviti vládní naľlízeni.

8 5.

Toto načízení platí na území celého státu a
nabývá účinnosti dnem vyhlášení: provede je
ministr vnitra v dohodé se zúčastnénými mi
nistry, v zemi Slovenské Slovenská zemská
vláda a na Podkarpatské Rusi vláda Podkar
patské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 27. januára 1939,

ktorým sa doplňujú predpisy o pobyte cu
dzincov, nakoľko sú emigrantmi.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného zmocňovacieho
zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.
z.an:

8 1.

(1) Osoby, ktoré
a) nemajú česko-slovenské štátne občian

stvo,
b) nepreukážu, že podľa preskúmateľných

znakov sú Čechmi, Slovákmi alebo Podkar
patorusmi, a

c) zdržujú sa na území Česko-Slovenskej
republiky, aby sa vyhly nepriaznivým dôsled
kom opatrení, ktoré by ich postihly pri ná
vrate na územie ich domovského štátu alebo
štátu ich prvšieho pobytu,

— ďalej len emigranti — sú povinné na
príkaz krajinského úradu opustiť územie
Česko-Slovenskej republiky. Pre tento cieľ
treba im povoliť primeranú lehotu, nie krat
šiu než 1 mesiac a zpravidla nie dlhšiu než
6 mesiacov: lehota dlhšia než 6 mesiacov
môže byť povolená alebo stanovená lehota
môže byť predižená len v celkom ojedinelých,
zvláštneho zreteľa hodných prípadoch.

(-) Za preskúmateľný znak podľa odseku
1, písm. b) sa považuje menovite národnosť
zistená pri úradnom sčítaní ľudu v r. 1930,
po prípade aj iné objektívne znaky (školské
vzdelanie, účasť na kultúrnych a iných inšti
túciách).
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(9) Krajinský úrad môže v príkaze alebo
aj dodatočne uložiť emigrantovi do tej doby,
než opustí územie Česko-Slovenskej re
publiky, obmedzenia, ktoré uznáva za po
trebné, menovite pokiaľ ide o hlásenie a
miesto pobytu.

(3) Doručením príkazu zaniká platnosť:
povolenia k pobytu, udelenél1o podľa zákona
zo dňa 28. marca 1935, č. 52 Sb. z. a n., 0 po
byte cudzincov.

(5) Skutkové okolnosti, uvedené v odseku
1, veta prvá, písm. c) posudzuje úrad podľa
voľného uváženia. Proti opatreniu podľa od
sekov 1 a 3 nemožno sa odvolať.

(0) V prípadoch zvláštneho zreteľa hod
ných môže krajinský úrad — opatrivší si
schválenie ministerstva vnútra — upustiť
od vydania príkazu alebo vydaný príkaz do
časne odvolať. Ministerstvo vnútra postupuje
pri tom v dohode s príslušnými minister
stvami.

8 2.

(1) Priestupky tohoto nariadenia a prí
kazov podľa neho vydaných trestajú okresné
(štátne policajné) úrady pokutou do 100.000
K alebo väzením (uzamknutím) do 6 mesia
cov. Pre prípad nedobytnosti uloženej |o
kuty buď zároveň uložený náhradný trest na
slobode podľa miery zavinenia v medziach
sadzbytrestu na slobode.

(2) Každé potrestanie oznámi okresný
(štátny policajný) úrad krajinskému úradu,
ktorý môže nariadiť dodanie potrestaného
do donucovacej pracovne, i keď nie sú
splnené podmienky pre toto opatrenie podľa
iných platných predpisov, alebo do iného za
riadenia, slúžiaceho obdohnému účelu.

S 3.

Na území Podkarpatskej Rusi je príslušná
podľa $14 82, odseku Z namiesto krajin
ského: úradu vláda Podkarpatskej Rusi,
ktorá môže túto svojú pôsobnosť preniesť na
niektorý podriadený úrad.

8 4.

Podrobnosti k ustanoveniam predchádza
júcich paragrafov môže stanoviť vládne na
riadenie.

8 5.

Toto nariadenie platí na území celého
štátu a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia:
prevedie ho minister vnútra v dohode so zú
častnenými ministrami, v Slovenskej krajine
Slovenská krajinská vláda a na Podkarpat
skej Rusi vláda Podkarpatskej Rusi.



POBNOPANOK BIIAJIM

8 DH 27. ciyus 1939,
AKUM NONOBHAFOTECA NAPHNACH NPO NOČYT

JY)KHHLIB, OCKÍJIDKH BOHH € CMI[PAHTAMH

Brana Yecbko-CNOBAUBKOI PEnyÓNHKHYpO3

nopnaxye no apr. lÍ. KOHCTHTYLÍŇHOTO3aKkolny
VNOBHOBNACHEHHA3 AHA 15. rpyaHma 1938, u. 330
30. 3. 1 P.:

51.
(1) OcoÓn, aki

3) He MAIOTb UECLKO-CHOBAIbKOTO TOPOKAH
CTBA,

Ó) HE NOKAMYTb, L1O NO O3HAKAM, AKÍ MOXHA

NpoBiPuUTH,BOHA € Hexu, CnoBaku abo Ilin
KapnaTopych, TA

B) NepPEÓYBAIOTLHa TepuTopii YHecbko-Cno
BauLKOjI PenyÓ.IHKH, 1U0ÓII YVXHAITHCIIBU HO
NPHNICIBHUN HACIAKÍB 340-0)X61ib, SIKÍ ÓH 1X
NOCTHĽAI! NDH NOBOPOTI HA TEPHTOPIK IX BIT
UHH ADO LEPIKABH IX PAHILLOFO NOOYTY,

— NAABUIE TIALKH EMITPAHTH — NOBHHHÍ RA

NPITKAZ KPZEBOĽFO YPANY OMNYCTHTHTepiiTOPIK
Uechbko-CaoBaubkOj Penyvó:1#xu. B rTiň uian
C11 1M JO03BONHTH BINNOBÍMHUŇ PeEYEHELb,
HE KOPOTILIÁ UIIM MICSIUb 1 NPABHJABHO HE

JLOBUIIÁ YHM 6 MÍCALIÍB: PEYEHEUb NOBUNIÁŇHHM

O MICALLÍD MOHE ÓYTH NO3BONENHŇ AÓO BCTA

HOBIIENNÁ PEUE.HEUb MOKE ÓYTH NPOJOB:KEHNÚ
TIABKU Y 30BCÍM OKPEMHX BHNAJKAX FÍAHAX
OCOÚAHLOFO ZMANANY,

(") O3HaKO0, uLO TI MOKHA NPOBIPDHTH, NO
ycr. 1, GYKBA Ó) Ci BBAMKATHOCOÓNHBO Ha
POANICTb> CTBEPAKEHY NPH YPANOBOMY Nepe
NAUCIHACENEHHA B 1930 poui, BUNAIKOBO TAKOK
IHUIŤ OČEKTHBHÍ 3HAKH (LUKLILHA OCBÍTA, YYHACTb

Y KYALTYPHNX TA IHLUNN YCTAHOBAX).

(3) KpaeBnň VpAT MOKEV NPIIKAZIAČO Ť110+
NATKOBO HAPAANUTHUEMÍITPaHTOBH 10 1Uboro

uacy, HÍK BÍH ONYCTHTL6 TepHTÓPINO UecbKkOo
C1OoBaULKOŤ PENVÓNMIIKU, OÓMEJKEHHA, AKÍ BINHAE

1H€0ÓNIAHHMI!I, OCOÓNIBO BI/HOCHO ZĽOonoly
BUKA TA MICLUANOBYTY.

(+) BpyxwelHAM npukaay. 34HnKaE NpPaBO
CINA HOZBOJY HA NOÓYT, YHÍNEHOTO NO 34KO
HY 3 AHA 28. Ócpezitm 1935, u. 52 36. 3. i p.
TPO NOÔYT UVACHHNNÍB.

(>) liácni OoÓCTABIIHHHaBENeHi B ycTyni 1,
PCUEHHO Nepulomy, ÓYyKD.B) oCYLDxve vypla
NO Bi.1bHiliíynaai. [IlpoTA 3apaJKeHb no ycr. |
13 HE MOXHa BIAKAHKATHCA,

(©) -Y BUNAAKAX FIAHHX OCOÓNHBOTO Zranny

MO?KEKPACBI YDAJL — 10 OJLEPKAHHI1O0A0Ô6
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PEHHA MIHICTEPCTBA BHYTPILUIHHX CNPAB — BÍL
CTYTIATH BÍA BADAHHA NPHKAZY AÓO BHNAHNÁ

- NPAKAZ TAMYACOBO BIAKAHKATH. MIHICTEPCTBO

BHYTPIUIHHX CNPAB NOCTYNAE NPH UbOodiYY ZFo+
Al 3 IIPHHAJNEINUIHMHMIHICTEPCTBANH.

$ 2.

(1) IllepecrynkH UbOro poznopnnky Ta npH.
KAZÍIB MO HbOMY BUJAHHX KAPalOTb OKDYXHÍ
(NePDMABHI NoniuilňHi) YPAAH NokyTOlOo 10
100.000 K a6o BA3HHUenO(3aneprAim) 10 6 Mi
CAUÍB. VY BHNAJIKY HENOÓYTHOCTH HANOSKEHOŤ

NOKYTH ČNÍAL Zapa3OM BCTAHOBHTH Z3aCTYNHY

Kapy Ha BOJH B MÍPY NPOBHHH TA B MCKAX BH
Mipy KapH Ha BOJI.

„ (2). Koache nokapaHHA CNOBICTHTb OKDYM
HNWÁ(NEPDXABIIHŇ NOJIUÍŤHHŇ) YPAL KPAEBOMY
YPANOBH, AKHÁ MO)XKEHAPANHTI! BLANPABJEHNA

NOKAPAHOFO NO ANPAMYCOBOI POČITHI, XO0UÓH Ú

HE ČYJIH 3NIÁCHEHÍ YMOBIHH UETOo3APAJDKENHA

no IHUIHM MIJO4HM NPHNHCAM, AÓO NO IHUNOTO

3ABCHCHYMI,LLO CHY)KHT> NOJIÓHI UÍIH.

8 3.

Ha rTepuropií Tliankapnarcbkoi Pych ©
ynpaBHeHmano 81i52, ycr. 2 34MICTbKPAEBO
ro ypany Bnana [linkapnarcbkoi Pych, Axa
MOEÉ 1e YNPABHEHHA NEPDEHECTH Ha NEAKANÚ

NÍNYHHEHHŇ VPNIL.

5 4.

Monpoónui 10 nocraHOB NonNepenHlx na
parpabiB MOME BCTAHOBHTH POZNOPANOK
BNANH.

S 5.

Lleň poznopanok nie Ha TepuTopil uinoi
NepXaBH TA HAÓYBAENPABOCHIIA 3 AHEM OFO
NOLIEHHA, NEPEBENE ŇOFO MIHICTEPBHYTPILU
HHXCNPpaB y 3roni 3 YYACHAMHMIHICTPAA,

-y Cnopaubkiťíi Kpaini CnoBaubKa KpaeBa BNna
na a na [linxapnaTrcbkiú Pych Bnana [linkap
naTcbkoi PycH.

Dr. Háchav. r.
Beran v. r.

Sidorv.r. SYTOVÝV.r.

Dr. Chvalkovskýv. r. Dr. Šádek v.r.
Dr. Fischerv.r. Čipera v.r.

Dr. Feierabend v. r.
Dr. Klumparv.r,
Dr. Havelkav.r.
Prchala v. r.

Dr. Kalfusv. r.
Teplanskýv. r.
Dr. Kapras v.r.
Dr. Krejčí v.r.



Sbírka zákonú a naňizení I, č. 15.42 >
15.

Vládní naľízení
ze dne 27. ledna 1939

o pčezkoumání česko-slovenského státního
občanství nčkterých osob.

Vláda republiky Česko-Slovenské naľizuje
podle čl. II ústavního: zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosínce 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

8 1.

(1) Státní občanství česko-slovenské (dále
státní občanství) osob,

a) které nabyly státního občanství udéle-.
ním (naturalisací) po dni 1. listopadu 1918,
nebo

zdéji své bydlišté v nékteré obci na území
pňipojeném po dni 80. záňí 1938 k sousedním
státúm, nebo

c) které státního občanství nabyly po dni
1. listopadu 1918 nebo ho nabudou po účin
nosti tohoto načízení sňatkem, jestliže jejich
manželství bylo nebo bude rozloučeno, nebo

d) které je od osob uvedených pod písm.
a) až c) odvozují,
podléhá pčezkoumání podle tohoto nafízení.

(2) Ustanovení to se netýká osob, Jež podle
pčezkoumatelných znakú (8 1, odst. 2 vlád
ního naťfízeníze dne 27. ledna 1939,č. 14 Sb.I,
jímž se doplňují pčedpisy o pobytu cizincú,
pokud jsou emigranty) jsou Čechy, Slováky
nebo Podkarpatorusy, anebo které nabyly
státního občanství podle ústavního zákona ze
dne 1. července 1926, č. 152 Sb. z. a n., o udé
lení státního občanství česko-slovenského né
kterým osohám.

$ 2.

(1) Osoby, na néž se vztahuje ustanovení
$ 1, odst. 1, jsou povinny se pňihlásiti nej
pozdčji do 30. dubna 1939, a dojde-li k rozluce
manželství teprve po tomto dnu, do 15 dnú od
pravoplatnosti soudního rozhodnutí o rozluce
manželství, u zemského účadu svého bydlišté,
a zdržují-li se v ciziné, u toho zemského úťa
du, v jehož obvodu mély samy nebo osoby, od
nichž státní občanství odvozují, pčed odcho
dem do ciziny poslední bydlišté.

o (%) Prihláška se vztahuje i na osoby, je
lichž státní občanství se odvozuje od státního
vobčanství:osoby pňihlášku -pedávajíci, tyto
osoby je v pľihlášce uvésti.

b) které mély dne 1. ledna 1938 nebo po

$ 8.

(1) Osoby, které nepodají: včas pňihlášku
podle 8 2, pozbývají státního občanství dnem
následujicím po uplynutí Ihút tam stanove
ných spolus osobami, jejichž státní občanství
se odvozuje od státního občanství osoby
zmeškavší podání pľihlášky.

(2) Navrácení v pčedešlýstav pro zmeškání
pňihlášky Je pňípustné i tehdy, jestliže strana
osvedčí, že nedodržela Ihútu k prihlášce, ježto
bez své viny byla v omylu o skutkových okol
nostech, zakládajících podle $ 1 pčezkouma
telnost jejího státního občanství. Jinak platí
pro navrácení v predešlý stav z tohoto dúvodu
ustanovení vládního nafízení ze dne 13. ledva
1928, č. 8 Sb.z. a n., o správním fízení, s Vý
jimkou predpisu 8 85, odst. 1 o Ihúté 6 mésícú.

8 4.

Na osoby, jimž bylo k podané pčihlášce
státní občanství potvrzeno, a na osoby odvo
zující od nich své státní občanství jest na
zírati jako na státní občany česko-slovenské
ode dne, kdy jim bylo státní občanství udé
leno, nebo kdy ho nabyly odvozením (8 1,
odst. 1).

8 5.

U) Osoby, jimž bylo odepňeno potvrzení
státního občanství, pčestávají býti státnimi
občany česko-slovenskými dnem -doručení vý
méruspolu s osobanii, jejichž státní občanství
se odvozuje od státního občanství onéch osob.

(2) Na tyto osoby se vztahují ustanovení
vládního nafízení č. 14/1939 Sb. I, jsou-li
dány i ostatní pčedpoklady onoho naňízení.

8 6.

Na území Podkarpatské Rusi je príslušná
podle 8 2 místo zemského účadu vláda Pod
karpatské Rusi, jež múže tuto svou púsobnost
pčenésti na nékterýpodňízený úťad.

8 7.

Podrobnosti k ustanovením pťedchozích
paragrafu muže stanoviti vládní nafízení.

8 8.

Toto naťfizeníplatí na území celého státu a
nabývá účinnosti dnem vyhlášení: provedeje
ministr vnitra v dohodé se zúčastnénými mi
nistry, v zemi Slovenské Slovenská zemská
vláda a na Podkarpatské Rusi vláda Podkar
patské Rusi,



Sbírkazákonúa naťízeníI,č.15.
Vládne nariadenie

zo dňa 27. januára 1939
o preskúmaní česko-slovenského štátneho

občianstva niektorých osôb.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného zmocňovacieho
zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.
Z AN.:

8 1.

(1) Štátne občianstvo česko-slovenské (ďa
Jej štátne občianstvo) osob,

a) ktoré nadobudly štátne občianstvo ude
lením (naturalizáciou) po dni 1. novembri
1918 alebo

b) ktoré maly dňa 1. januára 1938 alebo
neskoršie svoje bydlisko v niektorej obci na
území, pripojenom po dni 30. septembri 1938
k súsedným štátom, alebo

c) ktoré štátne občianstvo nadobudly po
dni 1. novembri 1918alebo ho nadobudnú po
účinnosti tohoto nariadenia sňatkom, jestliže

ch manželstvo bolo alebo bude rozlúčené,alebo

d) ktoré ho od osôb uvedených pod písm.
a) až c) odvodzujú, podlieha preskúmaniu po
dľa tohoto nariadenia.

(2) Ustanovenie to sa netýka osôb, ktoré
podľa preskúmateľných znakov (8 1, odseku 2
vládnelio nariadenia zo dňa 27. januára 1939,
č. 14 Sb. I, ktorým sa doplňujú predpisy 0 po
byte cudzincov, nakoľko sú emigrantmi) sú
Čechmi, Slovákmi alebo Podkarpatorusmi,
alebo ktoré nadobudly štátne občianstvo po
dľa ústavného zákona zo dňa 1. júla 1926,
č. 152 Sb. z. a n., o udelení česko-slovenského
štátneho občianstva niektorým osobám.

8 2.

(1) Osoby, na ktoré sa vzťahuje ustano
venie 8 1, ods. 1, sú povinné prihlásiť sa naj
neskoršie do 30. apríla 1939, a ak dojde k roz
luke manželstva teprv po tomto dni, do 15 dní
od pravoplatnosti súdneho rozhodnutia o roz
luke manželstva, u krajinského úradu svojho
bydliska, a ak sa zdržujú v cudzine, u toho
krajinského úradu, v obvode ktorého maly:
samé alebo osoby, od ktorých štátne občian
stvo odvodzujú, pred odchodom do cudziny
posledné bydlisko.

„(2) Prihláška sa vzťahuje aj na osoby, kto
rých štátne občianstvo sa odvodzuje od štát
neho občianstva osoby podávajúcej prihlášku
tieto osoby treba v prihláške uviesť,
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$ 3.

(1) Osoby, ktoré nepodajú včas prihlášku
podľa 8 2, pozbudnú štátne občianstvo dňom
nasledujúcim po uplynutí lehôt tam stanove
ných spolu s osobami, ktorých štátne občian
stvo sa odvodzuje od štátneho občianstva
osoby, zmeškavšej podanie prihlášky.

(2) Navrátenie v predošlý stav pre zmeš
kanie prihlášky je prípustné i vtedy, jestliže
strana osvedčí, že nedodržala lehotu k pri
hláseniu, keďže bez svojej viny mýlila sa
o skutkových okolnostiach, zakladajúcich po
dľa $ 1 preskúmateľnosť jej štátneho občian
stva. Ináč platia pre navrátenie v predošlý:
stav z tohto dôvodu ustanovenia vládneho na
riadenia zo dňa 13. januára 1928, č. 8 Sb.z.
a n, 0 správnom polsačovaní s výnimkou
predpisu $ 85, odseku 1 o lehote 6 mesiacov.

8 4,

Na osoby, ktorým bolo na podanú prihlášku
štátne občianstvo potvrdené, a na osoby, od
vodzujúce od nich svoje štátne občianstvo,
treba nazerať ako na štátnych občanov česko
slovenských odo dňa, kedy im bolo štátne ob
čianstvo udelené, alebo kedy ho nadobudly
odvodením (3 1, ods. 1).

8 5.

(1) Osoby, ktorým bolo odopreté potvrde
nie štátneho občianstva, prestávajú byť štát
nymi občanmi česko-slovenskými dňom doru
čenia výmeru spolu s osobami, ktorých štátne
občianstvo ša odvodzuje od štátneho občian
stva oných osôb.

(2) Na tieto osoby sa vzťahujú ustanovenia
vládneho nariadenia č. 14/1939 Sb, I, ak sú
dané aj ďalšie predpoklady onoho nariadenia.

8 6.

Na území Podkarpatskej Rusi je príslušná
podľa 8 2 namiesto krajinského úradu vláda
Podkarpatskej Rusi, ktorá môže túto svoju
pôsobnosť preniesť na niektorý podriadený,
úrad.

8 7.
Podrobnosti k ustanoveniam predchádza

júcich paragrafov môže stanoviť vládne na
riadenie.

8 8.

Toto nariadenie platí na územícelého štátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, pre
vedie hominister vnútra v dohode.so zúčast
nenými ministrami, v Slovenskej krajine .Slo
venská krajinská vláda a na Podkarpatskej

| Rusi vláda Podkarnatskej Rusi.



Shírka zákonú a naľfízeníI, č. 15:44 TE
PO3NOPANOKBla

8 NHA 27. CÍYHA 1939

npo NPOBIPKY YECLKO-CINOBALIBKOTONEP
)KABHOFO FOPOMXAHCTBA NEAKNX 0ciÓ.

Brana Hecbko-CNOBAUbKO!I PENYČAIHKUPOB
nopanxye no apr. Il KOHCTHTYUIŇHOTO34KOHY
VNOBHOBIACICHHA3 NHA 15. rpynna 1938,
u. 330 36. 3. i P.:

8 1.

(1) JlepaBHE WYECbKO-CNOBAUbKETOPOXKAH
čTr3o (nami nepikaBHE TOPOMXAHCTBO)OCIÓ,

a) AKÍ HAČYJH NEPMABHE TOPOKAHCTBO Yli
ne:iHnm (HaTypani3auie) no AHi1. aycTonany
1918, a60o

6) aki manH 0HA 1. ciuna 1938 aČo fisniuie
CBJE MIÍCE 3AMELIKAHHA B KOTPIŇHEÓVIIbB TPO
Mali Ha TepnTopii npunyueniň no ni 30. Be
pecha 1938 no CyCiAHHXNepxaB, a60

B) AKÍ NEPKABHE TOPOKAHCTBO Haôynn no
nni 1. aucronany 1918 a6o ňoro HaGynyTbno
BUTYMNJIEHHO B CHJY UbBOro POZNOPIMAKY BIH
uZHHAM, AILLLO1X noupymxe Óyno a6o ôyne
poa3nyy4eHe, aô0

r) AKÍ Ňoro BHBOJATb BI OCIÓ HABEJLEHHX
ni1 ÓYKBOH A) NO B),

NiLLIATAE NPOBÍPUÍ NO OBOMY POZNOPANKY.

(7) Lla nocraHOBA HE BIJHOCHTBCAO OCIÓ,
AKÍ NO 3HAKAM, IO IX MO:KHA NIPOBÍPHTH (8 1,
YCT. 2 POZNOPAJIKYBNAJIH3 NHA 27. ciuna 1939,
u. 14 36. I, AKAM NONOBHKIOTBCA NPHNHCH NPO
noôyT UYKHHUIB, OCKÍJBKH BOHII € EMÍMDAH
TAMH)e Hext1, CnOBaKH aÓ0 [linkapnaTopychH,
aóo Aki HaÓYJH NCPKABHE TOPO)KAHCTBO MNO
KOHCTITYLIÁHOMY34KOHY 3 HA 1. aHnmAt 1926,
u. 152 36. 3. | P., NPO YNINEHHA NEpKABHOTO
UECbKO-CHOBAUIBKOTO FTOPOMAHCTBA NENKHM
OCOÓAM.

8 2.

(1) OcoÓH, 10 AKHX BI/HOCHTBCA NOCTAHOBA
51, ycr. 1, NOBHHHÍ 3rOoJNOCHTHCAHaŇni3HiuLe
no AHA 30. kBiITHA 1939, a AKULONiňJle NO po3
NYKH NOAMDYKA L1OÁHO NO UBOMY NHi, no l5
AIiB BIA NPABOCHNNA CYNOBOFO PILIEHHA NPO
PO3ZNYKY CYNPYXA, B KPAEBOMY YPANÍ CBOŇOTOo
MÍCUA 34MELIKAHHA, A AKLIO BOHH NepeóyBAa
NO01b B UYYXHHÍ, B UBOMY KPaEBOMY vypani,
B OKPY3Í AKOTO BOHH CaMi A6O OCOÓH,BI AKHX

BOHHBHBONATBNEPKABHE TOPOXAHCTBO,Nepen
BIIXOJOM JO UYKHHH MAJH CBOE OCTOHHE
MÍCLIE 34MELIKAHHA.

(?) ŠFOJOLICHHA BIAHOCHTBECATAKOM NO OCIÓ,
10 IX NEPKABHE TOPOKAHCTBOBYBOJIHTBCABI
NEPKABHOFO TOPOMAHCTBAOCOÓH, AKA Nojae |.

ZPONOUICHHA,Ul OĽOÓH Ci RaBECTH y 3rol1o
LICHHIO,

8 3.

() Ocoón, aki He nonanyTb B nopy 3rono
LICHHA NO $ 2, TPATATE NEPKABHE FOPOMAH
CTBO CI AYIOYOFO AHA NO VNAHBÍ PEYEHUÍB TAM
BCTAHOBNEÉHHXpa3OM 3 OCOÓAMH, UlO iX Nep
AKABHETOPOMAHCTBO BHBOJIHTBECABI NEPMAB
HOTOo FOPOMAHCTBA OCOÓH, Aka Cni3HHJaA NO
DAHHA ZFOJIOLICHHA.

(5) [loBopor AO NONEPENHĽOro CTAHY 3a
DNA CNIZSHÉHHI ZTOJNOLIEHHA E NONYCTHNMHÝ Ta
KOM TOJUI, KOJH CTOPOHA 34ABHTBb, IO BUHA
HE NONEPKANA PEHEHLUA NO ZFONOLIENHHA, TOMY

110 Če3 BJNACHOŤBHHH BOHA MHJIHLIACIIB JIŇCIIX
OÔCTABHHAX. IHAKUIE 30OČOBAZYOT6 11A NYBO
pory 10 NnonepENHĽOrOocTaHy No uiň npuynHi
nocTAHOBH POZNOPANKY BJIAIH 3 nHA 13. CIYHA
1928, u. 8 36. 3. | P., npo anminicrpaniňke no
CTYNOBAHHA,3 BIÍMKOM Npitniicy 8 85, ycr. 1
Nnpo PEYEHELb ÔGMÍCALIB.

8 4.

Ha ocoÓH, AKHMČynO Ha NONAHOMY3ro-10
LIEHHIO NOTBEPILKEHO JLEPKABHE TOPO KAHCTBO,
TA Ha OCOÓH, LLO BHBOJATB BI HHX CBOE LEP 
MaBHE TOPDOMAHCTBO,Ci rarsriTU AK 1a
UECEKO-CIIOBAUbKHN NEPDKABHHXFOpo:kaH Bi
HA, KOJIH IM ÔÓYNONEpMABHE TOPOXAHCTBO
YMÍNEHO, AÔO KOMIN BOHH ŇODO HAÓVAH BI1BO
nom (8 1, ycr. 1).

8 9.

(1) Ocoón, AKHM ÓČyno BIAMOB.leHe No
TBEPIKEHHA JEPKABHOTO TOPDOXaHCTNA,nepe
CTAIOTb ČYTH HECEKO-CIOBALUBKHYMI! NEPDMARHA

MH FTOPOMXAHAMH 3 JIHEM JODYMHEHNN VXBAJH
pa30M 3 OCOÓĎAMH,UNO IX NEP/KABHE Topo XAH
CTBO BHBOJHTBCA BÍAL NEPKÚBHOFO FOPOMAH
CTBA 1HX OCIÓ.

(“) Do ul1X oció HE BIJHOCATBCA NOCTAHONBH
poanopanky branu u. 14/1939, 30. I, aktu €
naHi TAKO) OCTAHHÍNPINYLIEHHSI ILOFO po3

NOPAJKY. 86

Ha repuropit [linkapnarcbkoi Pych e
ynpaBHeHa No 8 2 34mMiCTbKpaEBOro vpaäny
Bnana [linkapnaTrcbkoi Pych, Anka Moxe ne
VNPABHEHHA NEPEHECTH HA NEAKHŇ NIDUHHEHNNIŤ
YpAA.

8 7.

[lonapoónili 10 NOCTAHOBNONEPEJHHX Napa:
TPpafIB MOKE BCTAHOBHTH POZNOPAJLOK BIIANH.

5 8.

Ieň poanopnnok nie Ha TepuTopii uinoi:
NEPKABH | HaÓyDaE CHUIH3 AHEM OFOJIOL1EHHA:
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nepebene ŇOro MIHICTP BHYTPÍLIHAX CNpaB
y 3roni 3 ywaCHIIMH MIHICTPAMHY,Y CNOBAUBKiÁ
Kpaini KpaeBa CIlOBALUbKABana a ma[linkap
narcbkiú Pyci Bnana [linkapnarcbkoi Pych.

Dr. Háchav. r.
Beran v.r.

Syrový v. r.
Dr. Šádekv. r.
Čiperav.r.
Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumpar v.r.
Dr. Havelkav. r.
Prchalav.r.

Sidorv.r.
Dr. Chvalkovskýv. r.
Dr. Fischerv. r.
Dr. Kalfusv. r.
Teplanskýv.r.
Dr. Kapras v.r.
Dr. Krejčí v. r.

16.
Vládní načízení

ze dne 27. ledna 1939,
kterým se mční označení mčnové jednotky ve
zkratce a nékterá ustanovení o Národní bance

Česko-Slovenské.

Vláda republiky Česko-Slovenské naňizuje
podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

1.
(1) ŇNorunačesko-slovenská ve zkratce bude

napľiíšté označována „K“.

(+) Tím se mšní ustanovení $ 5 zákona ze
dne 10. dubna 1919, č. 187 Sl. z. a n., jímž se
upravuje občh a správa platidel v česko-slo
venském státé a doplňuje zmocnční minister
stva financí dané zákonem ze dne 25. února
1919, č. 84 Sb. z. a n., jakož i 8 3 zákona ze
dne 14. dubna 1920,č. 347 Sb. z. a n., o akciové
bnnce cedulové, ve znční čl. II zákona ze dne
23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n.

(3) Pri jednotlivých druzích tiskú a ražeb
Veľejneépovahy lze používati dosavadního
označení menové jednotky ve zkratce až do
doby, dokud nebudou nahrazeny novými
druhy, pi tiscích a ražbách soukromé povahy
Jen do vyčerpánií dosavadních zásob.

8 2.

Ustanovení 8 71 zák. č. 347/1920 Sb.z. a n.
veznéní čl. XX zák. č. 102/1925 Sb.z. a n. se
mení a zní takto:

„Vedoucímisprávními orgány Národní ban
ky Česko-Slovenské jsou:

a) bankovní rada:
1. guvernér (8 72),
2. jedenáct členú bankovní rady (8 73),
3. užší výbor ($ 91),
4. odbory (3 90),
b) šestičlenný revidujíci výbor (8 75) a
c) valná: hromada akcionáčú (88 103 až

120).“
8 3.

(1) Ustanovení $ 73 zák. č. 347/1920 Sb.z.
a n, se mční a zní takto:

„Bankovní rada skládá se mimo to ze sedmi
volených a čtyť jmenovaných bankovních

| radú. Práva a povinnosti obou skupin až na vý
jimku $ 74 jsou stejné. Volbu sedmi volených
bankovních radú vykonává valná hromada
akcionáčú (8 115) na dobu sedmilet. Každo
ročné končí funkce jednoho z nich. Vystou
pivší členové mohou býti vždy znovu voleni.
Jmenování čtyľ zmínéných bankovních radú
vykonává president republiky na návrh vlády
na dobu tťí let. Jmenovaní bankovní radové
mohou býti na návrh vlády presidentem re
publiky odvoláni nebo suspendováni a po uply
nutí tčíletí mohou býti znovu jmenováni.“

(2) Ustanovení čl. XXI zák. č. 102/1925 Sb.
z. an. se zrušuje. Funkční období dosavadního
kooptovaného člena bankovní rady Národní
banky Česko-Slovenské končí dnem ťádnéval
né hromady za správní rok 1988.

8 4.

Ustanovení $ 74 zák. č. 347/1920 Sb. z. a n.
se mční a zní takto:

„President republiky jmenuje po návrhu
vlády z bankovních radú dva námestky gu
vernéra Národní banky Česko-Slovenské,
kteží podle potčeby zastávají guvernéra
banky ve všech funkcích. Alespoň jeden
z nich musí býti voleným bankovním radou.
Práva obou náméstkú jsou stejná. Guvernér
určí, v jakém období nebo ve kterých vécech
budou ho jednotliví námestkové zastupovati.
Námôstek múže býti na návrh vlády zbaven
presidentem republiky své hodnosti, zústává
však, je-li voleným bankovním radou, dále
v bankovní radé: jinak končí jeho hodnost
námestka uplynutím období, na které byl
zvolen bankovním radou. Pro piípad, že by
ani námôstkové guvernéra nemohli guver
néra zastoupiti, určí guvernér ke svému za
stupování kteréhokoli z volených bankovních

| radú.“
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5 5.

Ustanovení S 75 zák. č. 347/1920 Sb. z. an.
se méní a zní takto:

„Revidujíci výbor jest šestičlenný a jest
volen valnou hromadou na dobu šesti let.
Každoročné končí funkce jednoho člena. Vy
stoupivší členové mohou býti znovu voleni.
Guvernér banky jmenuje ze stčedu reviduji
cího výboru pčedsedu tohoto výboru a jeho
námestka.“

8 6.

V 8 89 zák. č. 347/1920 Sb. z. a n. méní se
odstavec 1 a zní takto:

„Bankovní rada jest zpúsobilá se usnášeti,
je-li pčítomno i s pčedsedou nejménéšest členú

s (€
rady, z nichž jsou nejméné čtyži volení.

8 7.

Poslední veta 8 97, odst. 1 zák. č. 347/1920
Sb. z. a n. se méní a zní takto:

„Vládního komisafe jmenuje vláda a jme
nuje zároveň dva zástupce jeho za stejných
okolností a se stejnými právy a povinnostmi,
tito zástupci zastupují vládního komisaľe
v poľadí, které vláda určí.“

8 8.

Ustanovení pčťechodná.
(1) Funkční období volených členú ban

kovní rady a členú revidujíciho výboru, kteňí
zastávají funkci v den účinnosti tohoto na
fízení, prodlužuje se o jeden rok,a to na ob
dobí sedmileté u členú bankovní rady, na
období šestileté u členú revidujíciho výboru.

(+) Ustanovení 8 11, včty prvé zák. č. 347/
1920 Sb. z. a n. ve znéníčl. III zák. č. 102/
1925 Sb. z. a n. zústává ustanoveními tohoto
nafizení nedotčeno.

s 9.

Toto nafízení platí na území celého státu
a nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provede
Je ministr financí.

Vládne nariadenie
zo dňa 27. januára 1939,

ktorým sa mení označenie menovej jednotky
v skratke a niektoré ustanovenia o Národnej

banke Česko-Slovenskej.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného zmocňovacieho zá
kona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb. z.an:

Shírka zákonú a naľfízení!, č. 16.

8 1.

(1) Česko-slovenská koruna vo skratke bude
nabudúce označovaná „K“.

(2) Tým sa meníustanovenie 8 5 zákona zo
dňa 10. apríla 1919, č. 187 Sb. z. a n., ktorým
sa upravuje obeh a správa platidiel v česko
slovenskom štáte a doplňuje zmocnenie minis
terstva financií dané zákonom 20 dňa
25. februára 1919, č. 84 Sh.z. a n., ako aj 8 3
zákona zo dňa 14. apríla 1920,č. 347 Sb. z. a
n., 0 akciovej cedulovej banke, v zneníčl. II
zákona zo dňa 23. apríla 1925, č. 102 Sb.z.an.

(3) Pri jednotlivých druhoch tlačív a ražieb
verejne] povahy možno používať doterajšieho
označenia menovej jednotky v skratke až do
doby, kým nebudú nahradené novými druhmi,
pri tlačivách a ražbách súkromnej povahy len
do vyčerpania doterajších zásob.

8 2.

Ustanovenie 8 71 zák. č. 347/1920 Sb. z. A
n. vznení čl. XX zák. č. 102/1925 Sb.z. a n. sa
menía znie takto:

„Vedúcimi správnymi orgánmi Národnej
banky Česko-Slovenskej sú:

a) banková rada:
1. guvernér ($ 72),
2. Jedenásť členov bankovej rady (8 73),
3. užší výbor (3 91),
4. odbory ($ 90),
b) šestičlenný revidujúci výbor ($885) a
c) valné shromaždenie akcionárov (s$ 103

až 120).“
8 3.

(1) Ustanovenie 8 73 zák. č. 347/1920 Sb.
z. an. sa mení a znie takto:

„Banková rada skladá sa mimotoho zo sied
mych volených a štyroch menovaných banko
vých radcov. Práva a povinnosti oboch skupín
až na výnimku 8 74 sú rovnaké. Voľbu sied
mych volených bankových radcov vykonáva
valné shromaždenie akcionárov ($ 115) na
dobu sedem rokov. Každoročne končí funkcia
jedného z nich. Vystúpivší členovia môžu byť
vždy znova volení. Menovanie štyroch spo
menutých bankových radcov vykonáva prezi
dent republiky na návrh vlády na dobu troch
rokov. Menovaní bankoví radcovia môžu byť
na návrh vlády prezidentom republiky odvo
laní alebo suspendovaní a po uplynutí troj
ročia môžu byťľznova menovaní.“

(2) Ustanovenie čl. XXI zák. č. 102/1925
Sb. z. a n. sa zrušuje. ľunkčné obdobie dote
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rajšieho kooptovaného člena bankovej rady
Národnej banky Česko-Slovenskej končí dňom
riadneho valného shromaždenia za správny

rok 1938. 84
Ustanovenie $ 74 zák. č. 347/1920 Sb. z. a n.

8a mení a znie takto:
„Prezident republiky menuje po návrhu

vlády z bankových radcov dvoch námestní
kov guvernéra Národnej banky Česko-Sloven
skej, ktorí podľa potreby zastávajú guvernéra
banky vo všetkých funkciách. Aspoň jeden
z nich musí byť voleným bankovým radcom.
Práva oboch námestníkov sú rovnaké. Guver
nér určí, vakom období alebo v ktorých ve
ciach budú ho jednotliví námestníci zastupo
vať. Námestník musí byť na návrh vlády zba
vený prezidentom republiky svojej hodnosti,
zostáva však, ak je voleným bankovým rad
com, ďalej v bankovej rade: ináč konči jeho
hodnosť námestníka uplynutím obdobia, na
ktoré bol zvolený bankovým radcom. Pre prí
pad, že by ani námestníci guvernéra nemohli
fuvernéra zastúpiť, určí guvernér ku svojmu
zastupovaniu ktoréhokoľvek z volených ban
kových radcov.“

8 5.

Ustanovenie 8 75 zák. č. 347/1920 Sb. z. a n.
84 mení a Znie takto:

„!tevidujúci výbor je šestičlenný a je vo
lený valným shromaždením na dobu šesť ro
kov. Každoročne končí funkcia jednéhočlena.
Vystúnivší členovia môžu byť znova volení.
Guvernér banky menuje zo stredu revidujú
celio výboru predsedu tohoto výboru a jeho
námestníka.“

8 6.

V 8 89 zák. č. 347/1920 Sb. z. a n. mení sa
odst. 1 a znie takto:

. „Banková rada je spôsobilá usnášať sa, ak
je prítomné i s predsedom najmenej šesť čle
nov rady, z ktorých sú najmenej štyria volení.“

8 7.

Posledná veta S 97, odst. 1 zák. č. 347/1920
Sb. z. a n. sa mení a znie takto:

„Vládneho komisára menuje vláda a me
nuje zároveň dvoch jeho zástupcov za rovna
kých okolností a s rovnakými právamia po
vinnosťmi, títo zástupci zastupujú vládneho
komisára v poradí, ktoré vláda určí.“

8 8.
Prechodné ustanovenia.

(1) Funkčné obdobie volených členov ban
kovej rady ačlenov revidujúceho výboru,

ktorí zastávajú funkciu v deň účinnosti tohoto
nariadenia, predlžuje sa o jedon rok, a to na
sedemročné obdobie u členov bankovej rady,
na šesťročné obdobie u členov revidujúceho
výboru.

(2) Ustanovenie 8 11, vety prvej zák. Č.
347/1920 Sb. z. a n. v znení čl. II zák,
č. 102/1925 Sb. z. a n. zostáva ustanoveniami
tohto nariadenia nedotknuté.

8 9.

Toto nariadenie platí na územícelého štátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: pre
vedieho ministerfinancií.

POZNOPAJNOK BNANA

8 10H27. ciuna 1939,
SKAM MIHAIOTBCAI O3HAHECHHA BAaJNOTOBOŤ

"OAMHALIÍ B CKOPOYHEHHO TA NEAKÍ NOCTAHOBH

npo Haponnnú Hecbko-CnoBaubKitú BaHK.

Bnana Hecbko-Cnosaubkoi PenyÓ6nuKYpo3
nopajuKkye no apr. I] KOHCTATYLIÁHOCFO34KOHY
YMNOBHOB.JIACHEHHA3 HA 15. rpynna 1938, u.
343036.3. i p.:

5 1.

(1) WecbKO-CNOBAUbKA KOPOHA Y CKOPOUEH
HO Óy ne B MAŇÓOYTHĽOMYOJHAHYBAHA »>Ke.

(2) LIHM MIHNETBCA NOCTAHOBA $5 3AKOHY
3 n4a 10. kBirHa 1919, u. 187 36. 3. i p., AKAM
VNANKYETBCA OČIT i ZAPAL CEPEAHHKÍB ZANINATH
B YECbKO-CNOBAUBKIŇ NEPKABÍ Í NONOBHOETĽCA
NOBHOBJIACT> MIHICTEPCTBA (DIHAHCÍB NAHA 3a
KOHOM3 IH5125. nororo 1919, u. 84 36. 3. i Pp.
SIKTaKOX i $ 3 33KOHY 3 nH11 14. kBiTII 1920,
u. 347 306. 3. i p., Npo AKLIÁHN!ÁŇUenynoBnň
ČAHK, B yKnani apr. Il 34KOHY 3 IHA 23. KBÍTHA
1925, u. 102 36. 3s.i p.

(S) TIA NOOIMHOKHX PONAX IIPYKY H W4eka
HEHHA NYÓJIHYHOTO XapaKTEPY MO)KHA BIKHBATU
NOTENEPÍLIHĽOFPO OZHANEHHI BANOTOBOÍ OJIMH

HHLIi B CKOPOMNEHHO AK JO UBOĽOo UaCY, NOKA

BOHH HE ÓyJlYTb 3ACTYMIEHÍ HOBHMH POJAMH,

NPH IPYKAX I NHCKAHEHHAXNPHBATHOTO XAPak
TEPY TÍABKAH10 BHU.PNAHHA NOTENEPIUIHIX 3A
NnaciB.

8 2.

[ocramobn 871 3akony u. 347/1920 36.a.
i p. B yknani apr. XX 3ax. u. 102/1925 30. a.
i Pp. MIHAIOTBCA | ZBYHATb OCb AK:

»HauAJIBHHMH OPĽAaHAMH VNPABNÍHHA Úecb.
ko-Cnobaubkoro HaponHoro DaHKy€:

a) pana Čanky:
1. rysepnep (5 72),
9. OJHHAŇLIATbYNCHÍBpaIH ÉanKy (8 73),
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3. Byguliť BAnia ($ 91),
4. cexuiť (S 90),
Ó) 1ECTHYJEHHNŇ PEBÍZIŇHHÁ BILIUA(8 75) i

B) 3araabH11iť 361p akuiomapis (88 103 no
9

120).< 53.

(1) MocraHoBu $ 73 3aK. u. 347/1920 36. a3.
i p. MIHNIOTBCA | ZBYHATHMYTb OCb AK:

»Paja ÓAHKY CKNANAETBCAKPÍM UBOTO 3 CI
MOX BHÓHPAHHX | YVOTHPOX IMEHOBAHHX ÓAH
KOBUIXpanHiikiB. [IpaBa Ň OČOBAZKYOČOX Ppyri
3 BItiMKOM 8 74 € OnHaKOBÍ, BHÓip CIMOX BHÔH

paHHX ÓAHKOBIIXPAJIHHKÍB MEPEBOJIHTB 3AraJIb
Hnú 36ip akuionapiB (8 115) Ha no6y CIMOXPO
KiB. KOKHOTO POKY KIHYHTBCA DYHKUIA OJJHOTO
3 HHX. HNEHH, 110 BHCTYNHJIH, MOKYTb ÓYTH
BCe 3HOBY BHÓPAHi. IMEHYBAHHA HOTHPOX 3ra
naHIX ÓAHKOBHXPAJIHHKÍB NEPEBOJHTB NPEZH
ACHT PenyvóniKA HA NPOEKT BNAIH Ha 100y.
TPOX POKIB. IMEHOBAHHX ĎAHKOBHX PaJIHNKÍB
MOXE NPEZHNEHT PENYÓJIHKY HA NPOEKT BAAJIH
BIAKIHKATH AÓO CYCNEHNYBATH a NO YNHBI 3
POKÍB BOHI MOJKYTb ÓYTH 3HOBY IMEHOBAHI.<

(7) IlocraHoBA apr. XXI 3ax. u. 102/1925 36.
3. | p. KaCYETBCA. DYHKLIÁHHÁ NEpion NOoTene
PILUHLOFPO KOOMTOBAHOFO YJleHa pana ÓaHKky
ecbko-CnoBaubkoro HaponHmoro BaHKy KiH
UHTLCA 3 AHEÉMZBHHAŇHOTO ZAraNbHOro 360py
34 a|MIHicTpauiúHný pik 1938.

8 4.

[locraHoBH 8 74 3akK.u. 347/1920 36. a. i p.
MIHAIOTBCA | Z3BYNHAT>OChb AK:

>»[IPeZHNEHT PENYČIAKH IMEHYE NO MNPOEKTY
BOAJIH 3NO0MDK ČAHKOBHX paNHHKÍB JIBOX 34
CTYNHIHKIB rFyYBepHCpa HecbKO-CNOBALUIBKOPO
HaponHoro BaliKy, 5IiKIB MIipy noTpeôH 3acTY
NalOTb TYBEPDHEPa ÓAHKY Y BCIX DYHKUIAX. IIPpH
HaliMHÍi OJCH 3 HHX MYCHTb ÔÓYTH ÓAHKOBHM
pPANHHKOM. [IpaBa O6OX 3ACTYNHHKÍB € OJIHa
KODi. [ YBEDHEP BCTAHOBHTB,B AKOMYnpoóiry
uacy Ta B AKHX CIIPABAX Óy NYTb ŇOFPO NOONH
HOKI 33ACTYNHHKH JACTVNÁATH. ŽACTYNHHKA MOXKE

Ha NPOEKT BNALIHNOZÓABATHNPEZHNEHT peny6
JHKH ŇOTo FÍNHOCTH, alé BIH OCTAE Hanali
B pali ČaHKY, AKU1OŇOTo BAÓpa.1a pana 6aH
KY: IHAKUJE KIHYHTBCA ŇOTO TINHICTB 3acTYN
HHKA YMAHBOM Npočiry uacy, Ha AKHÁ ŇOro
BHópala pana ÓaHky. Ha Bnnanok, 110 aHi
3ACTYMNHHKHTYBEPHEP, HE MOĽAIH ÓH ZACTYNIITH
TYBEPHePa, BCTAHOBHTb6TYBEPHEP INAA CBOŇOFOo

ZACTYNHHLITBAKOTPOTOHEÓYJIb ZNOMÍK BHÓPA
HAX ÔAHKOBHX PAJIHHKIB.«<

S o.

locranosn $ 75 3ak. u. 347/1920 36. 3. i p.
MIHAIOTBCA 1 3ZBYYATb OCb AK:

»PEBÍ3HHÁ BYL € LUECTHUNEHHUŇ| BOH pae
ŇOTOo3ara/ILHHÁ 361p Ha N0ÓY UliCTLOX POKIB.
KOMHOPO POKY KIHUYHTBCAĎYHKUIA OJHOTO
uJIEHA. MIeHH, 110 BHCTYNHJIH, MOXKYTb ÓYTH
3HOBY BHÓPAHÍ. [ YBepHep ÓaHKy IMEHYe 3110
MUKO PEBIZSIÁHODPOBALINY NPENCÍAHHKA 1boro
BUJNINY 1 ŇOFO Z3ACTYNHHKA«.

8 6.

B $ 89sak. u. 347/1920 36. 3. i p. MIHAET>CA
ycryn li 3BYYHTB>OCb AK:

»Pana ÓČaHky€ ynpaBHEHA J0 PiulEHb, AKULO
€ TIPHCYTHAX pa3OM 3 NPenCiIAHHKOM LIICTb
UJNEHIBPAIH 3 AKHX NPHHAŇMHI YHOTHPH€ BHÓH
paHi.<

8 7.

OcTaHHE peuenHma8 97, ycr. 1 3ak. u. 347/
1920 36. 3. i p. MIHAET>CA| ZBYHHT> OCb AK:

»YPANOBOFO KOMICApDA IMEHYE Blana Ta
ONHONACHO IMEHYE JIBOX ŇOMOo3ACTYNHHKÍB Ce
pel ONHAKOBHX OÔCTABHH i 3 ONHAKOBHMH Nnpa
BAMH Ň OČOBAZKAMH) 1i 3ACTYNHHKH 3aCTYNA
IOTb YPANOBOFO KOMÍCAPA B NOpalIKY, AKHŇÁ
BCTAHOBHTB BNalna.<

$9 8.

NlepexinHi NOocTAHOBNHM.

(1!) ĎYHKLIÁHHÁ Npočíir uacy BHÓNHPAHAX
UNCHÍB PaJIH ÓaHKY i WÄEHÍB PeBÍZIÚHOPO BH
liny, AKÍ CNOBHAIOTb (GJYHKUIK B JNEHb INpABO
CHI UbOFOo POZNOPALKY, NPONOBMYETĽCA
O OJEH PiK, a TO Ha npočir uacy 7 pokiB y W.ie
HIBpallH ČaHKY,Ha npoóir uacy 6 pokiB y une
HIB PEBÍ3IÁHOTMO BHUJily.

(5) MocraHosba 8 11, nepuloro peueHHA 3aK.
u. 347/1920 36. 3. i p. B yknani apr. 11]34K. u.
102/1925 30. 3. i p. OCTAETBCA HEHAPYLUEIH+010
nocTAHOBAMH 1bOro POZNOPANKY.

8 9.

Lleň pog3nopaloK 3060BA3ZYEHa TepnTopiť
LÍJNOŤ NEp KABH i HAÓYBAE BA)KHOCTH IHEM OĽOo
NOLIUCHHA:NEPEBENE ŇOFO MIIICTP (DIHAHCIB.

Dr. Háchav. r.
Beran v.r.

Sidor v. r. SYrový v. r.
Dr. Chvalkovský v. r. Dr. Šádek v. r.
Dr. Fischer v.r. Čipera v. r.

Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumparv. r.
Dr. Havelka v.r.
Prchalav. r.

Dr. Ifalfusv. r.
Teplanskýv. r.
Dr. INapras v. r.
Dr. I(rejčí v. r.
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17.
Vládní nafízení

ze dne 27. ledna 1939
o pčechodných bilančních úlevách pro ústavy

a podniky povinné veľejnč účtovati.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafňizuje
podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. an.:

8 1.

(1) Ústavy a podniky, které podle obecných
právních pčedpisú nebo podle stanov jsou po
vinny veľejné účtovati, mohou v roční účetní
uzávérce za obchodní období, jež zcela nebo
z části spadá do kalendáčního rokú 1938, oce
niti cenné papíry pevné zúročitelné(ukládací
papíry) hodnotou nabývací, jestliže však ta
kové cenné papíry bylyjiž v poslední roční
účetní uzáverce obsaženy a v ní ocenényníže,
než jest nabývací hodnota, nejvýše touto nižší
cenou.

(3) U slosovaných nebo jinak umorčených
cenných papírú, jejichž proplacení jest odlo
Zeno podle vládního nafízení ze dne 29. Jisto
podu 1938,č. 306 Sb.z. a n., anebo podle vlád
ního naťízení ze dne 29. listopadu 1938, č. 307
Sb. z. a N., nebo podle naťfízení vlády Sloven
ské krajiny ze dne 5. prosince 1938, č. 67
Úradných novín, mohou býti pojaty vedle
umoťovací (slosovací) částlky do roční účetní
uzavčrky též úroky, které na tyto cenné pa
píry vzhledem k uvedenému odkladu podle 
piíslušných ustanovení tčchto nafízení ještč
pripadají. Kupony cenných papírú, u nichž
výplata kuponú jest podle týchž načízení od
ložena, Ize oceniti bez zčetele na tento odklad.

(3) Ustanovení 8 11, odst. 6 zákona ze dne
8. dubna 1938, č. 77 Sb. z. a n., o povinnosti
ústavú, podnikú, fondú a nčkterých sociálních
zalizení ukládati část prostčedkú ve státních
pujčkách, jakož i: jiná zvláštní ustanovení,
podle nichž jest pčípustno oceňovati ukládací
papiry hodnotou jmenovitou, zústávají ne
dotčena.

$ 2.

Akcie, nabyté po dni, k némuž byla sesta
vena poslední roční účetní uzávérka, mohou
býti ocenény nabývací hodnotou a akcie, na
byté drive, stejnou částkou jako v poslední
Točni účetní uzávérce.

8 3.

(1) Ústavy a podniky, které pči sestavení
ročni úcetni uzávérky použijí ustanovení 8 1,

odst. 1 nebo 8 2, smčjí ze zisku v této uzá
včrce vykázaného vyplatiti dividendy, tantiemya jinépodilynaziskujentehdy,pňipouš
téjí-li to zásady fádného hospodaťení, nejvýše
však částkou, které bylo na takové účely po
užito ze zisku vykázaného v poslední roční
účetní uzávérce.

(2) Ustanovením odstavce 1 nemčéní se
ustanovení čl. AXXVII bankovního zákona ze
dne 21. dubna 1932, č. 54 Sb. z. a n., ani jiné
zvláštní pčedpisy, jimiž jsou stanovena plís
nčjší obmezení výplat podílú na zisku.

8 4.

Ustanovení tohoto nafízení neplatí pro ve
Ťfejnoprávní sociálné-pojišťovací ústavy ani
pro jiné nositele sociálního pojišténí vúbec
(náhradníústavy, príplatkové ústavy, fondy,
zaľizení a pod.).

8 5.

Toto naťizení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a platí na území celého státu: provede
je ministr financí v dohodé se zúčastnénými
ministry, v zemi Slovenské Slovenská zemská
vláda a na Podkarpatské Rusi vláda Podkar
patské Rusi.

Vládne narladenie
zo dňa 27, januára 1939

o prechodných bilančných úľavách preústavy
a podniky povinné verejne účtovať.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II. ústavného zmocňovacieho
zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.
z. an.:

31.
(1) Ústavy a podniky, ktoré podľa všeobec

ných právnych predpisov alebo podľa stanov
sú povinné verejne účtovať, môžu v ročnej
účetnej uzávierke za obchodné obdobie, ktoré
docela alebo zčasti spadá do kalendárneho
roku 1938, oceniť pevne zúročiteľné cenné
papiere (ukladacie papiere) hodnotou nabý
vacou,jestliže však takéto cenné papiere boly
už v poslednej ročnej účetnej uzávierke ob-:
sažené av nej ocenené nižšie, než je nabý
vacia hodnota, najvyššie touto nižšou cenou.

(2) U vylósovaných alebo ináč umorených
cenných papierov, vyplatenie ktorých je od
ložené podľa vládneho nariadenia zo dňa
29. novembra 1938, č. 306 Sb. z. a n., alebo
podľa vládneho nariadenia zo dňa 29. no
vembra 1938, č. 307 Sb. z. a n., alebo podľa
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nariadenia vlády Slovenskej krajiny zo. dňa
5. decembra 1938, č. 67 Úradných novín,
môžu byť pojaté vedľa umorovacej (vylóso
vacej) sumy do ročnej účetnej uzávierky tiež
úroky, ktoré na tieto cenné papieres ohľadom
na uvedený odklad podľa príslušných ustano
vení týchto nariadení ešte pripadajú. Kupóny
cenných papierov, u ktorých výplata kupónov
je podľa tých istých nariadení odložená, mož
no oceniť bez zreteľa na tento odklad.

(3) Ustanovenia $ 11, odseku 6 zákona zo
dňa 8. apríla 1938, č. 77 Sb. z. a n., 0 povin
nosti ústavov, podnikov, fondov a niektorých
sociálnych zariadení ukladať časť prostried
kov v štátnych pôžičkách, ako aj iné zvláštne
ustanovenia, podľa ktorých je prípustné oce
ňovať ukladacie papiere menovitou hodnotou,
zostávajú nedotknuté.

8 2.

Akcie, nadobudnuté po dni, ku ktorému
bola sostavená posledná ročná účetná uzávier
ka, môžubyť ocenené nabývacou hodnotou, a
akcie skôr nadobudnuté rovnakou sumou ako
v .poslednej ročnej účetnej uzávierke.

8 3.

(1) Ústavy a podniky, ktoré pri sostavení
ročnej účetnej: uzávierky použijú ustanovenia
8 1, odseku 1 alebo $ 2, smú zo zisku, vyká
zaného v tejľo uzávierke, vyplatiť dividendy,
tantiémy a iné podiely na zisku len vtedy,
ak to pripúšťajú zásady riadneho hospodá
renia, najvyššie však sumou, ktorá bola na
takéto výplaty použitá zo zisku vykázaného
v poslednej ročnej účetnej uzávierke.

(2) Ustanovením odseku 1 nemenia sa usta
novenia čl. XXXVII bankového zákona zo
dňa 21. apríla 1932, č. 54 Sb. z. a n., ani iné
zvláštne predpisy, ktorými sú stanovené prís
nejšie obmedzenia výplat podielov na zisku.

8 4.

Ustanovenia tohoto nariadenia nenlatia pre
verejnoprávne sociálno-poisťovacieústavy ani
pre iných nositeľov sociálneho poistenia vôbec
(nábradné ústavy, príplatkové ústavy, fondy,
zariadenia a pod.).

8 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia a platí na území celého štátu: pre
vedie ho minister financií v dohode so zúčast
nenými ministrami, v Slovenskej krajine Slo
venská krajinská vláda a na Podkarpatskej
Rusi vláda Podkarpatskej Rusi.

POZNOPANOK BNAJIM

8 NHA 27. ciuna 1939
NFPo NEPExUNHÍ ČINAHCOBÍ NIABĽA NIA YCTA

HOB TA NÚUIPHEMCTBZO6OBAZAHHX NYÓJIHHO

paXyBAaTU.

Bnana Yecbko-CnoBalubkoi PenyÓJHKHAPO3
NOPALKYE no apr. Il KOHCTHTYLIÁHOPO34KOHY
YNOBHOBJACHEHHA 3 AHA 15. rpyama 1938,
u. 330 36. 3. i p.:

5 1.

() YcTraHOBH Ň nianpHEMCTBA, LI0 NO 3a
ralbHAM NPABHHM NPHNHCAM AÓO NO CTATYTY
€ OČOBAZAHI NYÓČAHYHOPaxYyBATH, MO)KYTb IDH
PIUHOMY 34MKHEHHO PAXYHKIB 34 TOPPOBENb
HHŇ NPOČIT uaCY, AKHÁ B UÍNOCTII AÓO YACTHHHO

NpHANAnaeHa KareHnapHuň pik 1938, OLÍHHTH
UIHHÍ NANepH CTANO OMPOLEHTOBYBAHI (BKIA
HOB! NnanepH) BAPTICT|W HAÓYTTA, AKULO OJLHANE
U! UIHHÍ NANEPH ÓYAH BXE BMILLICHÍB OCTAHHbO“

MY PÍHHCMY 34MKHÉHHO i B HbOMY HHUle Ollie
HEHÍ, UHM BAPTÍCTb HAÓYTTA, HaliBiiuie uélo
HHLLIOCIO LIÍHOB.

(2) IIPH BHAIBOCOBAHHXa6O iHakllie YMODE
HHX LÍHHAX NAMepax,11O IX BUMIAHEHHA€ BIT
N0XEHE MNOPOZNOPANKY BIAJH 3 AHA 29. AHCTY
nany 1938, u. 305 36. 3. i p. a6o no poail10
PANIKYBNAJH3 NHA29. nicronany 1938, u. 307
36. 3. i p., abo no poznopanky Bnani C10
Balibkoj KpaiHH 3 nHA 5. rpynna 1938, u. 67
YPANOBOrovaconncy (Úradné noviny), MO
MYTb ČYTH BKAOY4EHÍ NOĎIU KBOTH YMOPCHHA
(BHJIbOCYBAHHA) NO PIYHOFO 3AMKHEHHA Pa“
XYHKIB TAKOM KBOTH, AKÍ LIE NPHNAJIANOTb HA
U UÍHHÍ NaNépH 3 Ornmany Ha HABENEINHÍ1BIT“
Kal NO APHHANEKHHM NOCTAHOBAMLUX PpO3
NOPANKÍB. IXYNOHH UÍHHAX NANEepiB, APH ICHX

BHNJIATA KYNOHÍB € NO UHMKE POZNOPSAKAM
BIIJIO)KEHA, MOKHA OLIÍHHTH663 Orvislily Ha LIEH
BINKIAJ.

(%) IocraHnoBu 8 11, ycr. 6 3akOHY 3 AHA
8. KBITHA1938, u. 77 36. 3. i p., NpO OČOBAZOK
YCTAHOB, NIANPHEMCTB, ()OHIIB TA NERKIIX CO
UIAJBHAX 3ABENEHb BKINAJNATHYACTb CEPEJIHII
KÍB B NepMKABHHX NOZHYKAX, AK TAKOM | IHull
CMEUIAJIBHÍ NOCTAHOBH, MO AKHM € NONYCTHMA

OLIHKA BKJAJOBHX NAMEpIB HOMIHAABHOTNBAP
TICTIO, OCTAIOTĽBCA HEHADYLUEHI.

8 2.

Akxuil, HaGyTi no IHi, 20 AKOFToÓ6yno cno
PADKEHE OCTAHHE PIHHE ZAMKHEHHA PAXYHKIB,
MOMYTb ÓYTH OLIHEHÍ BAPTÍCTO HAaÓVTTA, A
aKuii, HaÓYTI NepeJUlE, TAKOI0 CAMOH KBOTOKW
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AK B OCTAHHBOMY PIYHOMY 34MKHÉHHO pa:

XYHKIB. "
$ 3.

(1) YcrayOBH ŇÁNIANPKEMCTBA, U10 NA CNO
PAIUKÉHHO PÍYUHOPO3AMKHEHHA PAXYHKIB B)KH
TB NOCTAHOB8 1, ycr. 1 aóo 8 2, cMIilOTbB3i

31CKY B UbOMY 34MKHEHHO BHKA3AHOTO BHNIA
THTH NIBINEHIH, TAHTIEMH Ň IHUli YYACTH 1a
3HCKY TÍJIBKH TOJÍ, KOJIH 11E NONYCKAIOTB- 3a
cCaIH NOPAAHOŤ ToCNONAPKU, HAÁBHLNE ONHAHE.

KBOTOIO, 5IKOI ÔYNO BKHTO JUNATAKHX UlNeň i3
38CKY BHKA3AHOFO B OCTAHHDOMY PiHHOMY
34MKHCHHO PAXYHKIB.

(2) IlocraHOBOW ycryny | He MIHARIOTECANO
CTAHODHapr. AXXVII Ó6aHKOBOFO33KOHY3 IHA
21. kairHa 1932, u. 54 36. 3. i p., i CI., Hi iHuui
CmELIAJIbHÍ NPHNHCH, AKUMH € BCTAHOBIEHI

cTpOriuli OČMEOKEHHABHNIAT YuACTEŇ B SHCKY.

8 4.

[l0ocTaHOBII 1BOTO POZNOPAJKY HE MAWTbCHAH— NA.NYČAHUHONPABHHX
OČEZNEHVIOUNX YCTAHOB HI NA IHLIHX HOCIÍB

COLÚMIBHOTO OČEZNEYHEHHABaarani (3acrynmi
VCTAHOLH, L0NNATKOBI YCTAHOBH, ĎOHIH, 3a
BEICIIHNÍ T. N.).

5 5.

Llcií poznopnnok mHaČyBaE npaBOCHINA
3 MIEM OPONOLIEHHA Í NIE HA TEpHTOPIÍ uinoi
DeP)KABH, NpoBenE Ňoro MIHicTp GiHaHciB
Y 3ronmi 3 YwaCHHMH MIHÍCTDAMH, B CHOBAUB
kit pali CnoBaubkaKpaeBaBnaja a Ha[lin
kapnarcbkoi Pycu BÁana [linkapnarcbkoi
Pych.

Dr. Háchav. r.
Beranv. r.

Syrovýv.r.
Dr. Šádek v. r.
Čipera v.v.
Dr. Feierabend v. r.
Dr. Klumparv. r.
Dr. Havelka v.r..
Prchalav. r.

Sidorv. r.
Dr. Chvalkovskýv. r.
Dr. Fischerv.r.
Dr. Kalfus v. r.
Teplanskýv. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. I(rejči v. r.

18.
Vládní naľízení

ze dne 27. ledna 1939
o odprodeji postradatelného vojenského

materiálu.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podle čl. II. ústavního zákona zmocňovacího
ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. An.:

COLIIAJI6HO

8 1.

(1) Ministr národní obrany odprodá v do
hodé s ministrem financí, prípadné s jinými
zúčastnenými ministry, postradatelný vojen
ský výstrojní a výzbrojní materiál včetné ne
movitostí (v dalším „vojenský materiál“).

(2) Výtéžku docíleného odprodejem bude
v prvé čadé použito k úhradé nevyrovnaných
dosud platú za dodávky a práce sjednané pčed
17. listopadem 1938 v rámci výstrojních, vý
zbrojních a stavebních programu pro zvláštní
potčeby obrany státu a dále k úhradé náhrad
škod, které bude vojenská správa povinna za
platiti podle vládního naťízení ze dne 4. listo
padu 1938, č. 281 Sb. z. a n., o úpravé smluv
sjednaných státem.

8 2.

(1) Aby byla pňeklenuta časová neshoda
mezi príjmy a výdaji zmínénými v 8.1, budou
platy za dodávky a práce, jakož i náhrady
škod uvedené v 81, odst. 2, státní správou ko
nányv dluhopisech414% pújčky obrany státu
podle zákona ze dne 29. kvetna 1936, č. 142
Sb. z. An., 0 pújčce na obranustátu, pokud se
týče v zatímních listech vydaných na místo
téchto dluhopisú. Véčňitel jest povinen tyto
dluhopisy, pokud se týče zatímní listy, pĎi
jmouti namísto zaplacení, a to v kursu 97—,

(2) Drobným živnostníkúm a podobným
drobným dodavatelúm a v jiných pňípadech
zčetele hodných mohou býti pohledávky vúči
vojenské správé odchylné od ustanovení od
stavce 1 až do výše 25%,zaplaceny v hotovosti
z výtéžku za odprodaný vojenský materiál.

(9) Ministry financí se zmocňuje, aby
a) k účelu uvedenému v odslavci 1 vydal

dluhopisy 414% pújčky obrany státu až do
celkové jmenovité hodnoty 2 miliardy X,
označené .jako emise B: na dluhopisy tyto
vztahují .se ustanovení vládního naťízení ze
dne 29. listopadu 1938, č. 306 Sb.z.a n.
o pčechodném odkladu umoťovacíslužby stát
ního dluhu:

b) pro ťádný úmortžehto dluhopisú sloso
váním podle 8 2 zák. č. 112/1956 Sb. z. a n.
stanovil počátek doby slosovací, do té doby
mohou býti na místo téchto dluhopisú a se
stejným právním účinkem vydány zatímní
listy s pčíslušnými kupony:

c) dluhopisy tyto, pokud se týče zatímní
listy umoťil nákupy na volném trhu pod jme
novitou hodnotou z prvostčedkú získaných od
prodejem vojenského materiálu a podle jejich
pohotovosti,
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5 3.

(1) Výtéžek docílený odprodejem vojen
ského materiálu bude ukládán na zvláštní
oddčlený účet u poštovní spoňitelny v Praze.

(2) Hotovostí tohoto účtu smi býtipouží
váno pouze se souhlasem nejvyššího účetního
kontrolního úťadu a jen k témto účelúm:

a) na úhradu nákladú spojených S poľňíze
ním součástek a doplňkú, které ministerstvo
národní obrany v dohodés ministerstvem fi
nancí uzná Za nezbytné nutné k tomu, aby
odprodej vojenského materiálu moll býti
us%utečnén,

b) na úhradu výdajú spojených s vydáním,
úrokováním a umoťováním dluhopisú 415%
pújčky obrany státu vydaných podle tohoto
načízení včetné zatímníchlistú,

c) k mimočádnému úmorutéchto dluhopisú
včetné zatímníchlistú [$ 2, odst. 3, písm. c) ],

d) až do čéstky 120.000.000 K ke krytí
výloh spojených v roce 1939 s udržováním a
opatrováním vojenského materiálu až do doby
jeho odprodeje,

e) až do výše 200,000.000 K na zaplacení
prechodných úvčrú sjednaných státní poklad
niční správou po 31. prosinci 1983 a použitých
na platv dodavatelúm vojenského materiálu
objednaného pťed 17. listopadem 1938 v rámci
výstrojních, výzbrojních a stavebních pro
gramú pro zvláštní potčeby obrany státu,

f) na zaplacení drobným živnostníkúm a
podobným drobným dodavatelúm a v jiných
prívadech zčetele hodných (8 Z, odst. Z).

(3) O použití pčípadného zbytku rozhodne,
nebude-li zvláštních pľedpisú, vláda.

8 4.

Toto nafízení platí na území celého státu a
nabývá účinnosti dnem vyhlášení: provede je
ministr národní obrany a ministr financí
v dohodé se zúčastnénými ministry.

Vládne nariadenie
zo dňa 27. januára 1939

o odpredaji postrádateľného vojenského
materiálu.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného zmocňovacieho
zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 390 Sb.
z. an.:

8 1.

(1) Minister národnej obrany odpredá v do
hode s ministrom financií, pripadne s inými

zúčastnenými ministrami, postrádateľný vo
jenský výstrojný a výzbrojný materiál,. do
toho rátajúc i nemovitosti (v ďalšom ,,vo
jenský materiál“). ©

(2) Výťažok docielený odpredajom bude
v prvom rade použitý na úhradu dosiaľ ne
vyrovnaných platov za dodávky a práce zjed
nané pred 17. novembrom 1938 v rámci vý
strojných, výzbrojných a stavebných pro
gramov pre zvláštne potreby obrany štátu a
ďalej na úhradu náhrad škôd, ktoré bude
vojenská správa povinná zaplatiť podľa vlád
neho nariadenia zo dňa 4. novembra 1933,
č. 281 Sb. z. a n., 0 úprave smlúv zjednaných
štátom.

8 2.

(1) Aby bola preklenutá časová neshoda
medzi príjmami a výdavkami spomenutými
v $1, budú platy za dodávky a práce, ako aj
náhrady škôd uvedené v S 1, odseku 2, štát
nou správou konané v dlhopisoch 41%%5pô
žičky obrany štátu podľa zákona zo. dňa 23.
mája 1935, č. 142 Sb. z. a n. o pôžičke na
obranu štátu, poťažne v zatýmnych listoch
vydaných namiesto týchto dlhopisov. Veriteľ
je povinný tieto dlhopisy poťažne zatýmne

0 prijať namiestozaplatenia,a to v kurzeT—,
(2) Drobným živnostníkom a podobným

drobným dodavateľoma v iných zreteľa hod
ných prípadoch môžu byť pohľadávky večl
vojenskej správe odchylne od ustanovenia od
seku 1 až do výšky 25% zaplatené v hotovost
z výťažku za odpredaný vojenský materiál.

(3) Minister financií sa zmocňuje, aby
a) na cieľ, uvedený v odseku 1, vydal dlho

pisy 414% pôžičky obrany štátu až do celej
menovitej hodnoty 2 miliardy K, označené
alto emisia B: na tieto dlhopisy vzťahujú sa
ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 29.
novembra 1938, č. 306 Sb. z. a n., o prechod
nom odklade umorovacej služby štátneho
dlhu:

b) pre riadny úmor týchto dlhopisov vy
lósovaním podľa $ 2 zák. č. 142/1936 Sb. z.
a n. stanovil počiatok vylósovacej doby: do
tých čias môžu byť namiesto týchto dlho
pisov a s rovnakým právnym účinkom vydané
zatýmne listy s príslušnými kupónmi,

c) tieto dlhopisy, poťažne zatýmne listy
umoril nákupmi na voľnom trhu pod meno-.
vitou hodnotou z prostriedkov získaných od
predajom vojenského materiálu a podľa ich
pohotovosti,

8 3.

(1) Výťažok, docielený odpredajom -vojen
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ského materiálu bude ukladaný na zvláštny
oddelený účet. u poštovej sporiteľne v Prahe.

(2) Hotovosti tohoto účtu smú byť použí
vané len sv súhlasom najvyššieho účetnéhokontrolnéhoúradua lennatietociele:

a) na úhradu nákladov spojených s opa
trením súčiastok a doplnkov, ktoré minister
stvo národnej obrany v dohode 8 minister
stvom financií uzná za nezbytne potrebné
k tomu, aby odpredaj vojenského materiálu
mohol byť uskutočnený,

b) na úhradu výdavkov spojených s vy
daním, úrokovaním a umorovaním dlhopisov
414% pôžičky obrany štátu vydaných podľa
tohoto nariadenia, v to rátajúc zatýmnelisty,

c) na mimoriadny úmor týchto dlhopisov,
v to rátajúc zatýmne listy [8 2, odsek 3,
písm. c)],

d) až do sumy 120,000.000 K na krytie
trôv spojených v roku 1939 s udržovaním a
opatrovaním vojenského materiálu až do
doby jeho odpredaja,

c) až do výšky 200,000.000 K na zaplatenie
prechodných úverov zjednaných štátnou po
kladničncu správou po 31. decembri 1938 a
použitých na platy dodavateľom vojenského
materiálu objednaného pred 17. novembrom
1938 v rámci výstrojných, výzbrojných a sta
vebných programov pre zvláštne potreby
obranyštátu,

Ť) na zaplatenie drobným živnostníkom a
podobným drobným dodavateľom a v iných
pripadoch zreteľa hodných ($ 2, odsek 2).

(3) O použití prípadného zbytku rozhodne,
ak nebudú zvláštne predpisy, vláda.

8 4.

Toto nariadenie platí na území celého štátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: pre
vedie ho minister národnej obrany a minister
financií v dohode so zúčastnenými ministrami.

POZNOPANOK BNAJIH

38NHA 27. ciuna 1939

NPO BIANPONAKY BIHUIHĽOFO BIÁCEKOBONO

MaTEpiIsANY.

Bnana UYecbko-ClnoBalibkoi PenyóJHKA Poa3
Nopanxye no apr. II KOHCTHTYUIŇHOMO34KOHY
YNOBHOBJACHEHHA3 uma 15. rpynma 1938,
u. 330 36. 3. i p.: m

81.
(1) MIHiCTP HAPOJHOŤ.O00PONH BINIPONACTB

y 3roni 3 MIHICTDOM(DiHAHCIB, BINAJIKOBO 3 IH
LIHMH YYHACHHMHMIHICTPANH, 3JIHLUHÍÁ BIÁCBKO

BHÁ JALUTYHKOBHÁ Ta 3ÔPOEBHÁ MaTEpInNI
BKNOYHO HENBAKHMOCTEII (B 4.IbUIOMY „Bi#i
CLKOBHÁMaTepial“).

(2) I[lpuxony JoOcCATHEHOro BIINPONAMEIO
BAXHETBCIA B NEDLUY Yepry Ha ZANNauWEHHAINOCI

HEBHPÍBHAHHX NIAT 34 N0OCTAHAHHATa npaui
YMOBNEHÍnepen 17, ancronanom 1938 B paMmax
NalUTYHKOBHX, 30POEBHX Ta GYJIBEJIbHHX MNPO
TPaM IA CNELÍSIIĽHAX NOTPEÓ ODOPOHH Nep
MKaBHi najli Ha 34NIAYEHHA HAĽOPOJI 34 UIKOAH,
AKÍ Čyne 3060BAZAHE 3aNNATHTH BIÚCBKOBE
YNPABNÍHHA NO POZNOPAJKY BIAJIH 3 AHA 4. IH
cronany 1938, u. 281 36. 3.1 p., npo ynpaBHoIL
HEHHI YMOB 3EIHAHHX ICP KABOH.

s 2.

(1) 3annaA YCYHEHHA HYACOBOI HEZFÍAHOCTH

MÍK MPDHXOJLAMHÚ POZXONAMH ZCAJLaHHMAB $ |

ÓYNe NEPMKABHE YVNPABNÍHHA NNATHTH NOCTA

UAHHATA pali, AK TAKO 1 BHHATOPOJH3ra
nami B 8 1, ycr. 2, NOBKHHMHZanncamu 412%
NOZHUKH OČODOHH NEPIKABH NO ZAKOHY 3 IIHS
29. TpasHAa 1936, u. 142 36. 3. i p., npo no
3HUKY Ha OÓĎODOHY Neép:kaBH, BHNAJNIKOBO

B THMHACOBHX 3ANÔHCAX BHLAHHX 34MICTb UIHX
NOBKHAX 3aniicis. BIPHTENb NOBHHEH Ul
NOBXHÍ 34NHCH, BHNAJIKOBO THMUACOBÍ ZANHCH,

- NPHHATH 3AMÍCT> 3ANIATH, A TO No Kypci 97 —.

(2) JIPIÓHAM NÔPOMHCIOBUAM i NOLIÔHAM
APIÓHHM NOCTABLUSIMTA B IHUIHX BHNAJNIKAXTII

HHX VZNASLIHEHHA MOJKYTL ČYTH HANEKHOCTH

CYNPOTH BIŇCBKOBOFO YVANPABNÍHHABIAXHABHO

BI NOCTAHOBHycTryny l aX JO BHCOTH25%
3anlaueHi TOTIBKOK 3 ANPHXOJY34 NPONAHHH
BIÁCBKOBHÁ MATEPINI.

(3) MiHicTrp fPiIHAHCÍB YNOBHOBNACHOETLCA,
110ÔH BIH

a) As 3ranaHoi uin1 B ycr. 1. BALABAOBXHI
3annch 41/% no3HYKH OĎOPOHH JNEPXABHAK
HO ino HOMÍHAJIBHOÍBapTOCTH 2 Minisipa K,
O3HAUEHi AK eMiciTť B: JO UHX JNOB)CHHX 3ANMII

CIB BIAHOCATBĽCIINOCTAHOBH POZNOPAJKY BNAIK
3 nna 29. nacronany 1938, u. 306 30. a. i p., npo
THMYACOBEBIJLIO KEHHNI CNY)KÔH YMOPEHH!I NEp

KABHOTO NÔBTy:

Ó) ANNANOPAAIHOFO YMOPEHHA UHX LOB)KHHX

3anxciB no 62.3ak. u. 142/1936 36. 3. i p. BCTa
HOBHB NouaTOK JOÓH BHJIDOCYBAHHA, JO UCI

NOopH MOMKYTbÓYTH 34MICTB UHX JOBIKHAX 34
NACÍB | 3 OMHAKOBHMNPABOCHIJAM BANAHI TIM

uaCOBÍ 3AMHCH 3 NPHHANEHHHMHA KYNOHAMH,
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B) HOB)XKHÍ3AMHACH,Bla IKOBO THBINACOBI 3a
NACH, YMOPHB 34KYMNHOMHa Bi//bHOMY TOP3Í NI
HOMÍHA.ILHOIO BAPTICTIO i3 CEPEJIHNKIB 311CKA
HIIX BÍ1NPONAKE10 BIŇCHKOBOPO MATEPlAsLY TA
nic.1m IX NOroTIB.IA.

8 3.

(1) TIPUXiA NOCATHEHHÁ BLANPONANKEIO BIň
CbKOBOĽO MaTepix.ly ÔYNE BKAALLAHHÁHa CNe
LIA.I6HKÍŤ OKPEMNÁ PaXYHOK B [IOYTOBIÁ 1al
nnui B [lpa3i.

(%) ToTiBK IbOFO PaXYHKY CMIETBCABACHTH
Tiabku 3a 3ronoio HaňBHUNOTO PANYHKOBOTO
KOHTPO/IB6HOĽOyvprny i TIABKH 2NA UHX Ulneň:

a) 21A KPHTTA BUNATKÍB 3BA3AHHX 3 NIpH
NÓJHHAM CKNANOBHX YACTHH TA NOMOBHNIOYHX

CEPENHHKÍB, AKÍ MIHICTEPCTBO HaAPOJIHOI 060
POHH y 3rolni 3 MIHICTEPCTBOM ÁIHAHCÍB NPH
3Ha€ HEOÓNIIHAMH [IA UBOTO, 1LOÓH BINNPO
naxáa BIÁCHKOBOFO MATEPIANY MOFINA ZNIÁCHH
THCA.

Ó) ANA KPHTTA BAJATKÍB 3BAZAHHX 3 BHJA
UCH, OMPOLEHTVBAHHAM Ta YMODIOBAHHAM
NOBACHHX 3ankciB: 414% NOZHYUKH OÉBOPOHA

NepKABH BHNAHHX NO UbOMY PpOJNOPAJKY
BKAKYHO THMNACOBHX ZANNHCIB,

B) NA HAN3ZBHYAÁHOFO YVMODEHHA 1HX N0O
BACHIIX 34NHCÍIB BKNOYHO THMUACOBHX 3AIMNMCIB

[8 2, ycr. 3, ÔYKBAB)),

r) ak 10 KBOTH120,000.000 K nna kpuTTA
BHNATKIB 3BSI3aHHX B poui 1939 3 ynepxmy
BAHlAM TA" OXOPOHOIO BIÁCBHKOBOFOMATEPIAJY
ax 10 uaCcyŇOTOoBIANPona ki,

Sbírkazákonúa nafízení !, č. 8.

2) ax 20 BACOTH200,000.000 K, mia 3anna
NCHH TIEPŠXIAHIX ČOPrÍB 3E2HAHHX Ep XAB
HAM KACOBOIMVANPABJÍHHAMNo 3l. rpynHmi 1938
1 BACHTHAXAAA NIATEŇ NOCTABUSIM BIŇCBKOBUTO

MATEDILNY 3AMOBJIICHOTOnepen 17. AHCTONAJNOM
1938 B paMaX JANITYHKOBHX, 30POEBI1X Ta Óy
AIBEALHÁX NPOĽPAM MNA CNEUIAJIBHHX NOTPE6
OÔOPOHH NEPXABH,

„ £) NA SanlNaYCHHA APIÓHHM ANIPOMHCIIOBUAM
I NONMIÓHUAMIPÍIÓHHM NOCTABUAM TA B IHLUHX

BHNAKAX TÍIHAX 3ramnny (8 2, ycr. 2).

(3) [Ilpo YKUTTA BHNAJIKOBOPO3HIIIKY pi
UIHTbB, AKULO HE Gy Ne CNEUINIBHHAX POZNOPNI
KIB,BOA.

8 4.

Leň poznopanok nie Ha Tepuropii uinoi
NEPAABH | HAČYBAE NPABOCHANA3 NHEM OFono

LUEHHA, NEPEBE.NE ÚIOFO MIHICTP HAPOJ10Ť 060»
POHH Ta MIHICTD GiHAHCIB Y 3roji 3 YHACHIMA
MIHICTPAMH.

Dr. Háchav. v.
Beranv. r.

Sidorv.r. Syrovýv.r.
Dr. Chvalkovský v. r. Dr. Šádekv. r.
Dr. Fischerv.r. Čipera v.r.
Dr. Kalfusv. r.
Teplanskýv. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Krejčí v. r.

Dr. Feierabend v.r.
Dr. Klumparv. r.
Dr. Havelka v. r.
Prchalav. r.

Státní tlskúrnu v Príaza
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19.
Vyhláška ministra financí

ze dne 14. ledna 1939
o úplném znčni vládního naťňízení,jímž se pro
vádi zákon o daní z obratu a dani pčepychové.

„Podle 8 3 vládního načízení ze dne 21. pro
since 1985, č. 359 Sb. z. a n., jímž se provádí
záxon ze dne 16. prosince 19838,č. 355 Sb.z.
a n., kterým se pozmčňuje zákon o dani
Zobratu a dani pčepychové a prodlužuje jeho
účinnost, vyhlašuji upravené a pro území ce
lého stútu platné úplné znční vládního naťízení
ze dne 1. července 1924, č. 155 Sy. z. a n., jímž
se provádí záken o dani z obratu a dani pľe
pychové, Jak vyplývá ze zmčn provedených
vládními nafízeními ze dne 22, prosince 1926,
č. 21%]Sb, z. a n., ze dne 23. prosince 1930,
č. 189 Sb. z. a n., ze dne 29. dubna 1932, č. 58
Sb. z. a n., ze dne 17. listopadu 1932, č. 175
Sb. z. a n., ze dne 27. prosince 1935, č. 269
Sb. z. a n., a vládním nafízením č. 369/1938
Sb. Z.an.

Dr. Kalťus v. r.

Príloha vyhlášky č. 19/1939 Sb. I

Vládní naťtizení
ze dne 4. července 1924, č.156 Sb.z.a n.,
Jimž se provádí zákon o dani z obratu .a
dani prepycnové, ve znšní vládních nafí
zeni ze dne 22, prosince 1926, č. 247
Sb z. a n, ze dne 23. prosince 1930,
č. 189 S».z. a n., ze dne 29. dubna 1932,

1 98 Sb. z. a n, ze dne 17. listopadu332. č. 175 Sb. z. a n., ze dne 27. pro
since 1935, č. Z69 Sb.z. an. a ze dne

Zl. prosince 1938, č. 359 Sb. z. a n.

ada republiky Česko-Slovenskénafizujepodle zákona ze dne 21. prosince 1923, č. 268

Sb. z. a n., o dani z obratu a danipčepychové,
ve znční zákonú ze dne 16. prosince 1926,
č. 246 Sb. z. a Nn.,ze dne 19. prosince 1900,
č. 188 Sb. z. a n., ze dne 28. dubna 19852,č. 56
Sb. z. a n., ze dne 21. prosince 19055, č. 205
Sb. z. a n., a ze dne 16. prosince 1938, č. 856
Sb. z. a n.:

čl. 1.

K 81,0dst. 1, č. 1 zákona.

Pojem tuzemska, tuzemských
dodávek a výkonú.

(1) "Tuzemskem podle zákona o dani
z obratu a dani pčepychové a tohoto nafízení
se rozumí česko-slovenské státní území a skla
dištč česko-slovenských celních účadú, která
leží na cizím státním území.

(2) Za tuzemské dodávky se pokládají:
1. dodávky prčedmétú, nalézajících se v tu

zemsku, uzavčené i provádéné (splňované)
v tuzemsku. Za tuzemské se však tyto do
dávky nepokládají tehdy, jsou-li provádény
(splňovány) pro cizozemského podnikatele
(S 5, odst. 3 zákona), který dotyčné pčedméty
v nezmčnčném stavu do jednoho roku od uza
včení dodávky vyveze nebo k jehož pňíkazu
budou v nezmčnéném stavu v téže Ihúté vy
vezeny, aniž by mezitím došlo v tuzemsku
k další dodávce téchto pčedmétú nebo k dal
šímu pčevodu jejich fysické držby, vývoz
nutno v tomto pňípadé prokázati obdobné zpú
sobem, stanoveným v čl. 11,

2. dodávky predmčtú, nalézajícich se v tu
zemsku, uzavňené v ciziné, ale zprostčedko
vané nebo provádčné (splňované) v tuzemsku,

3. dodávky predmetu, nalézajícich se v ci
ziné, uzavčené v tuzemsku, budou-li dotyčné
pčedmčty dodavatelem nebo nabyvatelem nebo
k pčíkazu nčkterého z nich osobou tretí do
vezeny do tuzemska,
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mčtú, nalézajících se v ci
ziné, ale zprostčedkované

ovádčné (splňované) tuzemskoupro
azovnou tuzemského podnikatele, který má
budlišté nebo sídlo v cizlne (8 o, odst 2, č. 2
zákona), budou-li dotyčne pčedméty dodava
telem nebo nabyvatelemnebo k pňíkazu nékte
rého z nich osobou tčetí dovezeny do tu
zemska, a

5. dodávky, které se zdaňují (8 1, odst. 3
Á fi obchodech komisionáčských a

z ripadech, kdy nékdo obstarává vlastním
jménem nacizí účet dodávky, má-li dodavatel
bydlišté, sídlo nebo provozovnu V tuzemsku
a nalézá-li se pčedmét dodávky:

a) v tuzemsku,
b) v ciziné, ale bude dodavatelem nebo na

byvatelem nebo k pňikazu nčkterého z nich
osobou tčetí dovezen do tuzemska,

6. dodávky mezi závody téhož podniku a
mezi závody nebo podniky téhož majetníka
(8 1, odst. 4 zákona), jsou-li oba dotyčné zá
vody nebo podniky v tuzemsku:

7. vlastní spotčeba pčedmétú vzatých z pod
nikú nebo provozoven, které jsou v tuzemsku,
upotrebí-li se téchto pčedmetú v tuzemsku:

8. dodávky práv, jichž má býti užíváno v tu
zemsku, nehledíc na to, zda ten, kdo dodávku
provádí (oprávnčný), má bydlišté nebo sídlo
v tuzemskuči v ciziné, a na to, kde byla do
dávka uzavňena. Za tuzemské se však nepo
kládají dodávky práva patentního a jiných
výrobních oprávnéní stejného druhu, pľi nichž
ten, kdo dodávku provádí (oprávnéný), má
bydlišté nebo sídlo v ciziné,

9. úplatné zavázání se nčco dovolovati nebo
trpčti, nčco nekonati nebo néčeho se zňíci,
jestliže se závazek vztahuje na tuzemsko, ne
hledíc na to, zda ten, kdo se zavazuje, má
hydlišté nebo sídlo v tuzemsku či v ciziné, a
na to, kde byl závazek uzavľen.

(9) Za tuzemské výkony se pokládají vý
kony, provádčné v tuzemsku, nehledíc na to,
zda ten, kdo výkon provádí, má bydlišté nebo
sídlo v tuzemsku či v ciziné, a na to, kde byl
výkon uzavťen. "

4. dodávky pčedr
zinč, uzavľené v CI

čl. 2.

K 81,0dst. 1,č.2a 3 25, odst. 2 zákona.
VÝVOZ, pDrúvoz,

A.Dovoz:
I.Pri pčedméčtech podrobených

dani z obratu.
(1) Podle $ 1, odst. 1, č. 2 zákona jest dovoz

všech pčedmétú, kromé téch, jich ž dovoz jest

Dovoz,

podroben dani prepychové, zásadné podroben
dani z obratu, nehledíc na to, kdo a z jakých
dúvodú pčedmét dováží. Načízením múže býti
stanoveno, že dovoz nčekterých pčedmétú, ze
jména surovin, polotovarú nebo strojú, které
v tuzemsku nejsou vúbec nebo v dostatečném
množství vyrábčny, není podroben dani
z obratu. Vyhláškou o paušalování dané
z obratu (8 19, odst. 8 zákona) múže býti sta
noveno, že dovoz jest podroben paušálu, který
nahrazuje i pravidelnou daň z obratu z dovozu,
nestanoví-li vyhláška jinak.

(2) Výjimečné nepodléhá dovoz dani z obratuvpľípadech,uvedenýchv 84,č.10a17zá
kona.

(3) Z jakého základu vybere celní úťad daň,
stanoví čl. 15 tohoto nafízení.

II.Pfi pčedmčtech podrobených
dani pčťepychové.

„(1) Podle 8 25, odat. 2 zákona jest dovoz
všech pčedmetú, uvedených v seznamu pľe
pychových pčedmétú, zásadné podroben dani
pčepychové, nehledíc na to, kdo a z jakých
dúvodú pčedmét dováži, a na to, zdaňuje-li se
dovážený pčedmét podle seznamu ,,u výrobce“
nebo v „drobném prodeji“ či „pouze pii do
vozu“. Vyhláškou o paušalování dané vŤe
pychové (S 19, odst. 8 zákona) múže býti sta
noveno, že dovoz jest podroben paušálu, který
nahrazuje i pravidelnou daň pčepychovou z do
VoZzu,nestanoví-li vyhláška jinak.

(2) Výjimečné nepodléhá dovoz dani pťepy
chové v pňípadech, uvedených v 8 27, č. 1 zá
kona.

(3) Jen 2%ní snížené dani pčepychové místo
plné 12%ní dani pčepychové podléhá dovoz
v pľípadech, uvedených v 8 28 zákona.

(4) Činí-li ten, kdo dováží umelecké plastické
dílo, nárok, aby se mu pňi celním odbavení čí
tala jen 2%ní snížená daň pčepychová podle
8 23, č. 2 zákona, musí celnímu účadu pred
ložiti hned pňi celním odbavení potvrzení fi
nančního úťadu ]. stolice (čl. 31), v jehož ob
vodu má umeéleckédílo býti umísténo, že jde
o umelecké dílo k účelúm veľejným. Za díla
k účelúm večejným se pokládají díla, určená
pro místa a budovy veťľejnépľístupné, jako
námestí, musea, divadla, sady, veľejné budovy
a pod. Potvyzení finančního účadu uschová
celní účad jako účetní doklad. V pochybno
stech, jde-li o umšlecké plastické dílo, opatňí
si finanční úťad I. stolice pčed vydáním po
tvrzení odborné dobrozdání a vyšetií, jde-li
o účel vefejný.

(5) Za jakých podmínek vybere celní účad
pči dovozu pľepychových pčedmetú jen 2%ní
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sníženou daň pňepyčhovou, jsou-li dovážené
predinčty určeny pro stát, státní podniky,
které nenáležejí k podnikúm spravovaným
podle zásad obchodního hospodaťčení,nebo na
bývá-li kdo dovážených pčedmetú ve večejném
zájmu, stanovíčl. 10 tohoto načízení.

(6) Pi dovozu pčepychových pčedméti, zda
ňovaných v-drobném:prodeji, vybere celní účad
2% ní sníženou daň pčepychovou zpravidla jen
tehdy, když pňíjemce pčedmetu se mu hned ni
celním odbavení vykáže účedním vysvédčením
(S 28, č. 4 zákona) podle pčipojeného vzorce
(vzorec č. 1), z néhož jest patrno, že obchoduje
zbožím toho druhu, jaké práve dovážií.

(?) Däje-li se celní odbavení za nabvvatelovy
nenfítomnosti, na pť. pňi zásilkách poštou nebo
železnicí, vybere celní úťad zpravidla plnou
12%ní daň nčepychovou. Činí-li potom nabyva
te] nárok, aby se mu z dováženého zbožíčitzla
jen 2/ ni snižená daň pčepychová podle 8 28
zákona, musí zažádati u celního účadu, který
daň vybral, za vrácení daňového rozdílu mezi
12%/ní daní pčenychovou a 2%ní sníženou daní
prenychovou. Celní účad mu vrátí tento rozdíl,
jestliže žadate] predloží listinné doklady, po
tčebné k nabytí výhod podle $ 28 zákona a uve
dené v tomto článku a ve čl. 10 tohoto nafízení,
a šlo-li o dovoz umeleckých dél, zhotovených
umčélci-plastiky, prokáže-li shora uvedeným
zpúsohem, že bylo dovezeno umôélecké dílo
k účelúm veľejným.

(S) Výjimkou vybere celní účad od podnika
telú, ktefí dovážejí pčedmčty, zdeňované
v drobném prodeji, avšak pňi celním odbavení
nejsou prítomni, misto 12%:nídanč“pčepychové
teliko 2%ní snížencu daň pčepychovou,jestliže
podnikatel byl už pčedem u celního úťčaduo to
zažidal a uložil u ného účední vysvčdčení
o svém živnostenském onrávnční nebo jeho
ovčňený opis. Vysvčdčení nebo jeho ovčťený
Opis nutno každoročné obnovovati.

(9) Z inkého základu vybere celní účad daň,
stanoví čl. 15 tohoto naťízení.

(10) Byla.li 12%ní daň pčepychová zapla
cena pňi dovozua jde-li o pčedmčty, zdaňované
u výrobce nebo pouze pri dovozu, není dovozce
povinen zapsati pčedmét ani do zásobníku ani
doknihy daňové (čl. 23) : z tržby za tyto pčed
méty musí odvésti daň z obratu.

B. Vývoz.

(1) Vývoz nepodléhá ani dani z obratu ani
dani prepychové, prokáže-li vývozce, že pčed
méty vyvez] do ciziny: tento prúkaz musí pro
vésti pňi zásilkách, pčepravovaných jinak než
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poštou, evidenční kníhou o vývozu, vedenou
podle pľipojeného vzorce (vzorec č. 2), dále
prohlášením podle pripojeného vzorce (vzorec
č. 3), potvrzeným výstupním celnim úťadem,
že zboží bylo vyvezeno ze zdejšího celního
území, a nažádost finančních orgánú pňípadr.ô
též duplikátem nákladního listu (dopravníli
stíny) a korespondencí. Aby mohl býti proveden
prúkaz o vývozu shora uvedeným prohlášením,
musí vývozce vyplniti a pňipojiti k nákladníniu
listu (dopravnílistiné) pro pčímoupčepravu do
ciziny zmínčné prohlášení, opatčené poštovní
známkou a svou adresou, a na nákladním listé
(dopravní listinč) vyznačiti, že k nému: bylo
pňipojeno prohlášení. Prohlášení musí k ná
kladnímu listu (dopravní listiné) pčipevnriti
tak, aby zamezena byla jeho ztráta. Celní účad
se pčesvédčí pňi prohlídce, že prohlášení jest
správné, dohlédne na výstup, potvrdí jej na
prohlášení otiskem účedního razítka a podri
sem a zašle prohlášení hned vývozci. Pňi zásil
kách prepravovaných po nápravé nebo pňepra
vovaných osobné musí vývozce vyplniti shora
zmínčné prohlášení a pňedložiti je pčímo cel
nímu úťadu, který mu prohlášení potvrdí a pak
hned vrátí. Pri zásilkách pčepravovaných poš
tou musí vývozce prokázati vývoz evidenční
knihou o vývozu, "korespondencí a podacím
listem poštovního úťadu. Evidenční kniha
slouží jak pro vývoz predmétú, podrobených
dani z obratu nebo paušalované dani, tak pro

1 vývoz pčepvchových pčedméetú: vývozce múže
však pro vývoz pčepychových pňčedmétú vésti
zvláštní evidenční knihu. Je-li vývozce súm vý
robzem, poznamená stručné v sloupci 3, že vy
vezený pňedmét sám vyrobil (na pť. slovy:
„vlastní výroba“) : sloupec 4 až 8 nemusí pak
vyplňovati.

(2) Od brúkazu vývozu evidenční knihou
o vývozu múžefinanční účadI. stolice unustiti,
je-li vývoz prokázán jiným zpúsobem tak, že
o ném úťad nemá pochybností.

C.Prúvoz.

Prúvoz nepodléhá dani pod podmínkou, že
v dobč prúvozu nedošlo v tuzemsku k zdani
telné dodávce a že zboží neopustilo celní nebo
železniční úschovu.

čl. 3.

K 81,o0dst. 3 zákona.

Obchody komisionáťské.
Pri posuzování, jde-li o obchod komisionáťský,rozhodujejediné,čí[ménema načiúčet

byl dotyčný obchod uzavžen.
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čl. 4.

K 84,č. 3 zákona.
Osvobození dodávek drahých
kovú ajejich smésí k ražení

penéz.
1) Podle 8 4, č. 3 zákona nejsou podrobeny

dani z obratu dodávky drahých kovú (zlata
a stňíbra), rudy, obsahující tyto kovy, hutních
výrobkú a smésí téchto kovú v zrnech, pru
tech nébo listech a pčedmétú z téchto kovú
jen tehdy, prokáže-li dodavatel potvrzením na
byvatelovým,

1. že se dodává pro stát neb osobu k ná
kupu oprávnénou a

9. že se dodávka déje k ražení penéz..
(2) Potvrzení nutno uschovati pro prípad

daňové kontroly (3 16 zákona).

Čl. 5.

K84,č.? zákona.
Osvobozenídodávek vody,plynu,
elektrického proudu a výkonú

jatečných.
(1) Osvobození dodávek vody, plynu a elek

trického proudu nevztahuje se na práce a do
dávky instalační.

(2) Od dané nejsou osvobozeny dodávky,
souvisíci s výkony jatečnými, jako prodej
krve, mrvy, odpadkúatd.

(3) Verejným osvétlením se rozumí osvčét
lení ulic, večejných cest, námestí, verejných
sadú a podobných míst, ne však osvetlení ve
fejných budov (škol, kostelú, nádraží, ne
mocnic atd.). Ň

čl. 6.

K34 č.10827, č.1 zákona.
Osvobození dovozu od dané nebo

snížení dané pťňidovozu.
(1) Podle 84, č. 10a $27, č. 1 zákonajest

dovoz osvobozen od dané z obratu pňi dovozu
(8 1, odst. 1, č. 2 zákona) i od dané pľepy
chové ($ 25, odst. 2, č. 1 zákona) nebo nastává
snížení dané v téchto pňípadech :

1. od pravidelné i paušalované danéjest do
voz osvobozen v pľípadech a za podmínek,
uvedených v $8 62 až 65, 87 a 105 celního zá
kona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb. z.
a n. Vyhláškou o paušalování dané (8 19,
odst. 8 zákona) muže však býti stanoveno, že
dovoz jest i v téchto pčípadech podroben pau- |.
sálu:

2. Jen od pravidelné dané jest dovoz osvo
bozen v pňípadech a za podmínek, uvedených

Sbírka zákonú a naňízeníI, č. f9.

v 8 69 celního zákona. Vyhláškouo paušalo
vání dané muže býti stanoveno, že dovozjest
v tomto piípadé osvobozeni odpaušálu:
. 3. pravidelná daň se sníží v pomčru kesní
ženícla pľi dovozustrojú, prístrojú neb jejich
součástek, pro nčž byla nebo dodatečné bude
povolena celní sleva podle zákona ze dne
8. kvčtna 1934, č. 88 Sb.z. a n., po príp. podle
zákonú tento zákon prodlužujícich nebo po
zmeňujícich.

„(2) Podmínky,za nichž jest podle 8 4, č. 17
zákona osvobozen od dané z obratu pňi dovozu
dovoz pňímo pro stát a pro takové státní pod
niky, které nenáležejí k podnikúm spravova
ným podle zásad obchodního hospodaťení,
stanoví čl. 10, odst. 8 tohoto naťízení.

čl. 7.

K 8., č. 12 zákona.
Osvobození dodávek léčiv, vý
konú lékačských atd. Pojem ve
Ťľejných léčebných a ošetťova

cích ústavú a lázeňských
podnikú.

(1) Podle 8 4, č. 12 zákona nepodléhají dani:
1. pod podmínkou, že úplaty za né hradí

nositelé nebo náhradní nositelé večejnoprúv
ního sociálního pojišténí podle dotyčných
právních ustanovení anebo že jsou provádény
pro osoby, opatčené vysvedčením chudinským:

a) dodávky léčiv, léčebných pomúcek (včet
né pomúcek therapeutických), lékačských
(léčebných) pľístrojú a nástrojú, léčebných
vod, dodávky a výkony, záležejicí v podávaní
léžebných lázní, výkony lékaňské a porod
nické, nehledíc na to, kým jsou provádény:

b) všechny dodávky a výkony, provádčné
: léčebnými a ošetňčovacími úslavy (Jak veťej
nými, tak soukromými) a lázeňskými pod
niky:

2. bez podmínky uvedené ad 1. všeliké do
. dávky a výkony, provádéné:

a) veľejnými (nikoliv také soukromými)
léčebnými a ošetťovacími ústavy na všeobec
ných tňídách:

b) lázeňskými podniky v pňípadé, že byla
z úplaty poskytnuta z dúvodú sociálních ale
spoň 50%ní sleva.

Tato osvobození neplatí v prťípadech, kdy
jest daň paušalována.

(2) Osvobození,uvedené v odstavci1, č. 1,
písm. a), se vztahuje také ná dodávky umé
lých součástí lidskéhotela, výkony k:jejich
opravé a pod.
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(9) Nositeli, resp. náhradními nositeli ve
fejnoprávního sociálního pojišténí jsou:

1. nositelé večejnoprávniho pojištční úrazo
vého, jako Úrazová pojišťovna délnická v
Praze, Úrazová pojišťovna: délnická v Brné,
Zemská účadovná pro délnické pojišténí v
Bratislavé, Slovenská pokladnice pro zemô
dčlské délníky v Bratislavé. a úrazová za
opatčení u Česko-Slovenských státních drah,
Česko-Slovenské pošty a Česko-Slovenské ta
bákové režie,

2, nositelé večejnoprávního pojišténí nemo
cenškého, popčípadé invalidního a starobní
ho, jako nemocenské pojišťovny podle zákona
ze dne 9. čijna 1924, č. 221 Sb: z. a n., ve zné
ní zákona ze dne 8. listopadu 1928, č. 184 Sb.
z. a n., a vládních naňízení ze dne 15. června
1934, č. 112 Sb. z. a n., ze dne 13. července
1934, č. 143 Sb. z. a n., ze dne 29. dubna 1985,
. 97 Sb. z. a n., ze dne 9. července 1936,
. 21G Sb. z. a n., ze dne 18. prosince 1936,
. 323 Sb. z. a n., a ze dne 11. června 1937,
. 102 Sb. z. A n., svazy nemocenských po

jišťoven, Ústrčední sociální pojišťovna, Léčeb
ný fond večejných zaméstnancú, Léčebný fond
poštovních zamčstnancú, Knéžská nemocen
ská pokladna v Pľerové, Nemocenská po
jišťovna Česko-Slovenských státních drah,
revírní bratrské pokladny a Ústrňedníbratr
ská pokladna, dále i vnitňní zaťízení subjektú,
uvedených v $ 5, písm. a), a 8 0, písm.a) zá
kona č. 221/1924 Sb. z. a. n., ve znéní zákona
č. 184/1928 Sb. z. a n., a vládních naľizeníč.
112/1954, 143/1934, 97/1935, 216/1936, 323/
1936 a 102/1937 Sb. z. a n., jichž zamestnanci
jsou vyňati z povinného pojišténí nemocen
ského, po pčípadé invalidního a starobního
podle tohoto zákona:

3. nositelé večejnoprávního pojišténí pen

024004024OL

sijního, jako Všeobecnýpensijní ústav v Pra-.
zo se svými pčti účťadovnami, náhradní pen
sijni ústavy podle $3 105 až 111 zákona ze
dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z. a n., ve zné
ní zákonú ze dne 14. července 1931, č. 125
Sb. Z. a n., a ze dne 21. června 1934, č. 117
Sb. z. a n., Pensijní ústav soukromých drah
v Brné a samostatná pensijní zaťízení nékte
rých soukromýchdrah.

(1) Večejnými léčebnými ústavy jsou tako
vé, které plní úkoly veľejné zdravotní správy
a Jsou povinny pňijímati nemocné nehledíc
na Jejich pňíslušnost, náboženství a schopnost
platiti. Večejnými ošetčovacími ústavy jsou
takové, které plní úkoly veľejné zdravotni
Správy a pľi nichž není v popľedí tak ráz
léčebný Jako spíše ráz ošetľovací (veľejné po
Todnice a nalezince, ústavy pro slabomyslné

a pod.). Všeobecnou trídou jest rozuméti tu
trídu, na níž se za léčení nebo za ošetľování

.v.vo

(5) Lázeňskými podniky jsou:
1. veškerá léčebná lázeňská zafízení (na pľ.

lázeňské ústavy, lázeňská sanatoria) k využití
pňírodních léčivých prostčedkú (léčivého
zňídla, slatiny, bahna či jiného prírodníholéči
vého produktu nebo léčivého podnebí),

Z. začizení, která lázeňské léčení jen podpo
rují (na pť. fysiotherapeutická zaťízení, ústa
vy dietetické, ústavy ubytovací),

pokudjiž jeou anebo budou účednépovolena.

ČI. 8.

K84,č. 14 zákona,

Úlevy sohledem na dovoz a paušalování dané.
(1) Úlevy na dani, poskytnuté vládou na

základé zmocnéní 8 4, č. 14 zákona, mohou
záležeti zejména:

1. v osvobození od dané nebo jejím sníže
ním pro dotyčné dodávky nebo výkony:

2. v započtení dané, zaplacené pňi dovozu
(8 1, odst. 1, č. Z zákona), do dané z první
tuzemské dodávkydovezeného pňedmčtu.

(2) Úlevy mohou býti vázány na splnéní
stanovených podmínek, zejména prúkazních,

čl. 9.

K 84, č. 16 zákona.
Osvobození dodávek a výkonú

domáckých pracovníkú.
Dodávky a výkony osob, které samy nebo

se členy své rodiny (dčtmi, rodiči nebo man

nosti, bez cizích pomocných delníkú zpraco
vávají za pevné stanovenou mzdu suroviny
nebo polotovary, dodané jim jiným podnika
telem ke zpracování, jsou od dané osvobo
zeny. Nezáleží na tom, mají-li zminčné osoby
živnostenské oprávnéní. Toto osvobození-platí
i tehdy, když zmínčné osoby používají pňi
zpracování vlastních nástrojú nebo strojú
anebo pomocných látek.

či. 10.

K834,č.17 8 28, č.S zákona.
Osvobození dodávek (výkonú)
a dovozu pro stát (státní účťady,
ústavy atd.) nebo státní podni

ky nebo ve večejném zájmu.
(1) Od dané z obratu jsou osvobozeny do
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dávky a výkony pro stát nebo pro takovéslát
ní podniky, které nenáležejí k podnikúm,
spravovaných podle zásad obchodního hospo
dafení, provádčjí-li je podnikatelé, Jimž byly
dodávky nebo výkony ty zadány pľímo nebo
prostčednictvím družstev nebo společenstev,
vyjímajíc pčípady, kdy daň jest paušalována.
Provádejí-li se tyto dodávky nebo výkony pro
stčednictvím družstev nebo společenstev,
vztahuje se osvobození jak na dodávky nebo
výkony členú družstva nebo společenstva, tak
na dodávky nebo výkony družstva nebo spo
lečenstva samého,

(2) Podnikatel, družstvo nebo společenstvo,
jemuž byly dodávky nebo výkony zadáúnypňí
mo, musí prokázati:

1. písemným pňijetím své nabídky nebo
písemnou smlouvou, že mu dodávka nebo vý
kon byly pčímo zadány:

2. listinným dokladem (na pť. nákladním
listem nebo stvrzenkou o pňijetí zboží nebo
provedení výkonu), že dodávku nebo výkon
skutečné provedl:

3. písemným dokladem (na pť. kvitancí,
účtem), co obdržel za dodávku nebo výkon

nebo co za né účtoval.
(3) Finanční úťadI. stolice se muže spoko

jiti jen nekterými z téchto prúkazú, nemá-|!
dúvodné pochybnosti.

(+) Podnikatel, který provádí dodávky nebo
výkony prostňednictvím družstva nebo spo
lečenstva, musí prokázati písemným potvrze
ním tohoto družstva nebo společenstva, že
jde o dodávky nebo výkony pro stát nebo pro
státní podniky, které nenáležejí k podnikúm,
spravovaným podle zásad obchodního hospo
darení.

(5) Platí-li podnikatel daň podle skutečné
prijatých úplat, jest oprávnén úplaty, pňijaté
za zmíinéné dodávky nebo výkony,si sraziti
ze základu pro daňovou splátku za to splát
kové období, v némž tyto úplaty pľijal, a v
daňovém pňiznánií uvésti takové úplaty jako
srážkové položky.

(©) Platí-li podnikatel daň podle účtova
ných cen, jest oprávnén částky, účtované za
zmínéné dodávky nebo výkony, si sraziti ze
základu pro daňovou splátku za to splátkové
období, v némž vydal účty, a v daňovém pľi
znání tyto účtované částky uvésti jako sráž
kové položky.

Ň( i) v obou pňípadech musí podnikatel své
pľiznání doložiti shora uvedenýmilistinnými
doklady.

(8) Od dané z obratu jest osvobozen:též

dovozpňímopro stát a pro talkovéstátní pod
niky, ktevé nenáležejí k podnikúm spravova
nym podle zásad obchodního hospodaťení,
Podmínkouosvobození jest, že pňi celním pro
Jednání bude potvrzením pťíslušného stát.
ního účadu (ústavu atd.) nebo podniku pro
kázáno, že dovážený pfedmčt jest určen
k jeho potňebš: zmínčné potvrzení musí býti
opatfeno otiskem účedního razítka a podepsá
no prednostou toho státního účadu (ústavu
atd.) nebo podniku, pro který jest. pčedmet
určen. Celní úťad zmínčné potvizení uschová
jako doklad pňíslušné položky.

(9) Osvobození dodávek, výkonú i dovozu
prostát a pro takové státní podniky, ktere
nenáležejí k podnikúm spravovaným podle
zásad obchodního hospodaťení, neplatí v pči
padech, kdy jest daň paušalována, ledaže by
to bylo výslovné stanoveno ve vyhlášce o pau
šalování dané.

.. (10) Pi tuzemských dodávkách, podléla
Jících pravidelné 12<4ní nebo 1096ní dani pče
pychové, státu nebo takovým státním podni
kúm, které nenáležejí k podnikúm, spravo
vaným podle zásad obchodního hospod:Ťení,
jest dodavatel oprávnén odvésti z dodávky
jen 2%ní sníženou daň pčepychovou podle
S 28, č. 3 zákona pod podmínkou, že se VY
káže listinnými doklady, uvedenými v prvém
odstavci: tyto musí uschovati jako pčílohu
pňíslušné položkv daňové knihv. V daňovém
pčiznání jest dodavatel povinen tyžbu za zmi
néné dodávky uvésti v oddílu pro 2%ní sni
ženou daň pňzpychovou a odvolati se na shora
uvedené listinné doklady.

(11) Dováží-li stát nebo státní podnik, kte
rý nenáleží k podnikúm, spiavovaným podle
zásad obchodního hospodačení, pčepvychove
pčedmčty z cizinv pňímo nebo prostňed
nictvím tuzemského podnikatele, vybere
celní úťad jen 2%ní sníženou daň pčepycho
vou, vykáže-li se pňíjemce zboží potvrzením
príslušného státního úťadu (ústavu atd.) nebo
podniku, že dovážený predmet jest určen k
jeho potľebé: zmínčné potvrzení musí býti
opatľeno otiskem úňedního razítka a pode
psáno pľednostou toho státního úňadu
(ústavu atd.) nebo podniku, pro nčž jest
pľedmét určen, a musí v ném býti uvedena
cena, kterou účad (ústav atd.) nebo podnik
za dodávku zaplatí. Celní účad zmínčné po
tvrzení uschová jako doklad pňíslušné po
ložky.

(12) Dodávka tuzemského podnikatele, je
hož prostčednictvím byl pčepychový pčedmet
z ciziny pro stát nebo státní podnik dovezen,
jest od dané z obratu podle 8 4, č. 17 zákona
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osvobozena pod podmínkou, že se podnikatel
vykáže listinnými doklady, uvedenými v
prvém odstavci.

(13) Ustanovení 8 4, č. 17 a 8 28, č. 3 zá
kona se,nevztahují na dodávky a výkony pro
státní podniky, které byly na základé 8 1
zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb.
ž. a N., prohlášeny za podniky, spravo
vané podle zásad obchodního hospodaťení,
totiž pro Státní báňské a hutnické závody,
Státní lesy a statky, Uhňinévský školní zá
vod zemédčlský, Žabčický školní závod zemôé
délslký, Kučimský školní závod vysoké školy
zvčrolékaťské v Brné, Vojenské lesní podni
ky, Vojenskou továrnu na letadla, Státní
lázné, Státní tiskárny, Účední noviny v
Praze a Bvatislavé, Česko-Slovenskou tisko
vou kanceláť, Tabákovou režii, Státní loterii,
Státní mincovnu v Iremnici, Česko-Sloven
ské státní dráhy, Česko-Slovenskou poštu,
Poštovní spoňitelnu, Státní statky zemédél
ských škol a výzkumných ústavú zemédši
ských a Státní diagnostický a serotherapeu
tický veterinární ústav v Ivanovicích (8 1
vládního naťízení ze dne 25. záňí 1924, č.
206 Sl. z. a n. 8 1 vládního nafízení
ze dne 20. ledna 1928, č. 11 Sb. z. a n., čl.
I. vládního nafízení ze dne 24. kvčtna 1928,
č. 10 Sb. Z. a n., 8 1 vládního nafízení ze
dne 18. prosince 1929, č. 183 Sb. z. a n., čl.
I. vládního naťízení ze dne 11. prosince 1930,
č. 179 Sb. z a n, a $ 1 vládního naňízení
ze (dne 17. kvčtna 1934, č. 97 Sb. z. a n.), ja
kož i na dodávky a výkony pro státní podniky,
které za spravované podle zásad obchodního
hospodaťení budou podle uvedeného ustano
vení zákona č. 404/1922 Sb. z. a n. ješté pro
hláúšeny.

(14) Snížení dané pňepychové jest nezá
vislé na tom, zdaňuje-li se nabývaný pňepy
chový prčedmčt u výrobce nebo v drobném
prodeji či pouze pňi dovozu.

(15) Osoby, které nabývají pčepychových
pčedmétú ve večejném zájmu — pňi dovozu
1 v tom pňípadč, nabývají-li pčedmétú pro
stčednictvím tuzemského podnikatele —,
mají nárok, aby jim jejich dodavatel nebo
pľi dovozucelní úťad čítal jen 2%ní sníženou
daň pňepychovou podle 8 28, č. 3 zákona,
predloží-li svému dodavateli ješté pčed dodáv-|
kou nebo celnímu úťadu hned pňi celním od
bavení potvrzení pňíslušného finančního
úňadu I. stolice, že jde o zájem veťejný. V
potvrzení tomto, jež vydá finanční úťad I.
stolice na zvláštní žádost a jež musí býti
opatfeno otiskem účedního razítka a pode
psáno pčednostou účadu, musí býti vyznačeno

Jméno nabyvatelovo, pčedmét prepychový a
účel, k némuž se pňepychovéľ.o pčedmetu na
bývá.

(1%)Potvrzení uchová dodavatel nebo celni
úťad jako účetní doklad.

(17) Za nabytí ve večejném zájmu podle
8 28, č. 3 a 8 38, odst. 2 zákona se pokládá,
nabývá-li se pňepychových pňedmetú pro
úkoly zemí, okresúa obcí, ať vlastní nebo stá
tem jim svčňené, pokud nejde 0 podnikatel
skou činnost téchto svazkú. Nezáleží na tom,
zdaňuje-li se nabývaný pčepychový pčedmét
u výrobce nebo v drobném prodeji či pouze
pči dovozu.

čl. 11.

K 84, č. 18, prvé a tňetí včľé zákona.

Osvobození dodávek tuzemským
vývozcúm a výkonú, prováde
ných vtuzemsku prokázané pro

cizinu.
(1) Dodávky tuzemským vývozcim, pľňi

nichž vývozce nenabývá fysické držby, jsou
od dané osvobozeny pod podmínkou, že doda
vatel i vývozce prokáží nejdéle do jednoho
roku po vývozu, že pčedmet, prodaný vývozci,
byl vyvezen na jeho účet v nezménčném sta
vu do ciziny.

(2) Pľi pľímém vývozu zboží z podniku do
davatelova do ciziny musí dodavatel podati
prúkaz o tom, že zboží to bylo skutečné vyve
zeno, evidenční knihou o vývozu a buďpro
hlášením podle pňipojeného vzorce (vzorec č.
3), potvrzeným výstupním celním úťadem (či.
2) a označeným jako unikát, nebo podacím
listem poštovního účadu: vývozce v tomto
pľípadé musí vývoz prokázati evidenční kni
hou o vývozu, a jde-li o zásilky pčepravované
jinak než poštou, shora zmínčným prohláše
ním, potvrzeným výstupním celním účadem
a označeným jako duplikát. Od prúkazu evi
denční knihou o vývozu muže finanční účad
I. stolice upustiti, je-li vývozprokázán Jiným
zpúsobem tak, že o ném účad nemá pochyb
ností.

(3) Pňi nepňímém vývozu zboží z podniku
dodavatelova,t. j. zasílá-li dodavatel na pou
kaz vývozcúv zboží nejprve do tuzemské sta
nice, z níž se pak zboží to zasílá s nákladním
listem (dopravnílistinou) pro pčímou pľepra
vu do ciziny, jest dodavatel povinen podati
prúkaz o tom, že zboží to bylo skutečné
vyvezeno do ciziny, evidenční knihou o vý
vozu, duplikátem nákladního listu (dopravní
listiny) nebo pňijímacím potvrzením o pľe
pravé do tuzemské stanice a mimo to prohlá
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šením podle pňipojeného vzorce(vzorec č. 3),
potvrzeným výstupnímcelním úfadem (čl. Z)
a označeným jako unikát, vývozce v tom
to prípadé musí VÝVOZprokázati evidenční
knihou o vývozu, nákladním listem (dopravní
listinou) o pľepravé do tuzemsicé stanice a
mimo to shora zmínéným prohlášením, po
tvizeným výstupním celním účťadema ozna
čeným jako duplikát. Od prúkazu evidenční
lnihou o vývozu múže finanční úťad I. sto
Jice upustiti, je-li vývoz prokázán jiným
zpúsobem tak, že o ném úťad nemá pochyb
ností.

(1) Aby mohl býti proveden prúkaz o vý
vozu prohlášeními, uvedenými v pňedchozích
odstavcích, musí býti jak pči pčímém tak ne
pčímém vývozu drahou nebo lodí k náklad
nímulistu (dopravnílistiné) pro pňímou pľe
pravu do ciziny pňipojena dvé vyplnéná
prohlášení, a to jedno označené jako unikát
a druhé jako duplikát. Unikát miusí býti
opnatčen adresou dodavatelovou a duplikát
adresou vývozcovou. Ustanovení čl. 2 tohoto
naťízení o tom, jak se prohlžšení vyplňuje,
pľipojuje, známňuje a potvrzuje, platí obdob
né i na shora uvedené unikáty a duplikáty
prohlášení. Potvrzený unikát prohlášení za
šle celní účad ihned dodavateli a duplikát vý
vozci. Pľi zásilkách pčepravovaných po ná
pravé nebo pľňepravovaných osobné musí
dodavatel, pčipadné vývozce vyplniti shora
zmínéná dvé prohlášení a pňedložiti je pňímo
celnímu úňadu, který mu prohlášení potvrdí
a pak hned vrátí,

(5) Jak pňi prímém tak nepčímém vývozu
jest dodavatel povinen v evidenční knize
o vývozu uvésti ve sloupci 3, zda vyvezený
pňedméčt sám vyrobil nebo od koho jej na
koupil, ve sloupci 4 datum, kdy vyvezené zbo
ži podle účtu prodal vývozci a v sloupci 9
jméno a adresu vývozce, na jehož účet zboží
vyváži. Sloupce 5 až 8 a 12 nemusí vyplňo
vati, kdežio ostatní sloupce vyplní pravidel
ným zpúsohem. O každé dodávce vývozci
jest dodavatel povinen vydati fádný účet,
v nčmž musí býti uvedeny datum, firma, které
se dodává, značka obalu, hrubá váha, jakož
i bližší označení zboží s udáním továrního
čisla, druhu, množství (počtu kusú) a pro
dejní cena. Predmčty podrobené dani pťepy
chové musí býti účtovány oddelené od ostat
ních pčedmetú. Vývozce jest povínen v evi
denční knize o vývozu vyplniti sloupce 1 až
410 až17.
(6) Ze slora uvedenýchdokladúmusí býti
patrna totožnost zboží, prodaného vývozci,
se zbožím vyvezeným,

(7) Finanční orgány jsou oprávnény žádati,
aby jak dodavatel tak vývozce predložili též
príslušnou obchodní korespondenci a PŤÍP.
duplikáty nákladníchlistu (dopravních listin)
pro pňímou pícpravu dociziny.

(8) Výkony, provádčné pro cizinu, jsou od
dané osvobozeny, jestliže záležejí ve zpraco
vání movitých včcí hmotných a prokáže-i
ten, kdo tyto výkony provedl, obdobné
zpúsobem, stanoveným v odstavci 2 nebo 3
že pčedmčty, které jsou výsledkem zmínčného
zpracování,.vyvezl do ciziny.

ČI. 11a.

K 84, č. 18, druhé včtč zákona.

dodávek provede
pčed vývozem.

Osvobození
ných

(1) V prípadech, kde pčed vývozem dochá
zí k dvéma tuzemským dodávkám téhož pľed
métu, není dani podrobena ani dodávka tu
zemslkkémupodnikateli (první dodávka), anl
další (druhá) dodávka vývozci, který jest tu
zemským podnikatelem, jestliže se pči žádne
z tšehto dodávek nepčevádí fysická držba,
nýbiž vyváží-li se pčedmčt dodávek na účet
vývozcúv v nezmčnčném stavu do ciziny.
Podmínkou osvobozeníjest, že oba dodavatelé
i vývozce prokáži nejdéle do jednoho roku
po vývozu, že pčedmet dodávek byl v nezme
néném stavu vyvezen do ciziny, a to na D-i
kaz a účet vývozcúv z podniku prvního doda
vatele. Prvním dodavatelem se tu 1inadále
rozumí tuzemský podnikatel, který provádi
první dodávku: druhým dodavatelemse v dal
ším rozumí tuzemský podnikatel, který pro
vádí další (druhou) dodáviu vývozci.

(2) První dodavatel a vývozce jsou novinnmi
prokázati vývoz obdobné zpúsobem stanove
ným v čl. 11, odst. 2, po pťípadé v čl. 11,
odst. 3: druhý dodavatel jest povinen pvoká
zati vývoz prohlášením podle pčipojeného
vzorce (vzorec č. 3), potvrzeným výstupním
celním úňadem (čl. 2) a označeným jako
triplikát, a evidenční knihou o vývozu.

(3) Aby mohl býti prokázán vývoz pňísluš
nými prohlášeními, musí býti jak pňi pľí
mém, tak i nepšímém vývozu drahou nebo
lodí k nákladnímu listu (dopravní listiné)
pro pňímou pľepravu do ciziny pľipojena tňi
vyplnéná prohlášení, a to jedno označené
jako unikát, druhé jako duplikát a tňetí jako
triplikát. Unikát musí býti opatľen adresou
prvního dodavatele, duplikát adresou vývoz»
ce a triplikát adresou druhého dodavatele.
Ustanovení čl. Z tohoto naťizení o tom, jak
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se prohlášení vyplňuje, pčipojuje, známkuje
a potvrzuje, platí obdobné i na shora uvedené
unikáty, duplikáty a triplikáty prohlášení.
Potvrzená prohlášení zašle celní účad adre
sátúm na nich uvedeným. Pňi zásilkách pľe
pravovaných po nápravé nebo pčepravova- [
ných osobné musí první dodavatel vyplniti
shora zminéná tňi prohlášení a pňedložiti je
piímo celnímu účadu, který mu prohlášení
potvrdí a pak hned vrátí.

(3) První dodavatel jest povinen v evi
denční knize o vývozu uvésti ve sloupci 3,
zda vyvezený pčedmét sám vyrobil nebo od
koho jej nakoupil, ve £loupci 4 datum, kdy
vyvezené zboží podle účtu prodal druhému
dodavateli, a v sloupci 9 jméno a adresu vý
vozce, na jehož pňíkaz a účet zboží vyváži:
ve sloupci 12 jest povinen vyznačiti jméno
a bydlišté (sídlo) druhého dodavatele. Sloup
ce 5 až 8 nemusí vyplňovati, kdežto ostatní
sloupce vyplní pravidelným zpúsobem.

(5) Druhý dodavatel jest povinen v evi
denční kmize o vývozu uvésti ve sloupci 3
jméno a bydlišté (sídlo) prvního dodavatele,
ve sloupci 4 datum, kdy vyvezené zboží
podle účtu prodal vývozci, a v sloupci 9 jmé
no a ailresu vývozce. Sloupce 5 až 8 a 12
nemusí vyplňovati, kdežto ostatní sloupce
vyplní pravidelným zpúsobem.

(©) Vývozce jest novinen v evidenční knize
o vývozu vynplniti sloupce 1 až 4 a 10 až 17.

(") O první i druhé dodávce musí býti vy
dán Ťúslný účet, obsahujíci údaje uvedené
v čl. 11, odst. 5. Predmety podrobené dani
pčepychové musí býti účtovány oddélené od
ostatních predmetú.

(S) Ze shora uvedených dokladú musí býti
patrna toložnost zboží prodaného druhému
dodavateli, po pčípadé vývozci, se zbožím vy
vezeným.

(9) Finanční orgány jsou oprávnény žá
dati, aby jak ola dodavatelé, tak vývozce
predložili též príslušnou obchodní korespon
denci a po pňípadéčduplikáty nákladníchlistú
(dopravních listin) pro pčímou pľepravu do
ciziny,

čl. 12.

K 84, č. 19 zákona.

Osvobození dobročinných nebo
vzdélávacích dodávek nebo

výkonú,
(1) Dodávkami nebo výkony výhradné a

pňímo dobročinnými se rozumčjí dodávky
nebo výkony, které smčťují výhradné a pľi
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mo ke zmírnční nouze a chudoby nebo ke
konání lásky k bližnímu bez nárokú na plnou
náhradu. Dobročinnými nejsou dodávky nebo
výkony, které samy o 80bé nejsou dobrcčin
nými skutky, tňčebas jejich výnos slouží k
dobročinným účelíim (na pľ. počádání zálba
vy ve prospéch dobročinného ústavu).

(2) Dodávkami neb výkony výhradné a
pľímo vzdčlávacími se rozumčjí dodávky a
výkony, které smčťují výlučné k povznesení
všeobecné vzdelanosti nebo k výchové vedecké
nebo umčlecké a nemají povahy výdelečné
vúbec nebo déjí se bez nárokú na plnou ná
hradu.

(3) Za osvobození nutno zvlášté žádati u
príslušné berní snrávy a žádost doložiti účet
ními doklady a pčípadné stanovami. O žádosti
rozhoduje ministr financí nebo účad jím k
tomu zmocnéný: dokud o žádosti neni pravo
platné rozhodnuto, nutno z dodávek a výko
nú, za jejichž osvobození se žádá, platiti daň.

čl. 13.

K87,č.1a2 zákona.
Osvobozené dodávky a výkonystátní poštovní, telegrafní,
telefonní a železniční 8právy.

(1) K poštovní, telegrafní a telefonní služ
bé nenáleží zaňizování soukromých telegrafú
a telefonú státní správou (mimo začizování
telegraf] a telefonú pro soukromé dráhy),
dále prodej odpadkového materiálu (papívu,
telegrafních a telefonních sloupú, drátú a
pod.), dražební prodeje všech druhú (též od
padkového materiálu) a nakládání odpadko
vého materiálu.

(2) Za dodávky a výkony s provozem drah
souvisící se pokládají dodávky a výkony,
které:

1. jsou v jakékoliv spojitosti s provozem a
2. jsou provádény orgány drah v poméru

služebním.
Jsou to zejména tyto dodávky a výkony,

provádčné drahami: autobusová doprava osob
i pčedmétú, stavba nebo opravování vlečných
drah a vozidel pro soukromníky, pronájmy
vozidel soukromníkúm nebo cizím železnič
ním správám, propújčováni nádraží, úschova
zavazadel, prodej tiskopisťi, krmení a napá
jení dopravovaného dobytka, dodávky a vý
kony, provádčné státními drahami pro dráhy

| soukromé, a pod.
(3%)Prodej odpadkového materiálu z volné

ruky, prodeje dražební všech druhú (též od
| padkového materiálu) a nakládání odpadko
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vého materiálu nejsou však dodávkami nebo
výkony s provozem souvisícími a dani tudíž
podléhají.

(4) Osvobození podle 8 7, č. Z zákona platí
jako pro dráhy státní, tak 1 pro dráhy sou
kromé, ať jsou v provozu státním nebone.

čl. 13a.

K 87, č. 4 zákona.
Osvobození Spisovatelú

a umeéleú.

(1) Za spisovatele podle 8 T, č. 4 zákona
pokládají se spisovatelé dél, patňících do lite
ratury umelecké (krásného písemnictví) i do
literatury vécné (védecké a odborné), jakož
i pčekladatelé téchto del.

(2) Za umélce podle 8 7, č. 4 zákona poklá
dají se hudební skladatelé a umélci-výtvar
níci.

(3) Osvobození se vztahuje jen na dodáv
ky a výkony, které jsou pľímým výsledkem
spisovateľské nebo umelecké činnosti. Vzta
huje se tudíž osvobození na pť. na dodávky
práva autorského nebo provozovacího, dodáv
ky obrazú nebo výtvarných dél, které umelec
sám vytvoňil a pod., nevztahuje se však
na pľ. na dodávky literárních dčl, vydaných
vlastním nákladem (pončvadž v tomto pľí
padč nejde o činnost spisovatelskou, nýbrž
vydavatelskou), na výkony, záležejíci v poľá
dání výstav a pod.

(1) Uplatňuje-li spisovatel nebo umélec ná
rok na osvobození podle 8 7, č. 4 zákona a
má-li finanční úňťad I. stolice pochybnosti
o tom, zda jde o spisovatele nebo umélce ane
bo zda jde o dodávky a výkony, které jsou
pľímým výsledkem spisovatelské nebo umé
lecké činnosti, muže si o tom vyžádati dobro
zdání ministerstva školství a národní osvéty.

čl. 14,

K 39, odst.1a 6817, odst.8 zákona.
Pojem obecné ceny.

Cenou obecnou rozumí se cena, která
se v dobé provedení dodávky nebo výkonu
nebo v dobé celního odbavení obvykle platí
za pčedméty nebo výkony stejného nebo po
dobného druhu v místé dodavatele nebo toho,
kdo výkon provádí, nebo v místé celního od
bavení, a to pňi dodávkách ve velkém, cena
ve veľkém, pňi dodávkách v malém, cena v
malém,

ČI. 15.

K 8 9 zákona.
Stanovení daňového základu.
(1) Pri tuzemských dodávkách a výkonech

jest finanční účad I. stolice oprávnén, zdá-li
se mu udaná obecná cena (čl. 14) nepňimôže.
nou, zjistiti tuto cenu odhadem za podmínek,
stanovených v 8 19 zákona. Obecná cena ve
velkém (čl. 14), zjišténá odhadem za podni.
nek stanovených v 8 19 zákona, jest rozhodná
také pro vyméťování paušalované danéz obra.
tu z tuzemských dodávek v pňípadech, kdy
výrobce dodává podnikateli v 8 9, odst. 6,
druhé veté zákonablíže označenému pčedmety
sice za úplatu, tato úplata však jest podstatné
nižší, než jest obecná cena ve velkémpied
métú stejného nebo podobného druhu.

ví(2) Pri vlastní spotňebé, t. j. vezmou-li se
bez úplaty pčedméty z vlastního podniku pra
domácnost nebo pro jiné nevýdelečné upotťe
bení (darování atd.) nebo pro výdelečné upo
tčebení (8 25, odst. 2 zákona) nebo pro pod
nikatelovy zamčstnance, jest základem dané
cena obecná (čl. 14) v dobé, kdy predmety
byly vzaty pro vlastní spotňebu.

(3) O nezménéný stav ve smyslu vstano
vení 8 9, odst. 6 zákona jde teldy, jestliže
podnikatel nakoupené pňedmény pľed další
dodávkou ani nezpracuje nebo nezuš!ecntí,
ani si je nedá zpracovati nebo zušlechtiti
ve mzdé, ani jich nepoužije k sestavení nové
ho pňedmčtu nebo jako součástky k zho
tovení jiného pňčedmétu a není proto sám
povinen z dodávek téchto pšedmétú platiti
paušalovanou daň podle ustanovení príslušné
vyhlášky .o paušalování dané nebo pravidel
nou daň.

(4) Vymčťuje-li se daň pňi dovozu (S 1,
odst. 1, č. 2 zákona), jest poplatník (3 5,oxlst.
1, č. 9 zákona) povinen v prohlášce celnímu
účadu udati a prúvodními listinami pro
kázati úplatu nebo cenu dováženého pred
métu a jiné k vymčéľení dané potňebné
údaje ($ 9, odst. 1, pátá včta zákona): po
vinnosti této není, vymčťuje-li se daň pňi
dovozu pevnou sazbou (8 10, odst. 3 zákona).
Úplatu jest poplatník povinen prokázati
účtem a jeho opis odevzdati celnímu úťadu:
je-li úplata v účté udána v cizí méné nebo v
obchodních mincích, jest poplatník povi
nen ji prohlásiti též v česko-slovenské mčnč.
Není-li úplaty, jest poplatník povinen pro
hlásiti a vhodným zpúsobem prokázati cenu
dováženého pňedmčtu. Neudal-.li poplatník
úplatu nebo cenu dováženého pčedmétu nebo
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zdá-li se udaná úplata neho cena úťadu celní
správy nízkou, slanoví úťad (po pčípadé po
slyšení znalce) cenu částkou, kterou uzná za
priméňenou. Neudal:li poplatník úplatu nebo
cenu dováženého pľedmetu,jest povinen nésti
výlohy znaleckého odhadu vždy, jinak jen
tehdy, byla-li daň pravoplatné vyméžena z
ceny vyšší než byla úplata nebo cena udaná
poplatníkem. Cenou podle tohoto odstavce
rozumí se cena obecná (čl. 14).

čl. 16.

K 89, odst. ? zákona.

Prepočítání cizích mén a ob
chodních mincí.

(1) Pri dovozu pčepočítá se cizí ména nebo
obchodní mince na tuzemskou ménu podle
ustanovení 0 cle.

(2) Nejde-li o dovoz, pčepočtou se cizí ména
nebo obchodní mince na tuzemskou ménu po
dle stčedniho kursu, stanoveného pro valuty
na pražské burse pro zboží a cenné papíry
v den placení, bylo-li však poplatníkovi po
voleno, aly místo pňijatých úplat zdaňoval
ceny účtované ($ 17, odst. 7 zákona), jest pro
pľepočtení rozhodný den, kdy byl vydán účet.
Nejsou-li cizí ména nebo obchodní mince
v uvedený den na pražské burse úťedné zna
menány, jest rozhodným pro pňepočtení po
slední účední záznam, není-li stavší tčí mô
sícúu.Nejsou-li cizí ména nebo obchodní mince
na pražské burse vúbec znamenány nebo ne
dá-li se pčepočítací kurs zpúsobem shora zmí
néným zjistiti, tčeba si vyžádati o hodnoté
posudek pražské bursovní komory.

čl. 17.

X 8 10 zákona.

Sazba daňová.
(1) Zemädčiskými výrobky podle $ 10 zá

kona rozumčjí se všechny pčedméty zemčdči
ské prvovýroby jak rostlinné tak živočišné
V púvodním nezpracovaném stavu.

(2) Za zemčdčlské výrobky, podrobené
1%/,nídani z obratu, se též pokládají výrobky,
vzniklé obvyklým zemédélským domáckým
zpracováním nebo úpravou zemédčlských plo
din a výrobkú.

(3) Zemédélskými výrobky, jejichž do
dávky (vlastní spotčeba) a dovoz podléhají
jen1%/ní dani z obratu, jsou zejména všechny
druhy obilnin, lušténin, okopanin a pícnin,
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rýže, kukufice, proso, stromky, dále ovoce
(též očechy) tuzemského púvodu, zelenina,
sláma, len a konopí, obojí též medlené, tčené,
oflakované a vochlované, též koudel, nezpra
cované dríví (kmeny, štépiny, nezpracovaná
loupaná kúra, piliny, palivové a odpadkové
dčíví), dobytek, drúbež, mléko v pňírodním
stavu, vejce, med, včelí surový vosk, peňí (též
drané), surové kúže (mimo kúže ze zvečiny),
vlna (nečišténá i praná u zemčdšice) atd.

(+) Dani 2/ ní podléhají dodávky a dovoz:
kávy,čaje, kočení,ovoce cizíhopúvodu, čerst"vého1 sušeného(pokudnepodléhádanipťe
pychové), nakládaného ovoce, nakládané zele
niny, nakládaných hub, povidel, krmiv, vznik.
lých zpracováním zemédélských plodin (po
krutin, melasy, fízkú, kvčtu, mláta atd.), su
rových kúží ze zvečiny (zaječí, srnčí atd.),
zpracovaného dňíví (prken, latí, trámú),
tňísla, rašeliny, vlnyjircháčské a vlny prané
v továrné, rohu, klihovky, štétin, kostí, stiev,
čišténého peňí, keňú, kvétin a jiných zahrad
nických výrobku.

(5) Masnými výrobky, podléhajícími 1%ní
dani z obratu, se rozuméjí také zvíčecí tuky
a masné pokrmy.

(9)Téstoviny (makarony,nudle atd.)ne
jsoupekaľskými výrobky.

7)- Mléčnými výrobky jsou zejména:
mléko pasteurisované (mlékárensky 0še
tčené), mléko zahušténé (kondensované) a
sušené, smetana, jogurt, kakaové mléko,
máslo, sýry všeho druhu (též tvarúžky a
brynza), tvaroh, kasein, mléčný cukr a
mléčný. bílek,

(8%)Snížená 1%ní sazba platí jen pro do
dávky a dovoz pčedmetú, uvedených v 8 10
zákona (na pť. dodávky a dovoz chleba, oby
čejného pečiva),. nevztahuje 8e však na vý
kony mlynáčú, pekaťú atd., z nichž nutno pla
titi daň 2%/ní (na pť. melné, úplata za pečení
chleba z pňinesené mouky).

ČI. 18.

K 8 12, odst. 1 a 3 19, odst. 8 zákona.

Zvláštní.účtování paušalované
dané.

V téch prípadech, kde jest daň paušalo
vána, Ize požadovati zvláštní účtování dané
jen od toho podnikatele, který daňový paušál
odvádí. Ostatní podnikatelé vyhoví povinnosti
zvláštního účtování dané, žádá-li za to pľňí
jemce, tím, že na účtu vyznačí, že daň jest
paušalována.

z.
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čl. 18a.

K 8 12, odst. 2 zákona.

Srážení dané z obratu a dané
prepychové.

(1) Povinnost účtovati zvlášté daň z obra
tu a daň pčepychovou podle ustanovení $ 12,
odst. 2 zákona vztahuje se na podnikatele (tu
zemského i cizozemského), který jest povinen
platiti daň ($ 5 zákona) z téchto dodávek
a výkonú:

1. pro státní fondy a ústavy, které jsou
samostatnou právnickou osobou, pro státní
podniky prohlášené za podniky spravované
podle zásad obchodního hospodačení a pro
fondy, ústavy a podniky (nestátní), státem
pouze spravované a

2, pro stát (státní fondy, ústavy a podniky,
které nejsou samostatnou právnickou osobou,
ani nenáležejí k podnikúm prohlášeným za
spravované podle zásad obchodního hospoda
rení, dále státní účady, soudy, státní školy
a pod.), pokud dodávky a výkony ty nejsou
osvobozeny od dané podle ustanovení 8 4,
č. 17 zákona (t. j. V pčípadech, kdy jest daň
paušalována a ve vyhlášce o paušalování dané
není pro né osvobození výslovné stanoveno),
po pňípadé podle jiných ustanovení.

(2) Podnikate] musí vyznačiti na účtu za
dodávky a výkony uvedené v odstavci 1 výši
sazby dané s udáním, zďa jde o daň pravidel
nou (sníženou) nebo paušalovanou, a pľesa
huje-li daň zvlášté účtovaná 500 Kč, sdäliti,
má-li nárok, aby se mu do paušalované dané
z obratu včítala daň z obratu, kterou zaplatil
svému dodavateli nebo pňi dovozu, a pňipojiti
k účtu ťádné vyplnéný vplatní lístek poštovní
spoňitelny toho berního úťadu, jemuž má býti
sražená daň odvedena: na vplatním lístku
nevyplní pouze výši dané, která má býti od
vedena, a den vplzcení. Na líci s"oženkyvplat
ního lístku musí býti zejména též vyznačeno
jméno berní obce, po pľínadé číslo daňového
účtu (konta), na rubu složenky pak, že jde
o daň z obratu nebo daň pľepychovou.

(3) Účad (ústav, podnik), príslušný k po
ukazu úplaty za dotyčnou dodávku nebo vý
kon, srazí a k účtu pľiloženým vplatním
lístkem, na nčmž sám vyznačí poukazo
vanou částku, odvede pňi placení svého zá
vazku účtovanou daň, po pňípadé daň pľi
padajíci na úplatu, jak byla upravena po
prípadné slevé nebo srážce z účtované část
ky, pľesahuje-li tato daň 500 Kč. Déje-li se
platba odúčtovacím fízením nebo žírovým Ťí
zením u Národní banky Česko-Slovenské, po

užije se vplatního lístku, pčipojeného k účtu,
jako pňílohy poukazu.

(4) Má-li podnikatel, jemuž má:podle hoťej.:
ších ustanovení býti daň sražena, nárok na
to, aby se mu do paušalované dané:z obratu
(dané pčepychové) z: téchto dodávek včítala
daň z obratu (daň pňepychová), kterou:za
platil svému dodavateli nebo pňi dovozu,srazí
a odvedou se použe 3% poukazované částky,
ministr financí po dohodč s ministrem prú
myslu, obchodu a živností nebo zemédšlství
sníží v odúvodnéných priípadech toto procen
to. Prípadný rozdíl mezi príslušnou paušalo
vanou daní (po odpočtu) a sraženou částkou
dané odvede poplatník sám v zákonnýchsplát
kách.

„ (5) Účad (ústav, podnik), který daň srazil,
jest povinen zpraviti podnikatele o tom, kte
rému bernímu úťadu, kdy, v jaké výši a do
které berní obce sraženou daň ve prospéch
jeho daňového účtu odvedl.

(0) Predcházejíci ustanovení neplatí v pňí
padech, kde jde o dodávky nepodnikatelské
($ 13 zákona).

č ]. 19.

K 381331 zákona.
Dodávky a výkony nepodnikatelú.
(1) Dodávají-li osoby, jež nejsou podnika

teli, nepodnikatelúm, jsou podle ustanovení
88 13 a 31 zákona do 14 dnú po ujednání do
dávky povinny:

1. zaplatiti z každé jednotlivé dodávky daň
piíslušnému bernímu úľňadu,

2. zaslati finančnímu úťadu I. stolice, v je
hož obvodu bydlí, oznámení o dodávce, které
musí obsahovati údaje, uvedené v prňiloženém
vzorci (vzorec č. 4):

3. zaslati nabyvateli potvrzení o zaplacení
dané s údaji, jež obsahuje oznámení, uvedené
podč. 2.

(2) Potvrzením o zaplacení dané u dodá
vek nepodnikatelú rozumí se vždy stvrzenla
(první oddíl platenky) poštovní spoňitelny,
opatňená údaji, jež obsahuje oznámení, uve
dené v odstavci 1, č. 2. Údaje tyto mohou býti
také napsány na zvláštním listu, který doda
vate] se stvizenkou o zaplacení dané odevzdá
nabyvateli.

(3) Dodávají-li osoby, jež nejsou podnika
teli, podnikatelúm, jest nepodnikatel (doda
vatel) toliko povinen do 14 dnú po ujednánií
dodávky učiniti o dodávce finančnímu úžadu
I. stolice, v Jehož obvodu má nabyvatel svou



Sbírka zákonú a nafízení 1, č. 19.

provozovnu, oznámení podle svrchu uvedené
ho vzorce. Daň odvésti jsou povinni místo
dodavatelú podnikatelé (nabyvatelé) v daňo
vých splátkách podle $ 20, odst. 1 zákona , po
vinnost jejich vésti „nákupní záznam“ a uči
niti priznání stanoví čl. 22 a 27 tohoto na
fizení.

(4) Jakým zpúsobem se vymčťuje a platí
daň pňi dražbách nepodnikatelú, stanoví čl.
34 tohoto naťízení. Ni

(65) Nepodnikatelé, provádéjíci zdaniteľné
výkony, jsou podle $8 13 a 81 zákona povinni
do 14 dnú po provedení výkonú:

1. zaplatiti daň príslušnému bernímu úťa
„du z každého jednotlivého výkonu:

2. zaslati finančnímu úťadu!. stolice, v je
hož obvodu byl výkon proveden, oznámení po
dle pčipojeného vzorce (vzorec č. b).

(%)Berní účad pňedepíše ihned daň ve výši
došlých mu plateb od nepodnikatelú a učiní
o nich nadiízenému finančnímu úťadu !.sto
lice hromadné oznámení. Finanční úťad1. sto
lice pčezkoumá podle oznámení nepodnikatele
a oznámení berního úťadu, byla-li daň plné
zaplacení , nestalo-li se tak, pčedepíše ji zcela
nebo dodatek.

čl. 20.

K 83814 a 92 zákona.

Ohlašovací povinnost.
(1) U tuzemských podnikatelú činí lhúta

pro ohlášení vzniku, zániku nebo presídlení
podniku nebo provozovny 14 dní od vzniku,
zániku nebo presídlení. Také Ihúta pro ohlá
šení, Že se podnik rozšíčil na další pčepycho
vé pčedmety nebo výkony, zanechal drobného
prodeje nebo výroby pčepychových pčedmetú
nebo provádční pňepychových výkonú, činí
14 dní od dotyčné zmčny.

(#) Ustanovení o ohlašovací povinnosti
u cizozemských podnikatelú a u osob, uvede
nýchv 8 5, odst. 1, č. 3 zákona, jsou obsažena
v $ 14, odst. 2 a 3 zákona.

(9) „Ohlášení lze učiniti u pňíslušného fi
nančního účaduI. stolice písemnéčnebo ústné.

čl. 21.

K 88160 34 zákona.

Dohled na podniky.
„(1) :Finanční úťad I. stolice, orgány finanč

nm),JIm zmocnéné, a orgány revisního odboru
ministerstva financí, pokud se týče ústňední
ho revisního úťadu finančního, mají právo,
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aby mohly provádčti daňovou kontrolu, kdy
koliv nahlédnouti do pčedepsaných daňových
záznamu, obchodních knih a korespondence
(8 16 zákona). Tato kontrola se múže konati
nejen proto, aby se pčezkoumalo daňové pňi
znání nebo aby se pčedepsala dodatečná daň,
nýbrž také v daňovém období, na pť. proto,
aby se zjistilo, vede-li poplatník pčedepsané
daňové záznamy, vede-li je správné,a pľi ob
chodnících pepychovými predmety, shodu
je-li se daňová kniha se zásobníkem(čl. 23).

(2) Finanční úňad 1.stolice rozhoduje po
dle svého uvážení, chce-li nahlédnouti do da
ňových záznamú, obchodních knih a kores-|
pondence v podnikatelové provozovné či!
chce-li si pomúcky ty dáti pčedložiti. Úťad :
muže uložiti podnikateli nebo jeho zástupci,
aby predložil knihy do účedních nístností, ne
.smí všakžádati, aby tam byly pňedloženyta
kové knihy, kterýchpoďnikáteľ pri vedeníob
chodu úže postrádďaťi.

(3) Predložiti daňové záznamy, knihy a ko
respondenci v provozovné jest povinen nejen
podnikatel, nýbrž i jeho zástupce. Podnikatel
jest povinen pro pňípad své nepňítomnosti
v provozovné ustanoviti takového zástupce:
neučiní-:li tak, muže finanční kontrolní orgán
žádati, aby uvedené pomúcky predložili čle
nové rodiny nebo zťízenci podnikatelovi.

(+) Bez výslovného podnikatelova avolení
jsou úťední zňízenci oprávnčéni k provádéní
kontroly vstupovati do provozovny neb ob
chodních místností Jen vobvyklých.hodinách,
kdy.závod-jest otevňen, nebov-dobé, kdy jsou
zňízenci podnikatelovi v závodé zamestnáni.
Daňový dozor nutno provádeti 8 nejvetší Se
trností.

(5) Úžčední zňízenci musí se na požádání
vykázati legitimací nebo, provádí-li kontrolu
finanční úňadI. stolice, jeho písemným zmoc
néním buď vš#obecným nebo zvláštním. Pod

nikatel a jeho zňízenci jsou povinni učedním
zľízencúm, provádčjícím kontrolu, vyjíti
vstčíc a vykázati jim místnosti, potčebné ku
práci.

čl. 22.

K 8 16 zákona.

Daňové záznamy podniku, po
vinných platiti daň z obratu.

(1) Podnikatelé nejsou s výjimkami níže
uvedenými povinni vésti daňový záznam
stran svých tuzemských dodávek, podrobe
ných dani z obratu.

(2) Zvláštní záznamy jsou však povinní
vésti:
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1. vývozci „evidenční knihu o vývozu“ podle
čl. 2 ťohoto nafizení stran vyvezeného zboží

ikatelé „nákupní záznam“ stran zbo
z ounenéhood nepodnikateľ,z néhož
jsou podle $ 5, odst. 1, €. 5 zákona povinni
odvésti daň místo dodavatelú. V tomto zá
znamu musí každý nákup (sménu) od nepod
nikatele uvésti pod zvláštní položkou a u kaž
dé položkyudati den ujednánídodávky, pfed-|
mčt dodávky, nákupní cenu a jméno dodava
telovo, je-li jim známo, ——

3. podnikatelé, povinní platití paušalovanou
daň (S 19, odst. 8 zákona), „daňový záznam“,
nebyli-li vyhláškou o paušalovánií dané výslov
né zprošténitéto povinnosti. Záznam ten musí
býti vázán a list za listem číslován a do ného
musí býti zapisována denné každá dodávka
pod zvláštní položkou, a to tak, aby byl ze
záznamu patrný druh dodávanéhozboží, doba
provedení dodávky a výše úplaty, jakož i cena
pčedmétú, vzatých z podniku pro vlastní spo
tčebu ($ 1, odst. 5 zákona), dodávky, pňi
nichž úplata nedosahuje v jednotlivém pňípa
dé částky 100 Kč, mohou býti do záznamuza
pisovány denní úhrnnou částkou. Daňový zá
znam nemusí vésti, kdo vede obchodní knihy
podle ustanovení obchodního zákona: na žá
dost múže býti povinnosti véstl daňový zá
znam zproštén, kdo vede obchodní záznamy
podle jiných ustanovení, Jestliže tyto záznamy
stačí ke kontrole paušalované dané nebo se
dají k tomuto účelu upraviti. Vyhláška o pau
šalování dané múže povinnost vésti daňové
záznamy upraviti jiným zpúsobem, zejména
múže stanoviti jinou formu a obsahdaňových
záznamú.

čl. 23.

K 88 94 a 49 zákona.
Daňové záznamy podnikú, povin
ných platiti daň pčepychovou.
Podnikatelé, obchodujíci pčedméty pľepy

chovými, jsou povinni vésti stran pčedmétú
pčepychových zvláštní záznamy, a to „zásob
rík“ a „knihu daňovou“.

A. Zásobník.
(1) Zásobník musí býti vázanýa list za lis

tem číslovaný. Do ného se zapisuje každo
denné a podle druhu prírústek (nákup a vý
roba) a úbytek (prodej, spotňeba, ztráta)
zboží.

(2) Podniky nové vzniklé jsou povinny do
14ti dnu po svém vzniku poňíditi inventuru
pízpychových pčedmétú podle stavu, kdy za
čaly obchodovati, a výsledek inventury zapsati
jako první položku do zásobníku.

ano

(3) Podnikatelé, kteňí mají na skladč pred.
méty v dobé, kdy pčedméty ty nafízením byly
prohlášeny nové za pľepychové, jsou -podle
5 49, odst. 9 zákona povinni poľíditi do 14
dnú po dni, kdy naťízení nabylo účinnosti, in.
venturu téchto pčedmétú a výsledek její za.
psati do zásobníku.

(+) V prčípadech, kde pčepychové pčedmčty
byly dňíve zdančny u výrobce, nafízením se
však nové zdaňují v drobném prodeji, musí
podnikatel, který takové pčedméty má na
skladé a prodává je v drobném prodeji, poľi
diti též podle stavu ze dne, kdy naťízení to na
bylo účinnosti, inventuru tčchto predmčtň,
Z nichž byla u výrobce daň pčepychovájiž za
placena, a stav pľedmétdň inventurou takto
zjišténý zapsati jako první položku do zásob
níku, daň pčepychovoubude v tomta pžípadš
podnikatel platiti jen z odprodeje prírústku
téchto pčedméetú,kdežto ze zásob, zdančntých
pčepycnovou daní již u výrobce, odvede jen
29/ ní daň z obratu.

(S) O pňedmetech, zdaňovaných dňíve
v drobném prodeji, podle naťízení nové však
zdaňovanýcň u výrobce, musí podnikatel,
který není sám výrobcem, vésti dále zásobník
až do úplného vyčerpání zásob a musítyto zá.
soby zdaniti podle ustanovení $ 49, odst. S zá.
kona. Prírústek pčedmetú, které se podle zmí
néného naťíizení nové zdaňují u výroľĽce, ne
musí už podnikatel (nabyvatel) zapisovati do
zásobníku a odvede z nich jen daň z obratu,
byly-li mu pčedméty ty zaslány po dni, kdy
nabylo zmínčné nafízení účinnosti, jinak jest
povinen zdaniti je 10%/ní daní pľepychovou
v drobném prodeji. Finanční úťad múže však
povoliti, aby podnikatel odved]ldaň pčepycho

| vou ze zásob, zjišténých podle stavu ze dne,
kdy zmínčné naťízení nabylo účinnosti, najed
nou nebo v určitých lhútách, zažádá-li o to
podnikatel. Bližší stanoví čl. 44 tohoto naťí
zení. V tomto pčípadé jest podnikatel zproštén
dalšího vedení zvláštních záznamú stran
téchto pčedmeti.

(6) O zásobách pčedmétú, které podle se
znamu pľepychových pčedmetú nejsou pľepy
chovým zbožím, které jsou však zcela neho
pčevážné zhotoveny z hmot, prohlášených
nové nafízením za zboží pčepychové, a které
jsou na začátku účinnosti zmínčného nafízení
na skladé, musí podnikatel rovnéž poľíditi in.
venturu, výsledek její zapsati do zásobníku
a oznámiti jej piíslušnému finančnímu úťadu
I. stolice do 14 dnú po dni, kdy nafízení nabylo
účinnosti, zásoby ty zdaňují se 10“%ní daní
prčepychovou až v drobném prodeji.

(7) V zásobníku vede se oddčlené a samo



Sbírka zákonú a nafízení 1, č. 19. 69

statné pňírústek (nákup a výroba) a úbytek
(prodej, vlastní spotčeba, výdčlečné upotňe
bení, ztráta) zboží tak, aby porovnáním bylo
kdykoliv možnozjistiti stav zboží na skladč.

(8) Do oddílu „pňírústek“ nutno zapsati:
1. inventurou zjišténý stav zboží:
2. bčéžnépňírústky, pii čemž dlužno uvésti:
a) datum piírústku (kdy bylo zboží vyrobenonebokoupeno),datuma čísloúčtu:
b) adresu dodavatelovu nebo poznámku,

že jde o vlastní výrobu,
c) bližší označení zboží (druh, továrníčíslo,

číslo skladu, číslo zboží). Zboží budiž pňi tom
rozeskupeno alespoň tak, jak rozeznává se
znam pčepychových pčedmetú:

d) množství (kusú, míry, váhy).

(9) Do oddílu „úbytek“ nutno zapsati:
1. bežné úbytky (prodej, vlastní spotreba,

výdélečné upotňebení, ztráta) zboží s udáním:
a) kdy bylo zboží prodáno, spotfebováno,

výdčlečné upotňebeno atd. (prípadné, kdy účet
byl vydán nebo číslo bloku):

h) bližšího označení zboží (prípadnétaké to
väárního čísla, čísla účtu, čísla skladu, čísla
zboží):

2. množství (kusú, míry, váhy):
3. príslušnou položku, pod kterou byly pľňi

prodeji dodávka nebo spotčeba nebo výdčlečné
upotčebení zapsúny do knihy daňové.

(10) Každý piírustek a každý úbytek musí
býti zapssán pod zvláštní béžnou položkou. Zá
sobník musí v každém pľipadé obsahovati
shora uvedené náležitosti, ostatní obsah a
formu jelio muže každý podnikatel stanoviti
podle své potňeby.

B.Kniha daňová.
(1) Do knihy daňové se zapisují každo

denné:

1. dodávky, vlastní spotčeba (8 1, odst. 5
zákona) a výdélečné upotčebení ($ 25, odst. 2:
Zákona).

Pľi tom dlužno uvésti:
a) bližší označení zboží:
b) množstvi dodaného, spotrebovaného nebo

výdelečné upotčebeného zboží:
c) datum dodávky, príp. také číslo účtu:
Z. stržená cena, čítajíc v to daň, prípadné

obecná cena (čl..14) spotčebovaného nebo vý
délečné upotčebeného zboží:

3. datum platby:
4. sazba dané:

b. príslušná položka, pod níž byl výdej zboží
zapsán do zasobníku (vede-li se jaký):

6. ve sloupci pro poznámku duvod, proč byla
účtována snížená 2/ ní daň pčepychová (s uve
dením príslušného dokladu), nebo proč jest
dodávka dané prosta (na pľ. vývoz), pak je-li
platba toliko splátkou nebo byl-li obchod zru
šen (storno).

(2) Úplaty, z nichž byla účtována jen sní
žená 2%/ní daň pčepychová ($ 28 zákona), za
píší se do zvláštního sloupce oddelenéod ostat
ních úplat za pčepychové dodávky, podléhající
plné 12%ní (10%ní) dani pčepychové.

(3) Platí-li se kupní cena za dodané zboží
ve splátkách, provede se zápis dodávky hned
pči první splátce a v poznámkovém sloupci se
podotkne, že jde o první splátku. Pňi dalších
splátkách se zapíše v pňíslušném sloupci to
liko datum platby, splacená částka a v po
známkovém sloupci se uvede, o kolikátou

"splátku jde, a fťadovéčíslo púvodního zápisu
dodávky do knihy daňové.

(4) Bylo-li placeno pčedem, provede se zápis
do knihy daňové hned v den platby a pozna
menáse, že bylo placeno pčedem, v poznámko
vém sloupci. Dává-li se však zboží na úvér,
provede se zápis vden dodávky a v poznámce
se vyznačí, že bylo prodáno na úvér: tržba se
pak zapíše dodatečné pňi placení. Byla-li do
dávka zrušena, uvede se tato okolnost, jakož
i datum zrušení dodávky v poznámkovém
sloupci u položky, pod kterôu byla púvodní do
dávka zapsána do knihy daňové. Pňi tom bu
diž pro lepší pčehled pľeškrtnut púvodní zápis
platby červeným inkoustem tak, aby zústal či
telným. O vyúčtování vrácených úplat z téchto
zrušených dodávek nebo dané z téchto úplat
viz čl. 30 tohoto nafízení.

čl. 24.

K 894 zákona.

Úlevy pťi vedení knih. ©
(1) Podnikatelúm, obchodujícím pčepycho

vými pňedméty, jest dovoleno vésti zásobník
i knihu daňovou pohromadé v jednom zá
znamu. Zásobník a kniha daňová mohou býti
také spojeny s jinakými záznamy podnikate
lovými.

(2) Od vedení knihy daňové múže finanční
úťad I. stolice osvoboditi podnikatele na žá
dost tehdy, prodává-li výhradné jen pčedméety
pňepychové a vede-li obchodní knihy tak, že
jest možno z jednotlivých položek pčedméty
prepychové a platy za né pľijaté bez obtíží
zjistiti.
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Čl. 25.

K 89,4, odst. $ zákona.
Daňové záznamy podnikú, pro
vádéjíciích pťepychové výkony.

Podnikatelé, provádéjíci pčepychové výlio
ny, jsou povinni vésti „daňový záznam“. Zá
znam ten musí býti vázána list za listem
číslován a do ného musí býti denné zapisován
každý provedený pepychový výkon pod
zvláštní položkou, a to tak, aby byl ze zá
znamu patrný druh výkonu, doba provedení
a výše úplaty.

čl. 26.

K 8817 a 35 zúkona.
Priznání k dani.

(1) Daňové pčiznání musí zásadné podá
vati každý podnikatel, i když dodává pňed
mčty od dané osvobozené nebo predmety,
u nichž jest daň paušalována.

V (2) Priznání se podává jak pňi dani z obra.
tu tak pči dani pčepycnové zpravidla po uply
nutí ročního daňového období ($$ 15 a 35 zá
kona), a to do konce ledna každého roku za
uplynulý rok za každou provozovnu zvlášté,
není-li podnikateli povoteno jednotné zdanéní
jeho provozoven (čl. 31).

(3) Zruší-li se podnik v daňovém období,
nutno podati pčiznání do 4 nedčl po jeho zru
šení. Úplaty pozdéji došlé prihlásí se do čtyť
nedél po zaplacení.

(4) V jaké Ihútš jsou povinni podati pňi
znání cizozemští podnikatelé, stanoví 8417,
odst. 4 zálsona. Tito podnikatelé jsou povinni
pľipojiti k pčiznání sestavení úplat za do
dávky nebo výkony, které provedli na pňed
cházejíci objednávku.

(5) Pri dražbách se podává pňiznání za
každou jednotlivou dražbu do 14 dnú po jejím
f""ovedení, pokud nejde o podniky, které jsou
oprávnény odvádéti daň z dražeb v daňových
splátkách (čl. 34).

(6) Podniky, které jsou povinny platiti
mimo daň z obratu také daň pňepychovou,
musí podati kromé pľiznánií k dani z obratu
talté zvláštní pčiznání k dani pňepychové.

(7) Pfiznání daňové musí také podati pod
nikatelé, kteňí jsou podle vyhlášky o paušalo
vání povinni platiti paušalovanou daň, pokud
Zmínčncu vyhláškou nebyli výslovné této po
vinnosti zprošténi.

(93)Daňové priznání jsou povinny podati
též osoby, uvedené v 8 5, odst. 1, č. 3 zákona.

čl. 27.

K 8 17 zákona,
Prfiznání k dani z obratu.

(1)Priznání musí obsahovati všechny úda.
Je, Jež jsou uvedeny ve vzorci pfiznání, vy.
daném ministerstvem financí, a to oddčlenč
za každé splátkové období.

„(2) Je-li poplatníku dovoleno, aby místo
pľijatých úvlat pčiznával ceny za dodávky
a výkony účtované (8 17, odst. 7 zákona),ne.
smčjí býti ze souhrnu účtovaných cen vylou
čeny niezapracené pohledávky. Rovnéž ceny,
účtované za zrušené -dodávky nebo výkony,
dále povolené slevy a účtované částky, které
se staly prokázané nedobytnými, nesmčjí býti
vyloučeny ze souhrnu účtovaných cen, mohou"
však býti odečteny v rubrice pro úplaty za“
dodávky nebo výkony od danč osvobozené. —

(3) Srážkové položky lze odečítali jen od
souhrnu pňijatých úplat (po pňíp. účtovaných
cen), které podléhají téže daňové s2zbé (s lou
též pčirážkou). Ve srážkových položkách ne
smejí však býti uvedeny,ani z pňijatých úplat
(po piípadé z účtovaných cen) vyloučeny
úplaty (účtované ceny) za dodávky nebo vý
kony, z nichž byla daň sražena a bernímu
účadu odvedena podle ustanovení 8 12, odst. 2
Zákona. Jakým zpúsobem nutno prokázati
srážkové položky, stanoví čl. 30 tohoto naŤizení.

(1) Ve zvláštním pňiznání je podnikatel
povinen uvósti úplaty za talkové dodávky pro
ného provedené,z nichž je povinen platiti daň
místo dodavatele (8 5, odst. 1, č. 5, druhá
včta, 8 5, odst. 1, č. 7, druhá veta a $ 5, odst.
1, č. 8, druhá veta zákona).

(5) Podnikatelá, ktefí obchodují pčedmôty,
jichž dodávky podléhají rúzným daňovým
sazbám nebo jsou od dané osvobozeny nebo
u nichž jest daň paušalována, mohousi v pľi
znání pro 2/ ní daň z obratu od souhrnu pči
jatých úplat (po pňíp. účtovaných cen), do
néhož však musejí býti zahrmuty i úplaty (po
pňíp. účtované ceny) za dodávky, podléhajíci
194/nídani z obratu, odečísti částky (čitajíc
v to daň), jež podle nákupních účtú pľipadají
na pňedmety, jichž dodávky podléhají dani
1%ní nebo jsou od dané osvobozeny nebo
u nichž jest daň paušalována. K témto ode
čteným částkám mohou pľipočítati částku,
odpovídajíci pomčrné části režie a podnikatel.
ského zisku. O částku tímto žpúsobem zjišté
nou zmenší se základ pro vyméčení 2%ní
dané. Odečtené částky, které podléhají 1%ní
dani z obratu nebo jsou od dané osvohbozeny
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nebo u nichž jest daň kryta paušálem, nutno
uvésti v príslušných sloupcích a rubrikách
pňiznání. Podmínkou této úlevy jest, že podnikatelneobchodujevýhradnévevelkéma že
múže vyloučené částky prokázati nákupními
účty, vydanými dodavateli, kteží vedou knihy
podle kupeckých zásad. Podle stejných zásad
mohou tito podnikatelé zjistiti také výši
daňových splátek.

čl. 28.

K 8 35 zákona.
Priznánií k dani pľepychové.
(1) Piiznání musí obsahovati všechny

údaje, jež jsou uvedeny ve vzorci pňiznáni,
vydaném ministerstvem financí, a to oddô
lenč za každé splátkové období.

(2) Podnikatel, který jest povinen platiti
jak 12“/ní, tak i 10%ní daň pčepychovou, po
príp. 2%,ní sniženou daň prepychovou, jest
povinen údaje, týkajíci se každé z téchto
daňových sazeb, uvésli v pňiznání oddélené.

(S) Je-li poplatníku dovoleno, aby místo
pňijatých úplat pčiznával ceny za dodávky
a výkony účlované ($ 17, odst. 7 zákona),
nesmeji býti ze souhrnu účtovaných cen vy
loučeny nezaplacené pohledávky. Rovnéž ce
ny, účtované za zrušené dodávky nebo vý
kony, dále povolené slevy a účtované částky,
které se slaly prokázané nedobytnými, ne
smeôjíbýti vyloučeny ze souhrnu účtovaných
cen, mohou však býti odečteny v rubrice pro
úplaty za dodávky nebo výkony od dané osvo
bozené.

(+) Srážkové položky lze odečítati jen od
souhrnu pňijatých úplat (po pňíp. účtovaných
cen), kleré podléhají téže daňové sazbé (s tou
též pňiražkou). Ve srážkových položkách ne
smejí však býti uvedeny, ani z pňijatých úplat
(po pňípadé z účtovaných cen) vyloučeny
úplaty (účtované ceny) za dodávky nebo vý
kony, z niehž byla daň sražena a bernímu
účadu odvedena podle ustanovení 8 12, odst. 2
zákona. Jakým zpúsobem nutno prokázati
srúžkové položky, stanoví čl. 30 tohoto na
Ťizení.

(5) Úplaty za zboží, nakoupené od nepodni
katelú (čl. 19), z niehž jest podnikatel povi
nen plaliti daň místo dodavatele (8 29, č. 5
zákona), nutno uvésti ve zvláštním pťiznání.

(6) Podnikatelé, kterí dodali pčepychové
predmety, jež nenáležejí v jejich obor ($ 31,
odst. Z, druhá včta zákona), jsou povinni po
dati pľiznání k dani pňepychové a uvésti
v ném úplaty (po príp. účtované ceny) za

tyto pčedméty : podávají-li pňiznání k dani
pčepychové ohledné jiných dodávek nebo vý
konú, jsou povinni uvésti úplaty (po pľíp.
účtované ceny) za dodávky pňepychových
pňedmétú, jež nenáležejí v jejich obor, na
zvláštní pňíloze pňiznání k dani pčepychové.

(") Byly-li nekteré pčedméty nebo výkony
nafízením nové prohlášeny za pčepychové a
byly-li dodávka takového pedmétu nebo ta
kový výkon provedeny po dni, kdy dotyčné
nafizení nabylo účinnosti, avšak úplata za né
došla pčed tímto dnem, jest poplatník povi
nen tuto úplatu zahrnouti do souhrnu pňľija
tých úplat, podléhajících dani prepychové.
Byla-li však úplata za takové dodávky nebo
výkony zahrnuta již do souhrnu pňijatých
úplat v pňiznání k dani z obratu za dľívejší
daňové období, vymôäňíse z této úplaty daň
prepychová, od niž se však odečte daň z obra
tu. Poplatník musí však tyto úplaty uvésti na
zvláštní pľíloze pľiznání s podotknutím, že
byly v dľivéjším daňovém období zdanény
daní z obratu, a pľipojiti doklady o tom, že
dodávka byla zaplacena diíve, než nabylo
účinnosti naťízení, jímž byly dodané pňed
mčty nebo provedené výkony nové prohlášeny
za pňepychové.

č l. 29.

K 817, odsť. 7 zákona,

Zdanéčníúčtovaných cen místo
prijatých platu.

(1) Činí-li podnikatel nárok na povolení,
aby mohl místo platú, pňijatých v daňovém
období, zdaňovati ceny, účtované za dodávky
nebo výkony ($ 17, odst. 7 zákona), musí za
toto povolení zažádati u pťíslušného finanč
ního úňadu I. stolice. Povolení se žadateli
udelí jen s podmínkou, že zdaní mimo ceny
účtované také platy, jež dojdou za dodávky
nebo výkony, provedené v dobé, kdy platil
daň ješté podle pňijatých úplat. Platy, došlé
z dodávek nebo výkonú, provedených ped po
volením, musí podnikatel vykazovati a pľĎi
znávati oddelené.

(2) Dosavadní povolení platiti daň podle
účtovaných cen zústávají v platnosti, pokud
se podmínky téchto povolení nezménily.

(S) K vymčťení danč musí býti vždy pľi
znány účtované ceny, čítajíc v to daň.

(4) Chce-li podnikatel pňejíti od povoleného
pňiznávání podle účtovaných cen opčt k pĎi
znávání podle pňijatých úplat, musi za povo
lení tohoto pčechodu zažádati u pňíslušného
finančního účadu I. stolice. Povolení se žada
teli udéli jen s podmínkou, že zdaní také
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úplaty, které v dobč, kdy ješté platil daň podle
účtovaných ceň, pčijal za dodávky a výkony,
na nčž vydal účet v dobé, kdy již platí daň
podle prijatých úplat, tyto úplaty musí pod
nikatel vykazovati a pľiznávati oddôélené.
ltovnéž musí takový podnikatel oddélené vy
Jazovati a pčiznávati úplaty, které v dobé, kdy
již platí daň podle pčijatých úplat, pňijal za
dodávky a výkony, na néž vydal účet v dobé,
kdv ješté platil daň podle účtovanýchcen.

čl. 30.

K 89817 a 18 zákona.
Srážkové položky. Vyrácení

úplat.
(1) Uplatňuje-li poplatník v pľiznání sráž

kové položky, musí je na vyzvání prňíslušného
finančního úťadu (orgánu) prokázati.

(2) Za prúkaz se pokládají:
1. stran vývozu evidenční kniha o vývozu

a korespondence,dále pak buďprohlášení, po
tvrzené výstupním celním účadem, že zboží
bylo vyvezeno ze zdejšího celního území
(čl. 2) nebo podací list poštovního účadu:

2. stran dodávek (pčepychového i nepľe
pychového zboží) nebo výkonú pro stát nebo
státní podniky nebo pro osoby, které nabyly
prepychového pčedmétu ve večejném zájmu,
doklady, uvedenév čl. 10 tohotonafízení,

3. stran jinakých od dané osvobozených do
(výkonú), dále stran dodávek (vý

konú), u nichž jest daň paušalována, zpravidla
prodejní účty a ťádné obchodní knihy. U pod
nikatelú, kteňí neobchodují výhradné ve vel
kém),múže se však finanční úťad I. stolice spo
kojiti prúkazem nákupními účty, vydanými
dodavateli, ktečí vedou čádné obchodní knihy,
k nákupním cenám pňipočte se pomérná část
vežie a podnikatelského zisku. Tržbu za zboží,
u néhož jest daň paušalována, smí si srážeti
ve svém pľiznání podnikatel, který není podle
vyhlášky o paušalování povinen paušál sám
odvádčti:

vm4. stran úplat vrácených korespondence
nebo jiné doklady o zrušení dodávky nebo
slevé ceny:

"T 5. stran účtovaných cen, které se staly ne
dobytnými, korespondence nebo jiné doklady
o bezvýsledném vymáhání.

v (3) Vnácená úplata smí se odečítati vždy
jen od souhrnu úplat, které podléhají téže da
ňové sazbéjako úplata vrácená. Byla-li tudíž
vrácena úplata, která podléhala 1%/nídani,Ize
j! odečísti jen od souhrnu pťijatých úplat,
prdléhajícich dani 1%ní, byla-li však vrácena

úplata, podrobená 2“!ní dani, lze ji odečítati
jen od sotihrnupriatých úplat. podléhajícich
dani 2%4nía pod.

(1) Vrací-li podnikatel úplatu ješté nezda
nénou, odečte ji prostč pňiuzávérce za splát
kové období od součtu pňijatých úplat, pod
léhajícich stejné daňové sazbč, a vykáže jen
zbytek jako souhrn zdanitelných úplat v Pľi
slušném splátkovém období pčijatých. Byla-li
však vrácená úplata zdančna již v dčívejších
splátkových obdobích, odečte se pri nejllíže
následující daňové splátce od souhrnu úplat,
z néhož se odvádí daň podle stejné sazby,
v daňovém pľiznáni uvede se však v téehto
pčípadech v souhrnu pľijatých úplat celá
tržba za splátkové období, nezmenšená 0 vrá
cenou úplatu. Tato úplata se vykáže pak v da
ňovém pľiznání na pľňíslušném místé jako
srážková položka. Nebyla-li však v celém béž
ném ročním daňovémobdobí žádnáz prijatých
úplat podrobena téže daňové sazbé jako Vrľa
cená částka, uvede podnikatel vrácenou úplatu
na konci pľiznání vpríslušné poznámce a Zá
roveň uvede sazbu, podle Icteré byla z vrácené
úplaty v dňivéjšim období zaplacena splátka.
Splátku, která z vrácené úplatv byla zapla
cena, odečte pak vyméťujíci účad od celkové
predepsané dané.

(5) Toto ustanovení platí obdobné, provádi
li se zdanéní podle 8 17, odst. 7 zákona podle
účtovaných cen místo podle úplat skutečné
pňijatých.

čl. 31.

K 820, odst. 9a 11a 339 zákona.
Príslušné účňady.

(1) Príslušným pňijmouti ohlášky, žádosti,
priznání a vymčťiti daň jest — kromé pňií
padú, uvedených v odstavci 7 — finanční úťad
I. stolice (berní správa), v jehož obvodu pod
nikate] má bvdlišté (sídlo) nebo kde pňevážné
pobývá. Má-li podnikatel oddčlenou provo
zovnu, je pľíslušným finanční úňad I. stolice,
v jehož obvodu se podnik provozuje. Má-li pod
nikatel nékolik provozoven v témže ukládacím
okrese, zdaňuje se každá: zvlášté: má-li né
kolik provozoven v rúzných okresích, je pňí
slušným stran každé provozovny finanční
úťad I. stolice, v jehož obvodu jest provo
zovna.

(2) Podnikateli muže býti na zvláštní žádost
povoleno jednotné zdanéní buď pro všechny
jeho provozovnynalézajíci se v zemi České A
Moravskoslezské nebo pro všechny jeho pro
vozovny nalézajíci se v zemi Slovenské nebo
pro všechny jeho provozovny nalézajíci se na
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Podkarpatské Rusi. O žádosti, jež musí býti
doložena prúkazem, na pľ. ovéčeným výpisem
z obchodního rejstčíku, že jde o provozovny
télhož majetníka nebo o závody téhož podniku,
rozhoduje, jsou-li provozovny v obvodu jed
noho finančního účadu I. stolice, tento účad,
jsou-li však v obvodu rúzných finančních
účadú I. stolice, finanční úťad II. stolice, A
jsou-li v obvodu rúzných finančních účadú
II. stolice, ministerstvo financí, avšak pouze
pokud jde o provozovny, které jsou v zemi
České a Moravskoslezské, a pokud také fi
nanční úťad I. stolice, u néhož má býti povo
leno jednotné daň vymčeľovali, nalézá se
V zemi České nebo Moravskoslezské.

(3) Povolení jednotného zdanéní, udelená
podle dňívejších zákonných ustanovení, zústá
vají nadále v platnosti: príslušný účad múže
povolení jednotného zdanéní odvolati.

(1) Stran kočovních a podomních podnikú
jest pňíslušným účadem ten finanční účad
I. stolice, kterému pňísluší ukládání dané vý
délkové (čl. 36).

(5) K vyméťčenídané cizozemským podni
katelum jest pííslušným ten finanční úňad
I. stolice, v jehož obvodu činnost provozovali.

(0%)V pochybnostecho tom, který úňadjest
príslušný k vyméťčenídané, rozhodne zemský
finanční úťad.

(7) Prislušnost účadú k vyméťčení dané
z obratu a dané pčepychové pňi dovozu (S 1,
odst. 1, č. 2 a 5 25, odst. 2, č. 1 zákona) fídí
se podle ustanovení o cle.

(+) Finanční úťčadI.stolice, který proved!
trestní Ťizení, pčedepíše též zkrácenou daň
Z výsledku trestního fízení vyplývající.

(9) O opravných prostňedcích rozhoduje
jako druhá stolice s konečnou platností zem
ský finanční účad s výjimkou stížnoslí proti
vyméťení dané z obratu a dané pčepychové
pňi dovozu ($ 1, odst. 1, č. 2 a 8 25, odst. 2
č. 1 zákona), o kterých platí ustanovení hla
vy V celního zákona a s výjimkou pťípadú,
kde o slížnosti podle podpúrné platných usta
novení (8 47 zákona) rozhoduje úňadjiný.

„(19) V pľípadech, kde daň jest paušalo
väna, stanoví vždy príslušná vyhláška, které
úťady jsou pňíslušny k vymččení paušalované
dané a k rozhodování o daňové povinnosti
a 0 stížnostech,

(11) Pokud se v zákoné nebo v tomto naľí
zení mluví o finančním úťadu I. stolice, roz
umi se jím berní správa,

čl. 52.

K 8 20, odst. 9 zákona.
Vymččení dané z dodávek,
z nichž jest povinen platiti daňpodnikatel, pro kterého byly

provedeny.
Z dodávek, z nichž jest povinen platiti daň

pornikatel, pro kterého byly provedeny (3 5,
odst. 1, č. 5, druhá včta, 8 5, odst. 1, č. 7,
druhá včta a 8 5, odst. 1, č. 8, druhá včta zá
kona), vymôčí finanční úťad]. stolice dotče
nému podnikateli daň na podkladé zvláštního
priznání (čl. 27, odst. 4 a čl. 28, odst. 5) a
vydá na tuto daň zvláštní platební rozkaz.

ČI. 33.

K 8 2, odst. 1 až 8 zákona.
Placení dané.

(1) Tuzemští podnikatelé (též osoby, uve
dené v 85, odst. 1, č. 3 zákona) jsou povinni
platiti daň v daňových splátkách podle 3 20,
odst. 1 zákona.

(2) Podnikatelé, .kteňí jsou povinni platiti
daň z dodávek, jež pro né byly provedeny
(8 5, odst. 1, č. 5, druhá véta, $ 5, odst. 1,
č. 7, druhá včta a $5, odst. 1, č. 8, druhá veta
zákona), jsou povinni platiti tuto daň rovnéž
v daňových splátkách podle $ 20, odst. 1 zá
kona.

(3) Podnikatelé, ltečí obchodují pčedmety,
jichž dodávky podléhají vúzným daňovým
sazbám nebo jsou od dané osvobozeny, nebo
pčedmety, u nichž jest daň paušalována,a se
staví pľiznání podle smérnic, obsažených
v čl. 27, odst. 5, mohou podle téehto smérnie
vypočítati také výši daňových splútek.

(4) Cizozemští podnikatelé jsou povinni
platiti daň za každé daňové období ($ 20,
odst. 2 zákona).

(5) V daňovém piznání jsou podnikatelé
povinni vyznačiti také výši zaplacených daňo
vých splátek nebo dané za dotčené daňové
období a zvlášté vykázati za každé splátkové
období výši dané, která jim byla podle ustano
vení 8 12, odst. 2 zákona sražena a bernímu
úťadu odvedena.

Čl. 34.

K 8 19, odst. 2 a $ 20, odsť. 10 zúkoňa.
Jak se vyméňuje daň pčňidraž.

bách.

(1) Dodávky z dražeb jsou podrobeny po
| dle 81, odst. 2 zákona dani z obratu a podle
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S ?3, odst. 2 zákona dani pčepychové. Od dané
jsou osvobozeny vnucené dražby kromé „pĎi
padu, kdy jde o dodávky predmetu, jejichž
vlastníkem jest ten, jemuž vyhláška o pauša
lování dané ukládá povinnost platiti z dodávek
tčchto pčedmčtú paušál (8 4, č. 1 zákona), a
debrovolné dražební prodeje mezi dédici k roz
delení dédictví (8 4, č. Z zákona). Dodávky
pčepychovýchpedmetú pňi vnucených draž
bách podléhají však vždy dani pľepychové
(S 25, odst. 2, č. 4a $327, č. 1 zákona).

(2) Daň jest povinen platiti podle 8 5,
odst. 1, č. 6a $ 29, č. 4 zákona, je-li dražba
mimosoudní, kdo dražbu provádí, pňi draž
bách soudních, kdo o dražbu žádá, pňi čemž
soud muže žádati pňčiméfenouzálohu na daň.

(3) Za daň, pčipadajíci na dodávky z mimo
soudní dvažby, ručí podle 8 8, odst. 1, č. 8
zákona ten, z jehož podnétu se mimosoudní
dražba koná, není-li sám subjektem dané.

(4) Ustanovení odst. 3 se vztahuje podle
všeobecného ustanovení $ 24 zákona také na
mimosoudní dražby pšedmétú pňepychových.

(5) Nepodnikatel, který zamýšlí provésti
dobrovolnou dražbu, jest povinen to oznámiti
pňíslušnému finančnímu úťaduI. stolice, v je
hož obvodu se dražba má konati, a tv nej
pozdéji týden pňeddražbou a v oznámeníuvésti
dobu, pčedmet a místo dražby.

(6) Osoba, k placení dané povinná, musí ob
dobné podle ustanovení čl. 26 až 28 tohoto na
fízení do 14 dnú po dražbé podati daňové
pňiznání, obsahujícií souhrn všech úplat pňi
dražbé pňijatých : byly-li v dražbé prodány zá
roveň pčedméty prepychové, musíse stran nich
podati zvláštní pňiznáni.

(7) Daň, kterou si poplatník sám vypočte,
musí býti ve lhúté, stanovené pro podání
pľiznání, odvedena platenkou poštovní spoľi
telny bernímu úťadu, pčíslušnému podle místa
dražby. Na líci složenky vplatního lístku musí
poplatník zejména též vyznačiti jméno berní
obce, na rubu složenky pak, že platí daň
z obratu nebo daň pčepychovou nebo jejich
paušál (sazbu paušálu), dále datum, místo a
predmet (pčedméty) dražby a stručné odkázati
na pľiznaní daňové, podané finančnímu účadu
1. stolice.

(S) Berní účad pňedepíše daň ve výši došlých
muplateb a učiní o pčedpisech hromadné ozná
mení nadiízenému finančnímu úľaduI. stolice,
v némž podle údajú plátcú na rubu složenek
vnlatních lístkú poštovní spoňitelny sdélí u kaž
dého pčedpisu datum, místo a pčedmét (pňed
métv) dražby. Finanční úňad I. stolice pňe
zl:ouná podle daňového priznání, byla-li daň

správné odvedena, a pťedeníše, je-li tčeba, do
datek, jinak strana platební rozkaz neobdrží,

(0) Stálé soudní dražebny, notáťi a podnika.
telé, kteňí častéji nebo po živnostensku prová.
déjí dražby, jsou oprávnčni daň z obratu nebo
daň pčepychovou z dražeb odvádšti zároveň
s daňovými splátkamiz ostatní své tržby.

(10) Nárok na 2%ní sníženou daň pčepycho
vou podle $ 28, č. 4 zákona Ize uplatniti taképňidražbáchzapodmínek,uvedenýchv čl.39
tohoto naťízení.

(11) Ustanovení odst. 1 až 4 a odst. 6 až 8a
odst.10 vztahují se jak na dražby, provádčné
podnikateli, tak na dražby, provádčné nepodni
kateli.

čl. 83.

K 8 22, odst. 1 až $a 8 37 zákona.
Vrácení dané vývozcúm.

(1) Tuzemský podnikatel, který vyvezl do
ciziny pčedmét, podrobený dani z obratu nebo
dani pčepychové, aniž jej zpracoval, múže žá
dati za vrácení částky ve výši dané, kterou
z dodávky jeho dodavatel nebo pňi dovozu on
sám státu odvedl.

(2) Za zpracování se nepokládá, byl-li ped
mét jen opatľen novým neb jiným obalen,
nebo čisténím, natčením nebo jinak jen zevné
upraven k prodeji.

(9) Žádost za vrácení dané z obratu nebo
dané pčepychové nutno podati do jednoho roku
po vývozu u finančního úťaduI. stolice, v jehož
obvodu má vývozce své bydlišté (sídlo).

(4) Žadatel musí prokázati, že nabyl vyveze
ného pčedmétu od tuzemského dodavatele nebo
že jej sám z ciziny dovez], kdy se tak stalo,
z jaké ceny byla jeho dodavatelem nel)o pži
dovozu jím samýmdaň zaplacena, a že tento
pľedmét skutečné vyvezl do ciziny.

(6) K tomucíli musí žádosť dolažiti prísluš.
ným výpisem ze své evidenční knihy o vývozu,
kterou jest povinen vésti podle čl. 2 tohoto na
Ťfízení,a buď prohlášením, potvrzeným výstup
ním celním účadem, že zboží bylo vyvezeno ze
zdejšího celního území (čl. 2) nebo podacím
listem poštovního účadu. Kromé toho musí
predložiti nákupní účet, vydaný mu jeho doda
vatelem, a dva opisy tohoto nákupníiho účtu.
Z nákupního účtu má býti patrno, kdy byla
účtovaná cena zaplacena (nenlatí-li dodavatel
daň z cen účtovaných podle 8 17, odst. 7 zá
kona). Od prúkazu výpisem z evidenční knihy
o vývozu múže finanční úťad I.stolice upustiti,
je-li vývoz jiným zpúsobem prokázán tak, že
o ném úťad nemá pochybností,
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(6) Obsahuje-li nákupní účet údaje, které
nemají pro posouzení nároku na vrácení dané
významu, dostačí, pčedloží-li vývozce kromé
prvopisu nákupního účtu pouhé dva výpisy
z tohoto účtu, obsahujíci datum účtu, jméno
dodavatelovo, označení zboží, jeho množství,
cenu, označení obalu a pňi vagonových zásil
kách též čísla vaďonú, zkrátka údaje, které
jsou k zjišténí totožnosti zboží nezbytné, ko
nečné datum zaplacení a zaplacenou částku.

(7) Opisy nákupního účtu nebo výpisy
z ného musí býti opatčeny prohlášením doda
vatele, od néhož vývozce zboží koupil, že daň
z účtované ceny byla již zaplacena, a dalem
této platby nebo prohlášením,že jest účtovaná
cena zahrnuta v částce, z níž daň za príslušné
období byla již zapravena: prohlášení musí
zníti na úňad, u néhožse o vrácení žádá.

(S) Jde-li o vrácení dané pčepychové, musí
žadatel kromé dokladú shora uvedených pred
ložiti také príslušný výpis z knihy daňové
svého dodavatele.

(9) Dodavatelovo prohlášení a výpis z jeho
knihy daňové jsou kolku prosty.

(10) Odepňe-li dodavatel vydati vývozci pro
hlášení o zaplacení dané nebo výpis z knihy
daňové nebo nemäuže-li si je vývozce opatňiti
z jiných dúvodú, musí tyto pčekážky oznámiti,
pripojiti nákupní účet a dva jeho opisy a žá
dati, aby účad se sám presvédčil o zaplacení
dané z účtovaného zboží. Finanční úťad vyzve
pak dodavatele, aby opatňil opisy účtú prohlá
Šeníni, je-li daň z príslušné dodávky již zapla
cena či ne, pčipadné aby pčedložil výpis ze své
knihy daňové. Nevyhoví-li dodavatel tomuto
vyzvání včas, múže mu finanční úžad uložiti |
počaakovou pokutu podle $ 43 zákona.

(11) Finanční účad vyznačí na prvopise
účtu, že byl tento pčedložen proto, aby daň
byla vrácena, a žadateli jej pak vrátí,

(12) Jeden opis účtu podrží si úťad, druhý
opis zašle k cíli kontroly tomu finančnímu
účadu I. stolice, u néhož jest vývozcúv doda
vaätel zdanén.

„ (13) žúdost, kterou jest podati nejdéle do
jednoho roku po vývozu, podává se zpravidla
za celé daňové období ročné nebo alespoň
čtvrytletné, vždy však teprve tehdy, když Ize
S istotou prčedpokládati, že ten, kdo vývozci
zboží dodal, daň z dodávky již státu odvedl.

(14) žádá-li za vrácení danč vývozce, který
vyvezené zboží z ciziny sám dovezl a z ného
pľi dovozu daň zaplatil, doloží svou žádost vý
pisem ze své evidenční knihy o vývozu a buď
prohlášením, potvrzeným výstupním celním

účadem, nebo podacím listem poštovního
úťadu, dále pak stvyzenkou celního účadu o za
placení dané.

(15) O žádostech rozhoduje finanční účad I.
stolice (čl. 31).

(16) V prípadech a za podmínek uvedených
v 8195, odst. 2 a 8 216, odst. 1 vládního načňí
zení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n.,
jímž se provádí celní zákon, vrátí pňíslušný
účad celní správy na žádost daň z obratu nebo
daň pčepychovou zároveň se clem.

Čl. 36.

K 8 23 zákona.

Zajišténí dané.
(1) Príslušný finanční účad 1. stolice (či.

31) múže podnikúm kočovním nebo podomním,
které nemají na určitém místé stálé provo
zovny, zároveň pľi uložení dané výdélkovéulo
žiti jistotu za daň z obratu nebo daň pňepy
chovou, a to ve výši dané, která pravdépo
dobné pripadne na daňové období, za které se
zminéným podnikúm vymčťňujedaň výdélková.

(2) Príslušný finanční úťad [. stolice muže
také cizozemským podnikatelúm uložiti jistotu
za daň, která pravdčpodobné pľipadne na
dobu, po kterou zamýšleji v jeho obvodu pro
vádčti dodávky nebo výkony.

(3) Zajišténí dané z obratu a dané pľepy
chové pňi dovozu ($ 1, odst. 1, č. 2 a 8 25, odst.
2, č. 1 zákona) fídí se podle ustanovení o cle.

čl. 37.

K 8 27, č. 2 zákona.

Osvobození dodávek používa
ných pčľepychových predmetú.

(1) Smčňuje-li se používaný prepychový
pčedmét za nový pčepychový pčedmét téhož
druhu, jest dodávka používaného prepycho
vého pčedmétu podle 8 27, č. 2 zákona od dané
pčepychové osvobozena, kdežto dodávka no
vého pľepychového pňedmétu podléhá dani
pčepychové z plné ceny nového pčepychového
pčedmétu, nezmenšené 0 cenu používaného
prepychového pčedmétu. Podmínkou zmíné
ného osvobození jest, že dodavatel nového pľe
pychového pčedmétu vydá o smčéné ťádný
účet, v némž musí býti uvedena jak cena za
nový pľepychový pčedmét tak cena za použí
vaný pčepychový pčedmét: opis tohoto účtu
jest dokladem príslušné položky knihy daňové,
Je-li dodavatel používaného pňepychového
pčedmétu podnikatelem, jest povinen cenu



76

účtovanou za pvužívaný pčepychový pedmčt
zvlášté uvésti ve svém pňiznáni jak mezi pňí
jmy tak mezi srážkami a srážku tu doložiti
orizinálním účtem o smene.

(?) Dodávka používaného pňepychového
pčedmétu podléhá ovšem dani z obratu.

čl. 38.

K 3 28, č. 2 zálcona.

Sníženádaň pťepychová pro
umelecká plastická díla.

(1) Dodávky plastických dél podléhají 2%/ní
snížené dani pľepychové jen tehdy, jde-li
o umelecká plastická díla k účel“m večejným.
Okolnost, že plastické dílo bylo dodáno pro ve
feiné účely, nutno prokázati olhjednávkou a
potvrzením finančního úňadu|. stolice, uvede
nýmnve čl. 2 tohoto naťízení : zmínéné prúkazy
nutno uschovati jako doklad knihy daňové.

(2) Snížená daň pčepychová se nevztahuje
však na dodávky umeleckých plastických deôl,
která nejsou určena k účelum vefejným.

(3) Podmínky, za nichž dovoz umčéleckých
plastických dél podléhá jen 2%ní snížené dani
pľepychové, stanoví čl. 2 tohoto nafízení.

čl. 39.

K 8 28, č. 4 zákona.

Prúkazy pro pčekupníky k uplat.
néní nároku na sníženou daňpľe

pychovou.
(1) čČiní-li ten, kdo nabývá pňepychových

pčedmčtú, zdaňovaných v drobném prodeji,
nárok na sníženou daň pňepychovou podle
8 28, č. 4 zákona proto, že téchto pčedmetú
nabývá k dalšímu zcizení v nezmenéném
stavu, musí tuto okolnost dodavateli proká
zati jednak úňčedním vysvédčením, jednak
osvedčením podle pňipojených vzorcú (vzorec
č. 1 a 8).

(2) Úfední vysvédčení, jež vydá okresní
účťadtomu, kdo jest oprávnén podle platných
usianovení provozovati výdélečnou činnost,
musí obsahovati: ľadové číslo účedního se
znamu, jméno (firmu) toho, kdo zboží na
bývá, jeho povolání (živnost), bydlišté (sídlo
firmy) a bližší adresu, obvyklé označení
obchodních pňedmétú, které podnikatel po
živnostensku prodává, a dobu, na kterou má
vysverčení platnost. Vysvčdčení se vydává
na jeden kalendáční rok: po jeho uplynutí
múže platnost účedního vysvédčení býti vždy
>rodloužena na další kalendáňní rok.
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(3) Okresní úťad vede o vydaných účedních
vysvédčeních seznam, v némž jsou obsaženy
údaje shora uvedené,

(+) Není závady, aby úťad vydal podnika
teli další vysvčdčení, na nichž se poznamená,
kolikáté to jest vyhotovení.

(5) Osvčdčení, jež vydá nabyvatel dodava
teli, musí obsahovati: jméno okresního úťadu,
který vydal účední vysvedčení slora uvedené,
datum a číslo tohoto vysvčdčení, obvyklé
obchodní označení dodávky, její cenu, doda
vatelovo jméno (firmu), datumvyhotovení,
nabyvatelúv podpis a jeho adresu.

(s) Pri odebrání zboží vykáže se odbčratel
účedním vysvčdčením a odevzdá dodavateli
osvedčení o dodávce.

(7). Dodavatel poznamená v knize daňové
(v poznámkovém sloupci) dúvod, proč byla
účtována snížená 2<c6ní daň pčepychová, Vy
značí na osvčdčení položku knihy daňové a
uschová toto osvédčení jako doklad príslušné
položky knihy daňové.

(8) Jen za téehto podmínek jest dodavatel
oprávnčén pľi dodávce uvésti v knize daňové
místo plné 10%“%5nísazby toliko 2/“6ní sazbu
dané pňepychové a podle této daň vypočítati

(9) Dodavatel nemusí však trvati na pťed
ložení úňedního vysvčdčení a osvedčení,
když zná nabyvatele jako obchodníka nebo
živnostníka zbožím pčepychovým právé toho
druhu, jaké prodává, nebo když jest
z objednacího listu zňejmo, že ten, kdo
zboží objednává, obchoduje zbožim prave
tohoto druhu. Ve všech téchto pňípadech
jedná však dodavatel na vlastní zodpovédnost
a musí na požádání finančních orgánú hodno
včrné prokázati, komu, kdy a jaké zboží sku
tečné dodal. Tento prúkaz pirovede objedna
cím liste, opisem účtu a pňípadné dopravní
listinou (nákladním listem, poštovním poda
cím listem atd.). Odebírá-li však nabyvatel
zboží osobné bez objednacího listu, musí do
davatel vyhotoviti účet a opis účtu uschovati
jako doklad príslušné položky knihy daňové.

čl. 40.

K 8 38, odsť. 1 zákona.
Vrácení dané pfepychové výrob

cúm pčepychových pňedmetú.
(1) Podnikateli, který nabyl pčepychového

predmetu proto, aby jej dále zpracoval na jiný
pčepychový pňedméet, vrátí se na žádost
částka ve výši rozdílu mezi 12495ní (10% ní)
daní pčepychovou a sníženou Z%ní daní pľe
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pychovou, prokáže-li, že nabyl pčepychového
pčedmétu, zdaňovaného u výrobce nebo pi
dovozu, pčímo od výrobce nebo piímo dovo
zem, nebo že nabyl pčepychového pčedmčtu,
zdaňovaného v drobném prodeji, a prokáže-li
dále, že z dodávky nebo pťi dovozu byla státu
odvedena 12%ní (10%ní) daň pňepychová.

(2) Zpracováním se rozumí jak zpracování
ve vlastním slova smyslu, kdy pčedmetztrácí
svou podstatu a název, tak také pľepračo
vání, jímž se méní toliko forma pňedmétu
nebo pňi némž se pčedmétu použije jako sou
částky k zhotovení jiného pčepychového pňed
métu.

(9) Žádost musí býti podána do jednoho
roku po nabytí pčedmétu. Žadatel musí pro
kázati buď, že naby] pčedmétu úplatnou do
dávkou, podléhajíci 12%bnínebo 10%ní dani
pčepychové a za jakou úplatu, nebo že jej
dovezl z ciziny a zaplatil pči dovozu 12%ní
daň pľepychovou. Žádost svou musí doložiti
prúkazem (na pľ. zásobníkem), že pčedmét
skutečné zpracoval na jiný pčepychový pľňed
nél, dále pak nákupním účtem a dvéma jeho
opisy a príslušným výpisem z knihy daňové
svého dodavatele, nebo jestliže dovezl pňed
mčty z ciziny a zaplatil pňi dovozu daň, celní
kvitancí. Z nákupního účtu má býti patrno,
kdy byla účtovaná cena zaplacena (nenlatí-li
dodavatel daň z cen účtovaných podle 8 17,
odst. 7 zákona).

(1) Opisy nákupního účtu, pčípadné výpisy
z ného (čl. 85) musí býti opatčeny prohláše
ním dodavatele, že daň z účtované ceny byla
již zaplacena, a datem této platby nebo pro
hlášeníim, že jest účtovaná cena zahrnuta
V částce, z níž daň za príslušné období byla
již státu odvedena: prohlášení musí zníti na
úťad, u néhož se o vrácení žádá.

(5) Odepňe-li dodavatel vydati nabyvateli
prohlášení o zaplacení dané nebo výpis ze své
knihy daňové nebo nemúže-li si je nabyvatel
z Jiných dúvodú opatňiti, musí tyto pčekážky
oznámiti, pňipojiti nákupní účet a dva jeho
opisy a žádati, aby účad se sám pňesvädčil
o zaplacení dané z účtovaného zboží. Finanční
účťadvyzve pak dodavatele, aby opatťil opisy
účtu prohlášením, je-li daň z pňíslušné do
dávky již zaplacena čili nic, prípadné aby
predložil výpis ze své knihy daňové. Nevyho
ví-li dodavatel tomuto vyzvání včas, muže mu
finanční úňad uložiti počádkovou pokutu po
dle 8 43 zákona.

(") Finanční úťad vyznačí na prvopise účtu,
že byl pčedložen proto, aby daňový rozdíl byl
vrácen, a žadateli jej pak vrátí. Jeden opis
účtu podrží si úťad, druhý opis zašle k cíli
kontroly tomu finančnímu úťadu !.stolice,
u néhož jest dodavatel zdanén.

(7) Nenabyl-li podnikatel pňčepychového
pčedmétu, zdaňovaného u výrobce nebo pľi
dovozu, pňímo od výrobce nebo pňímo dovo
zem, vráti se mu na žádost částka ve výši
6% nákupní ceny (bez dané). žadatel musí
i v tomto pňípadé žádost podati do jednoho
roku po nabytí pčedmétu a doložiti ji shora
uvedenými doklady a prúkazem (na pľ. zá
sobníkom), že pčedmet skutečné zpracoval na
jiný pčepychový pňedmét.

(S) Vobou pľípadech musí býti žádost po
dána u pľíslušného finančního úťadu!. sto
lice nabyvatelova, kterýžto účad hodnovér
nost pčedložených prúkazú pňčezkoumáa 0 žá
dosti rozhodne,

čl. 41.

K 8 38, odst. 3 zákona,

Vrácení dané pňľepychové státu,
státním podnikúm a osobám, jež
nabyly pčepychových pedmétú

ve vefejném zájmu.
(1) Stát, státní podniky, které nenáležejí

k podnikúm, spravovaným podle zásad obchod
ního hospodatení, nebo kdo nabyl prepychg
vého pčedmétu ve veťčejnémzájmu, mají ná
rok, aby se jim vrátila částka ve výši 0%
nákupní ceny tehdy, když pňedmétu, zdaňo
vaného u výrobce nebo pľi dovozu, nenabyli
ani sami pňímo od výrobce nebo pňímo dovo
zem, ani dovozem prostľednictvím tuzem
ského podnikatele podle 8 28, č. 3 zákona.

(2) Co se rozumí večejným zájmem,stanoví
čl. 10 tohoto naťízení.

(3) Žádost za vrácení dané nutno podati
u príslušného finančního úťadu!. stolice na
byvatelova, a to do jednoho roku po nabytí
pčedmétu a doložiti ji nákupním účtem a
dvéma jeho opisy: skutečnost, že daň byla
zaplacena státu, musí býti prokázána zpúso
bem, stanoveným v čl. 35 tohoto nafízení.
Kdo nabyl pňedmčtu ve večejném zájmu,
musí mimo to ješté prokázati (vysvédčením
úťadu, správy ústavu atd.), k jakému účelu
pčedmétu nabyl.

(4) Finanční úťad pľezkoumá predložené
| prúkazy a na nákupním účté poznamená, že
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byl pedložen proto, aby daň byla vrácena,
a uvede dúvod tohoto vraceni.

(5) Dodávka pčekupníkova státu nebo shora
zmínčným státním podnikúm Jest v tomto
piípodé podle $ 4, č. 17 zákona od dané
z obratu osvobozena za podmínek, uvedených
v čl. 10, odst. 1 až 4 tohoto nafízení,

čl. 42.

K 8 38, odst. 5 zákona.

Vrácení dané pľepychové, byl-i
pňepychový pčedmét zničen nebo

poškozen,

(1) Podnikatel múže u príslušného finanč
ního úťaduI. stolice žádati, aby mu byla vrá
cena daň pľepychová, zaplacená u výrobce
nebo pľňidovozu, když prokáže, že zboží bylo
bez jeho viny živelní nebo jinou neodvratnou
pohromou zničeno nebo tou mérou poškozeno,
že daň nelze pčesunouti na dalšího nabyvatele.

(2) Nabyl-li v téch piípadech podnikatel
zboží pčímo od výrobce nebo pčímo dovozem,
múže žádati, aby mu byla vrácena daň pľe
pychová z celé nákupní ceny nebo z té části
nákupní ceny, která odpovídá množství zni“
čenél|o nebo poškozeného zboží. Nenabyl-li
však podnikatel zboží pčímo dovozem nebo
pčímo od výrobce, který z dodávky zanlatil
daň, nýbrž od pčekupníka, vrátí se mu na
žádost 6% nákupní ceny (bez dané), pňíp.
z té části nákupní ceny, která odpovidá množ
ství zničeného nebo poškozeného zboží.

(3) žadatel musí hodnovérné prokázati, že,
pňíp. jakou mérou zboží bylo zničeno nebo
poškozeno: to prokáže buď účedním potvrze
ním nebo znaleckým posudkem, potvrzeným
príslušným dúchodkovým kontrolním nebo
celním účadem a pod. Kromé toho musí ža
datel v téch piípadech, kde nabyl zboží pčímo
od výrobce, piedložití príslušný výpis z knihy
daňové dodavatelovy. Skutečnost, že daň byla
slátu odvedena, musí prokázati zpúsobem,
stanoveným v čl. 35 tohoto naľízení.

(41) Hodnovérnost predložených prúkazú
finanční účad pľezkoumá, o žádosti podle
volného uvážení rozhodne a na nákupnímúčté
Poznamená, že by] pňedložen proto, aby daň
byla vrácena, a uvede zároveň dúvod tohoto
vrácení,

. (+) Viácení dané nelze žádati, bylo-li zni
cení nebo poškození zboží úmyslné zavinéno
majitelem,

Čl. 43.

K $ 49, odst. 5 zákona.

Vrácení danč z dodávek a výkoni,
uzavfených za platnosti dčťívéj.

ších ustanovenl.
(1) Pňi dodávkách nebo výkonech, uzavňe.

ných pľed 1, lednem 1939, provedených však
po 31. prosinci 1938, které podle zákona,plat.
ného pro dobu od 1. ledna 1939, dani nepod
léhají, podle dčívejších zákonú však byly dani
podrobeny, jest príjemce dodávky nebo vy:
konu oprávnén žádati na svém dodavateli nebo
na tom, kdo výkon provádí, pomérvnou srážku
daňovou z úplaty za dodávku nebo výkon
Jestliže však dodavatel nebo ten, kdo výkon
provádí, daň již státu odvedl, mápľijemcé
právo žádati za vrácení dané u príslušného
finančního úťadu 1.stolice.

(2) Žadatel musí v tomto pňípacdč proká
zati, že nabyl dotyčných pňedmétú nebo vý
konú úplatné, že dodávka nebo výkon byly
provedeny po 31. prosinci 1938 a že znich
byla zaplacena daň podle diívéjších zákon
ných ustanovení. Tvto okolnosti lze prokázati
zpúsobem, stanoveným v čl. 35 tohoto narv
zení: jde-li o vrácení dané pčepychové, mus!
žadatel pňedložití také výpis z knihy daňové
dodavatele nebo toho, kdo výkon provádí.

(3) Totéž platí obdobné pčňidodávkách a
výkonech, uzavňčenýchdľíve, než nabylo účin
nosti naľízení, kterým byly nékteré pľepy
chové pčedméty nebo výkony prohlášeny za
nepčepychové nebo nekteré pčedméty zvroš
tény dané z obratu pňi dovozu, anebo vy
hláška, kterou byl u nčkterých pčedmetú da
ňový paušál zrušen nebo snížen, provedených
však po dni, kdy dotyčné naťízení nebo vy
hláška nabyly účinnosti.

čl. 44.

K 849, odst. ? až 9 zákona.

Prechodná ustanovení.
(1) Podnikatelé, ktečí mají v den, kdy na

bude účinnosti naťízení, kterým se méní se
znam prčepychových pčedmétú, na skladé
pčedméty, zdaňované dňíve v drobném pro
deji, podle zmínčného nafízení však zdaňo
vané u výrobce nebo pňi dovozu, mohou žá
dati, aby jim finanční úťad I. stolice vymôčil
z této zásoby 8<6ní daňový rozdíl (mezi plnou
pčepychovou daní a daní z obratu), který
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muže býti zaplacen ihned nebo ve 4 čtvyt
letních bezúročných lhútách.

(2) K tomu cíli musí podnikatelé predložiti
zmínčnému finančnímu účadu čádné sepsanou
inventuru. Finanční účad povolí toto zdanéní
ode dne, k némuž byla sepsána inventura,
a to s podmínkou, že tržba za zmínéčnouzá
sobu bude zdanéna pňi prodeji 2%ní daní
z obratu.

(9) Toatéž platí obdobné v pňípadech, uve
dených v $ 49, odst. 8 zákona, nejde-li o pčed
méty, zdaňované v drobném prodeji, a dále

v prípadech, uvedených v 8 49, odst. 9 zá
kona.

čl. 45.

K 8 50 zákona.

Účinnost a provedení naťízení,
Toto vládní naťízení platí na území celého

státu a nabývá účinnosti dnem 1, ledna 1939,
provede jej ministr financí v dohodé se
zúčastnénými ministry.
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číslo 0... seznamu. Vzorec č. 1

k čl. 2 a 39 vl. nať. ze dne 4. července 1921,
č. 156 Sb. z. a n., ve znční vl. nať. ze dne
22. prosince 1926, č. 247 Sb, z. a n., ZEdne
23. prosince 1930, č. 189 Sb. z. a n., ze dne
29. dubna 1932, č. 58 Sb. z. a n., ze dne
17. listopadu 1932. č. 175 Sb. z. a N., 2e
dne 27. prosince 1936, č. 269 Sb. Z a
a ze dne 21. prosince 1938, č. 359 Sb. z. an

Ci se OD Ca D red << el U32
< De ao Code CD DD he

(Jméno, flrmn)

Vysvčdčení toto má platnost jeden rok, t. j.do.......... 19...

V m...dne 19...

S ORAASLONONOOOco do tonov os odvý oo veron ev

Razítko okresního účadu:

tnEIYT——
2) Co se nehodí, budiž škrtnuto,
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Vzorec č. 2

k ča. 2 vl nať. ze dne 4. července 1921,
č. 156 Sb. z. a n., ve znční vl. nať. ze dne
22. prosince 1926, č. 241 Sb. z. a n., ze dne
23. prosince 1930, č. 189 Sb. z. a n., ze dne
29. dubna 1932, č. 588 Sb z. a n., ze dne
17. listopadu 1932, č. 1756 Sb z. a n., ze
dne 27. prosince 1935, č. 2689 Sb z. a n.
a ze dne 21, prosince 1938, č. 359 Sb.z.an.

Ľvidenční kniha 0 vývozu.
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Tuzemský nákup (vlastní výroba) nebo dovoz.

o Nákupní í
| Nákupní P Z nákupn| é bydlištédodávkycena(čitajleDatum| CenypripadáDrubJménoaby0dAVKY|| (čítajtetodalza-na

Ž (sídlo) v tu- [v to caň)|| “ +0 dan Poznámka

3!a2 bozt|| zazboží,| placení—Poz
9] množství dodavatelovo zemsku ||24zboží, podro- Mžil (vlastnívýroba)| nebo|,pobenédanillPASdaň| daňA dovozub pte-ceny||zobra-| pčepy
š | Z obratu pychové tu chovou
— U

Pz | 3 4 5 s 0l 7 8 | 9
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Vývoz.

Úplata Úplata
Druh„,.„| zanepte-|| zaptepy-KdyDatuinDa-aNdv pychové| chovébylo79.|Celntútad,| ačíslosumŽsrokdba|| 92006| kudyse|| vývoz:| Poznámkavý-| nožství| pijemcovo| vyvezené|| vyvezené| zboží|, v9]80>

vyvezeného v clzinô (ptíp. zboží/(pt1p.zboží, M zboží vyvážill níhovozuzboží prodané|| prodanéP dokladuvývozci)| vývozci)ceno
10 11 12 | 18 14 15 16 17 18

——————————-—————

—2.—-—— —-—on——O
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Vzorecč.4.
k čl. 19 v]. nať. ze dne 4. července 192,
č. 156 Sb. z. a n., ve znční vl. nať. zé zne
22. prosince 1926, č. 247 Sb. z. a n. Ze de
23. prosince 1930, č. 189 Sb. z. a N. 2€ dne
29. dubna 1932, č. 58 Sb. z. a n., ZC Cne
17. listopadu 1932, č. 176 Sb. z. a 0.2e
dne 27. prosince 1935, Č. 263 Sb. a ala ze dne 21. prosince 1938, č. 359 Sb.z.an.

Oznámení
k dani z obratu — pčepychové — o dodávkách nepodnikatelú

(3 13, odst. 1a 3a 9 31 zákona).

Jméno a adresa dodavatele: —

Jménoa adresa nabyvatele:.....

Den uzavfení a pčedmét smlouvy:...

Výše úplaty (smluvená cena)...

V dne... 19...

(Podpis nepodnikatele.)

Poučení.

A) Dodává-li nenpodnikatel nepodnikateli, jest podle 8$ 13 a 31 zákona GSne21.prosince1923,č.268Sb.z.an.,veznénízákonúzedne16.prosince1926,č.216Sb. Z.
a n., ze dne 19. prosince 1930, č. 188 Sb. z. a n., ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. an,
ze dne 21. prosince 1935, č. 265 Sb. z. a n., a ze dne 16. prosince 1938, č. 356 Sb. z. an.,
povinen do 14 dnú po ujednání dodávky:

1. zaplatiti z každé jednotlivé dodávky daň príslušnému bernímu úťadu,
2. zaslati finančnímu úťadu I. stolice, v jehož obvodu bydlí, oznámení o dodávce

podle hofejšího vzorce: ,
3. zaslati nabyvateli potvyzení o zaplacení dané s údaji, jež obsahuje oznámení

pod č. 2 uvedené.

, Z dodávek nepčepychových pčedmčtú činí daň 2% nebo 1%6 ($ 10 zákona) a z do
dávek pčepychových pčedmčtú 10% (8 30 zákona) úplaty (ceny).

.B) Dodává-li nepodnikatel podnikateli, jest toliko povinen zaslati finančnímu úťadu
1. stolice oznámení o dodávce podle hočejšího vzorce. Daň odvede v tomto pípadé za ne
podnikatele podnikatel (nabyvalel).
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Vzorec č. 5

k čl. 19 vl. nač. ze dne 4. července 1924,
č. 156 Sb. z. a n., ve znční vl. nať. ze dne
22. prosince 1925, č. 247 Sb. z. a n., Ze Jne
23. prosince 1930, č. 189 Sb. z. a n., ze dne
29 dubna 1932, č. 58 Sb z. a n., ze dne
17 listopadu 1932, č. 175 Sb z. a n., ze
dne 27. prosince 1935, č. 209 Sb. z. a 1.
a ze dne 21. prosince 1938, č. 369 Sb.z.un.

Oznámení
k dani z obratu — prepychové — o výkonech nepodnikatelú

(8 13, odst. 4 a 6 31 zákona).

Jménoa adresa nepodnikztele,jenž výkonproved: ........

Druh výkonu, kdy a kde byl proveden: O—o o 6ono

Výše úplaty (smluvená cena): .....

Kav, jakou částkou a kde byla daň zaplacena:.

V „.. dne 19.

(Podpis nepodnikatele.)

Poučení.

Nepodnikatel, provádšjíci zdanitelný výkon, jest podle 85 13 a 31 zákona ze dne
21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znční zákonú ze dne 16. prosince 1926, č. 246
Sb. z. a n., ze dne 19. prosince 1930, č. 188 Sb. z. a n., ze dne 28. dubna 1932,č. 56 Sb.z.
A n., ze dne 21. prosince 1935, č. 265 Sb. z. a n., a ze dne 16. prosince 1938, č. 356 Sb.Z.
a n., povinen do 14 dnú po provedení výkonu:

1. zaplatiti z každého jednotlivého výkonu daň príslušnému bernímu úťčadu,

2. zaslati finančnímu úťadu I. stolice, v jehož obvodu byl výkon proveden, oznámení
o výkonu podle hofejšího vzorce.

Z výkonú neprepychových činí daň 2% (8 10 zákona) a z výkonú pčepychových
10% (8 30 zákona) úplaty (ceny).

dru) Za zdanitelný výkon se také pokládá poťádání pňedstavení a zábav jakéhokolivruhu.
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Číslo Vzorec č. 8

k čl. 39 vl. nať. ze dne 4. července 1921,
č. 156 Sb. z. a n., ve znční vl. nar. ze dne
22. prosince 1926, č. 247 Sb. z. a n., ze dne
23. prosince 1930, č. 189 Sb. z. a N., Ze dne
29. dubna 1932, č. 58 Sb. z. a n.. ze dne
1%. listopadu 1932, č. 175 Sb. z. a N. ze
dne 27. prosince 1935, č. 269 Sb. Z. a n,
a ze dne 21. prosince 1938, č. 359 Sb. z. an.

Osvedčení.

Potvrzuji (eme), že jsem (jsme) odebral(i), prokázav(še) se účedním vysvčdčením

okresního úťadu v.. —

zedne... 19..........,čís.,odpana(firmy)..— ..ne.-——-—
(obvyklé "označení"pčedmčtuprepychové dodávky a množství)

V cenč. KČ ...h.

V dne... 13

(Podpis nabvvatelúv.)

(Adresa nabyvatelova.)

Pozn. redakce: Slovenské a ukrajinské znční vyhlášky č..19/1999Sb. I s pčílohoubude vyhlášeno
dodatečné.

Státní tlskárnu v Praze,
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Sbírka zákonúa nafizení
republiky Česko-Slovenské.

Částka 11.
Cena: K 160.
M

Vydána dne 9. února 1939,

Obsah: (20.—29.) 20, Nafízení, kterým se mčénía doplňuje zákon na ochranu republiky. — 21. Na
fízení o povinnosti vydati státu nekterý spisový materiál. — 22, Nafízení o príročí pro pohle
dávky za nčkterými sdruženími — 23. Nafízení, kterým se mční a doplňuje $ 13 zákona ze
dne 11. bčezna 1920, č. 16GSb. z. a n, o úverové pomoci nabyvatelúm púdy (zákona úverového),
ve znční vládního na ízení ze dne 29. července 1933, č. 158 Sb. z. a n. — 24. Nafízení, kterým
5e mční a doplňuje fád pro uchazeče o úver podle zákona o úverové pomoci nabyvatelúm púdy,
vydaný vládním nafízením ze dne 7. prosince 1933,č. 232 Sb. z. a n. — 25. Vyhláška o částečné
zmčné stanov Státního kolonisačního fondu. — 28. Vyhláška o částečné zmčné stanov Fondu
česko-slovenských legionáfd pro pozemkovou reformu. — 27, Nafízení o celních prirážkách
k celním sazbám na nčkteré druhy obilí. — 23. Vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti
stútu. — 29, Vyhláška o rozšíťení púsobnosti Bernské úmluvy o ochrané dél literárních a umč

20..
Vládní nafízení

ze dne 3. února 1939,
kterým se mční a doplňuje zálconna ochranu

republiky.

Vlád:. republiky Česko-Slovenské nafizuje
podle čl. if ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938,č. 330 Sb. z. a n.:

čl. 1.

Činy trestné podle $ 11, č. 1 nebo podle 8 20,
odst. 1 zákona ze dne 19. bčezna 1923, č. 50
Sb. Z. a n., na ochranu republiky, spáchané za
účinnosti tohoto vládního naťizení, trestají se
jako pňečiny.

čl. II.

Do zákona na ochranu republiky se vkládají
tato ustanovení:

Hanobení republiky nebo jejíchústavních činitelú.
S 14b).

Kdo vefejné nebo pčed více lidmi hanobí
republiku nebo nčkterou její zemi, jejich zá
konodárný sbor, jeho pčedsednictvo, výbor
nebo komisi, nebo jejich vládu,

kdo potupí jméno nebo symbol republiky
nebo nekteré její zem, zejména jejich znak,

leckých na Aden, Burmu, Saravak a SevemmíBritské Borneo.

vlajku, barvy nebo hymnu, anebo vypodobení
presidenta republiky (jeho náméstka),

kdo zničí, poškodí nebo odstraní symbol re
publiky nebo nekteré její zemé, zejména je
jich znak, vlajku nebo barvy, anebo vypodo
bení presidenta republiky (jeho námôstka),
aby projevil opovržení republice nebo nčkteré
její zemi nebo presidentu republiky anebo ne
prátelské smýšlení o nich,

bude potrestán pro pľečin včzením od osmi
dnú do šesti mésícu.

Hanobení cizího státu.
8 140).

(1) Kdo večejné nebo pňed více lidmi hanobf
cizí stát, hlavu nebo ústavního činitele cizího
státu nebo zástupce cizího státu uznaného vlá
dou republiky,

kdo potupí znak, vlajku, hymnu nebo vypo
dobení hlavy cizího státu,

kdo zničí, poškodí nebo odstraní znak, vlaj
ku nebo vypodobení hlavy cizího státu, aby
projevil opovržení onomu státu nebo jeho
hlavé anebo nepľátelské smýšlení o nich,

bude potrestán pro pňečin vézením od osmi
dnú do šesti meésícú.

(2) činy uvedené v pľedchozím odstavci
nelze stíhati, jestliže ministerstvo zahranič
ních vécí prohlásí, že stát, proti kterému smé
Ťují, odpírá republice stejnou ochranu proti
obdobným činúm. Ministerstvo zahraničních
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včcí vydá toto prohlášení v dohodé 8 pťísluš
nými ministerstvy : prohlášení to Jesť závazné
i pro soud.

Hanobení národa.
8 14 d).

Kdo vefejné nebo ped více lidmi hanobí né
který národ nebo nčkterou národní menšinu
anebo jejich jazyk, takže to múže vzbuditi ve
fejné pohoršení nebo ohroziti obecný mír nebo
mezinárodnívztahy republiky, bude potrestán
pro pčečin včzením od osmi dnú do šesti môé
sícú.

čl. III.

(1) Zrušují se $ 14, č. 5a 6, 8 20, odst. 2
a 8 40, č. 1 zákona na ochranu republiky ve
znčénizákona ze dne 10. července 1933, č. 124
Sb. z. a n.

(2) Kde platné právní pčedpisy odkazují na
ustanovení 814, č. 5a 6a na 8 20, odst. 2 zá
kona na ochranu republiky, týkají se tyto
odkazy nadále $9 14b) až 14d) zákona na
ochranu republiky ve znční čl. II tohoto na
fízení.

čl. IV.

Toto nafízení platí na území celého státu
a nabývá účinnosti osmým dnem po vyhlá
šení: provedou je v zemích České a Moravsko
slezské všichni členové vlády, jejichž púsob
nost se vztahuje na tyto zemč, v zemi Sloven
ské Slovenská zemská vláda a na Podkarpat
ské Rusi vláda Podkarpatské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 3. februára 1939,

ktorým sa mení a doplňuje zákon na ochranu
republiky.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného zmocňovacieho
Zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.z. an.:

či. I.

Činy trestné podľa 8 11, č. 1 alebo podľa
Š 20, ods. 1 zákona zo dňa 19. marca 1923,
č. 50Sb. z. a n., na ochranu republiky, spá
chané za účinnosti tohoto vládneho nariade
nia, trestajú sa ako prečiny.,

čl. II.

Do zákona na ochranu republiky sa vkla
dajú tieto ustanovenia: |

„vlajku, farby alebo hymnu,alebo v
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Hanobenie republiky alebo Jejústavných činiteľov.
$ 14b).

Kto verejne alebo pred viac ľuďmi hand
republiku alebo niektorú jej kraju, Jeja.
konodarný sbor, jeho predsedníctvo, výby
alebo komisiu, alebo ich vládu,

kto potupí meno alebo symbo
alebo niektorej jej krajiny, menov!

] republik
te ich znak
ypodobeni:

prezidenta republiky (jeho námestníka),
kto zničí, poškodí alebo odstráni symby

republiky alebo niektorej jej krajiny, mene
vite ich znak, vlajku alebo farby, alebovyp
dobenie prezidenta republiky (jeho námes.
níka), aby prejavil opovrhnutie republík
alebo niektorej jej krajine alebo prezidentom
republiky alebo nepriateľské smýšľani
o nich,

bude potrestaný pre prečin väzením di
osem dní do šesť mesiacov.

Hanobenie cudzieho štátu.
8 14 c).

(1) Kto verejne alebo pred viac "uďmiha:
nobí cudzí štát, hlavu alebo ústavsého čim:
teľa cudzieho štátu, alebo zástupev #udzieho
štátu uznaného vládou republiky,

kto potupí znak, vlajku, hymnu aiebo vy
podobenie hlavy cudzieho štáťu,

kto zničí, poškodí alebo odstráni znal,
vlajku alebo vypodobenie hlavy cudzieho š tátn,
aby prejavil opovrhnutie onomu štátu alebo
jeho hlave aiebo nepriateľské smxšľanie
o nich,

bude potrestaný pre prečin väzením +d osem
dní do šesť mesiacov.

(2) Činy uvedené v predchádzajúcom odseku
nemožno stíhať, jestliže ministerstvo zahra:
ničných vecí prehlási, že štát, proti ktorému
smerujú, odopiera republike rovnakú ochranu
proti obdobným činom. Ministerstvo zahranič

-ných vecí vydá toto prehlásenie v dohode
s príslušnými ministerstvami, prehlásenie to
je záväzné i pre súd.

Hanobenie národa.
s 14d).

Kto verejne alebo pred viac ľuďmi hanobí
niektorý národ alebo niektorú národnú men
šinu alebo ich jazyk, takže to môže vzbudiť
verejné pohoršenie alebo ohroziť obecný mier
alebo medzinárodné vzťahy republiky, bude
potrestaný pre prečin väzením od osem dní
do šesť mesiacov.
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čl. II.

(1) Zrušujú sa 8 14, č. 56a 6, $ 20, ods. 2
a 8 40, č. 1 zákona na ochranu republiky
v znení zákona zo dňa 10. júla 1933, č. 124
Sb. z. a Nn.

(2) Kde platné právne predpisy odkazujú
na ustanovenia $ 14, č. 6a 6a na 8920,ods. 2
zákona na ochranu republiky, týkajú sa tieto
odkazy naďalej $5 14b) až 14d) zákona na
ochranu republiky v znení čl. 11 tohto vlád
neho nariadenia.

čl. IV,

Toto nariadenie platí na území celého štátu
a nadobúda účinnosť ôsmym dňom po vyhlá
sení: prevedú ho v krajinách Českej a Mo
ravskosliezskej všetci členovia vlády, ktorých
pôsobnosť sa vzťahuje na tieto krajiny, v Slo
venskej krajine Slovenská krajinská vláda a
na Podkarpatskej Rusi vláda Podkarpatskej
Rusi.

POZBNOPANOK BNAJIM

z nma 3. niororo 1939,
AKU SMESOCTECII TA NONOBHHETBCAIZAKOH

HA OXONOHY pPecnNYÓIIHKII.

Banana Hecbko-C.1OBAULKOI PECNYÓAHKUYPO3
NOPADAYE No APT. I] KOHCTHTYLLIŇŇHOTOVNOBHO

AZKIETICHOTO3UKOHA 3 AHA 15. rpynna 1938,
u. 330 30. 3. i p.:

Apr. 1.

uzn suku no 8 11,u. 1 a6o no 8 20, ycr.
l 33xGny 3 una 19. Gepe3na 1923, u. 50 36. a.
Í P.. ::: OXODOHY PECNYČAHKH, NONOBHEHIÍ 34

OČOBAZVIOUCÍ CII UbBOTOPOZNOPANKY BIANU,
KAPAKWILCA AK NPOBHHH.

Apr. II.

lo 31kKOHy Ha OXNOPOHY PeCNYÓČIIHKU BKIIA
JAWTBCA TAKÍ NOCTIHOBH:

SŠTIHLÓNEHNA PECNYĎAHKY AÓO IX
KOHCTITYUIÁNIU X HUHHHIKÍB.

5 146).

ÄTO NYÓANUHO A6O Nepen ČIAbLNE NOABMH

raHOÓHTBb pecnyúanuky aóo KOTPHŇHEÓYIB Ti
KPAH, 1X 34KOHONATHHIŇ 3ÓIP, úOoro npegcin
HHUTBO, BU/J AÓO KOMÍICIIO,A6O IX BJANY,

XTO 3HEBAXKHTB IMA AÓO CHMBOJI PECNYÓIHKH
aÔO KOTPOTOHEÓJYJIli KPA, OCOÉIIHBOIX repó,
DPanop, ČapBHA aÓ6OTHMH, a6O O6PAJ NpezA
AEHTA PECNYČAHKA (ŇOFO ZACTYNHHKA),

XTO 3HHULHTE, NOUKONHT> ABO YCYHE CHMBOJ
PecnyOAHKN 400 KOTPOFOHEÓYJITÍ KPA, oCOÓ

NHBO1X repó, npanop 460 ÓapBH, a6O OOPa3
NPEZHNEHTA PECNYÓJIHKHA (HOFO ZACTYNHHKA),
10H BHABHTHNOPOPpNYX0 Pecnyú. HK 260
AO KOTPOroHeÓyJib ŇKOToKPpalo abo NO Npes3h
NEHTA PeCNYÓNHKH AÓO BOPOMKE YCNOCIÓNEHHA
NO HHX,

„Byne noKAPaHHŇ 34 NPOBHHYBAZHIILIEHBI
BICLMOX IIHIB NO LUIICTBOXMICALIB.

ŠTAHLĽÓNEHHA HYMKOŤNEPKABH.
8 140).

(1) Xro nyóNHUHO AÓONepen ÉINbUle NOIIb«
MH TaHĽÓHTB UYJKY NEPDXABY, FOJIOBY AÓO KOH«

CTATYLUIŇHOFO YHHHHKA HYYKOŤ NepxaBA A460

ZACTYNHIHKA YVYMOI NEPMKABH BHZHAHOPO BIla
HOW PecnyčIAHKA,

XTO 3HEBAMHTb TepÓó, MPANOP, THMH, a6
OÔPAJZ TOJNOBH H4YMOŤ NEPDMABH,

XTO 3HHLUIHTb,NOUIKOJHTb abO yCyHe repó,
mpanop a6o Oô6PAJ FOoNnoBHYYKOl NepKABH,
1I0ÓH BHABHTH NOFOPILYNO Ubol NepKaBuU abo
1l ToNOBH AÔO BOPOME YCIMOCIÓJEHHA NO HHX,

Čy ne NOKAPIHHŇ 34 NPOBHHY BAZHHUEN BU
BICbMOX JIHÍB O LUICTĽOX MICALIB.

(2) B“uHHKÍB HaBENEHHX B NONEPpeJHLOMY
ycTyni He MO)HA NMepeciinyBaTH, SIKUIO Mi
HICTEPCTBO 3arpaHH4YHHX CNPAB 3ANB!ITb, LLO
nepmxaBa, MPOTH 5IKOÍ BOH! HAMÍPEHÍ, BI/
MOBINE IUI PECNYÓČIHKA TAKY CAMY OXOPOHY
NPOTH NONIÓHHX BYHHKIB. MIHICTEPCTBO 3arpa
HHUHIX CAPAB BHNACTb 10H 34BY 34 3ToNO1
3 NPHHANOKHAMH MIHICTEPCTBAMH: 1A 34184
OÔČOBAZYE TAKOM CYJ.

ŠTAHĽÓNEHHA HAPONLY.
8 14 r).

Xro nyónnnHO a6O Nepen ČiAbule NOAbBMA
TaHLBÓHTb.KOTPDHŇHEÓYJIb Hapol abo KOTPY
HEÓYJIb HALIOHAJIbHY MEHbUIICTb AÓO IX MOBY,
TAK 110 1€ MOXE BHKIIHKATH NYČAHYHE NOFIP
UIEHHA AÓO ZATPOZHTH ZAFAaIbHHŇ: cnokiú abo
MIKHAPOJHÍ BIAHOCHHH PecCNYÓIIHKA,Óyne no
KApaHHŇ 34 NPOBHHY BSIZHHLUEIOBI BICOMOX
JHÍB NO LIÍCTBOX MICALIB.

Apr. III.

(1) Kacynorbca 8 14, 1. 516, $ 20, ycr. 218 40,
V. | 34KOHY HA OXOPOHY PecnyčIIHKA D POJY
MÍHHi 34KOHy 3 Hri 10. nnnka 1933, u. 124
36. 3. i p.

(2) le o6OBAZYHUÍ NPABHÍ NPANUCH NOKAH
KYWOTBCAHA NOCTAHOBH5 14, u. 516i Ha 820,
ycr. 2 33KOHY Ha OXODOHY PecnyÓJIHKH, TAM
BIAHOCATBCA1i NOKAHKAHHAHa Jalbule no
88 146) no l4r) 34kx0HYHa OxOpOHYpecny«
ÓNHKH B POZYMIHHI apr. Il ULOTOoPOZNOPANKY.



Apr. IV.

Licň PoznopANOK OČOBAZYEHa TEPHTOPIŤ1i
noi nepxaBu i HaĎYyBAE MNPABOCHABHOCTH
OCbOMHÚ NEHb5 MO OTONOLIEHHIO, NEPEBENYTb

úoro B Yecbkomy i MopaBCbKOLIIECBKOMYKPpa:
AX BCI YJEHH BIANII, 1LO IX VNPABHEHHA BÍLHO
CIITBČANO 11X KpalB, y CIOoBaubkii Kpalní
C1oBalIbKa KpaEBABla na a Ha [linka pnaTebKkIÁ
PvcBana [linkapnaTcbkolPycii.

Dr. Háchav. r.
Beran v.r.

Dr. Chvalkovský v.r. Syrový v. r.
Dr. Fischer v.r. Eliaš v.r.
Dr. Kalfusv. r. Čipera v.r.

Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumparv. r.
Dr. Havelkav. r.
Prchalav.r.

Dr. Kapras v.r.
Dr. Krejčí v.r.
Dr. Sádek v.r.
Dr. Pružinskýv. r.

21.
Vládní načízení

zo dne 3. února 1939
o povinnosti vydati státu nekterý spisový

materiál.

Vláda republiky Česko-Slovenské naľizuje
podle čl. 11ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

8 1.

(1) Svazky územní a zájmové samosprávy,
círicve a náboženské společnosti, jiné veľejno
právní korporace, ústavy a fondy jsou povin
ny podle rozhodnutí pľíslušného státního
účadu ($ 4: v dalším jen: úiad) odevzdati stá
tu veškerý svúj spisový materiál (8 2), po
tčebný vzhledem k pomérúm, které nastaly
zménami státnich hranic.

(2) Již pčed rozhodnutím o odevzdání spi
asovéhomateriálu jsou subjekty uvedené v od
stavci 1 povinny umožniti, aby byl spisový
materiál na místé svého uložení zjištén a se
znamenán orgánem a zpúsobem, jejž úľad
označí.

(9) Subjekty uvedené v odstavci 1, jejichž
správní obvod byl zménou státních hranic roz
délen, jsou povinny — krométoho, co se sta
noví vodstavci 1 — spravovati veškerý svúj
spisový materiál ($ 2) na dosavadním pňísluš
ném místé jeho uložení nebo — není-li to
možno — na jiném vhodném místé ve svém
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správním obvodu,a dovoliti nahlížení do 8pisi
a poľizování kopií z nich (výpisy v to počí.
tajic) orgánem a zpúsobem, jejž úťad označí,

8 2.
.. 1) Spisovým materiálem podle tohoto na.
Tizení se rozuméjí všechny spisy, mapy, plá
ny, listiny a pomúcky jakéhokoliv druhu,
vzniklé do dne zmčny státních hranic pľi vý
konu správní púsobnosti, pňikázané subjek.
túm v 81, odst. 1 uvedeným,bez rozdílu, jde-li
o výsostnou pravomoc či o správu hospodáf
skou.

(2) Ustanovení tohoto naťízení se nevzta.
hují na spisový materiál historické povahy,

Š 3.

. (1) Za spisový materiál odevzdaný státu,
Jakoži za splnční ostatních povinností. vyplý
vajícich z tohoto naťízení, nepčísluší náh vada,
nerozhodne-li účad v pľípadech he:ných
zvláštního zčetele jinak.

(2) Náklady spojené s odevzdáními :riso
vého materiálu státu nese jeho dosav:dní
vlastník, nerozhodne-li úťad v pňípadech hud

[ ných zvláštního zčetele, že je zcela nebo zčásti
uhradí stát.

8 4.

(1) Príslušným státním účadem jest
ústľední úťad, do jehož oboru púsobnos:i ná
leží výkon dozoru nad subjektem, o néi“ jde
(8 1, odst. 1): není-li takového úťadu, iest
pčíslušným státním účadem minister::tvo
vnitra.

(2) Ústčední úťady mohou povéľiti zen:ské
účťadyneb orgány, které k tomu zvlášť usta
noví, aby samy činily s konečnou platností
potčebná rozhodnutí a opatrení.

8 5.

O fízení podle tohoto nafízení platí ustano
vení vládního našízení ze dne 13. ledna 1928,
č. 8 Sb. z. a n., o Tízení ve vécech náležejícich
do púsobnosti politických účadú (správním
fizení).

8 6.

(1) Kdo v úmyslu, aby zmačil anebo ztíži]
ťádné plnéní povinností, jež vyplývají z tohoto
naľízení, zničí nebo ukryje spisový materiál
(jeho část) nebo jej učiní neupotrebitelným
bude potrestán pro pčestupek okresním (stát.
ním policejním) úťadem trestem na penézích
(pokutou) do 60.000 K nebo trestem na s5vo
bodé (včzením, uzamčením) do šesti môsícú
nebo obojím tímto trestem.
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(2) Byla-li uložena pokuta, budiž pro pčí
pad její nedobytnosti zároveň uložen náhradní
trest vézení (uzamčení) podle míry zavinční
v mezích sazby trestu na svobodéna čin sta
novené,

(9) Náhradní trest vézení (uzamčení) za
nedobytnou pokutu múže býti uložen sou
časnô 3 trestem na svobodé: v tom pľípadé
však nesmí trest na svobodé spolu s uvede
ným trestem náhradním činiti více než šest
inčsícú.

8 7.

Toto. naťízení platí na území celého státu
a nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provede
je ministr vnitra v dohodése zúčastnénými
ministry, v zemi Slovenské Slovenská zemská
vláda a na Podkarpatské Rusi vláda Podkar
patské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 3. februára 1939

o povinnosti vydať štátu niektorý spisový
materiál.

Vlúša Česko-Slovenskej republiky naria
ďuse podľa čl. II ústavného zmocňovacieho
zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.
2. AN:

8 1. Ň
(1) Sväzky územnej a záujmovej samo

snrávy, Cirkve a náboženské spoločnosti, iné
vorainoprávne korporácie, ústavy a fondy sú
voyinnménodľa rozhodnutia príslušného štát
ieno úvadu ($4: v ďalšom len: úrad) odovzdať
státu všetok svoj spisový materiál (8 2), po
trebný s ohľadom na pomery, ktoré nastaly
Zmenomi štátnych hraníc.

(:) Už pred rozhodnutím o odovzdaní spi
sového materiálu sú subjekty uvedené v od
seku 1 povinné umožniť, aby bol spisový ma
teriál na mieste svojho uloženia zistený a spí
saný orgálom a spôsobom, ktorý úrad vy
značí.

(+) Subjekty uvedené v odseku 1, správny
obvod ktorých bol zmenou štátnych hraníc
rozdelený, sú povinné — okrem toho, čo sa
stanoví v odseku 1, — spravovať všetok svoj
Bpisový materiál (8 2) na dosavádnom prí
slušnom mieste jeho uloženia alebo — ak to
nie je možné — na inom vhodnom mieste vo
5V0Jom správnom obvode, a dovoliť nahliad
nutie do spisov a shotovenie kopií z nich (vý
pisy v to počítajúc) orgánom a spôsobom,
ktorý úrad vyznačí.

8 2.

(!) Spisovým materiálom podľa tohoto na
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riadenia sa rozumejú všetky spisy, mapy,
plány, listiny a pomôcky akéhokoľvek druhu,
vzniklé do dňa zmeny štátnych hraníc pri vý
kone správnej pôsobnosti prikázanej subjek
tom uvedeným v 81, odseku 1, bez rozdielu,
či ide o výsostnú pravomocči.o hospodársku
správu.

(2) Ustanovenia tohoto nariadenia sa ne
vzťahujú na spisový materiál historickej po
vahy.

8 3.

(1) Za spisový materiál odovzdaný štátu,
ako aj za splnenie ostatných povinností, vy
plývajúcich z tohoto nariadenia, neprislúcha
náhrada, ak úrad nerozhodne ináč v prípa
doch zvláštneho zreteľa hodných.

(2) Trovy spojené s odovzdaním spisového
materiálu štátu nesie jeho dosavádny vlast
ník, ak úrad v prípadoch zvláštneho zreteľa
hodných nerozhodne, že ich celkom alebo
zčasti uhradí štát.

8 4.

(1) Príslušným štátnym úradom je ústredný
úrad, do oboru pôsobnosti ktorého patrí výkon
dozoru nad subjektom, o ktorý ide (8 1, od
sek 1): ak takého úradu niet, je príslušným
štátnym úradom ministerstvo vnútra.

(2) Ústredné úrady môžu poveriť krajinské
úrady alebo orgány, ktoré k tomu zvlášť usta
novia, aby samy činily s konečnou platnosťou
potrebné rozhodnutia a opatrenia.

8 b.

O pokračovaní podľa tohoto nariadenia pla
tia ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa
13. januára 1928, č. 8Sb. z. a n., o pokračovaní
vo veciach patriacich do pôsobnosti politických
úradov (správnom pokračovaní).

8 6.

(1) Kto vúmysle, aby zmaril alebo znesnad
ni] riadne plnenie povinnosti, ktoré vyplývajú
z tohoto nariadenia, zničí alebo ukryje spi
sový materiál (jeho časť) alebo ho urobí ne
upotrebiteľným, bude potrestaný pre priestu
pok okresným (štátnym policajným) úradom
trestom na peniazoch (pokutou) do 60.000 K
alebo trestom na slobode (väzením, zatvore
ním) do šesť mesiacov alebo obidvoma týmito
trestami.

(2) Ak bola uložená pokuta, treba pre prí
pad jej nedobytnosti zároveň uložiť náhradný
trest väzenia (zatvorenia) podľa miery 23

"vinenia v medziach sadzby trestu na slobode,
stanovenej na čin.
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(3) Náhradný trest väzenia (zatvorenia)
za nedovytnú pokutu môže byť"uložený sú
časne s trestom na slobode, v tomto pripade
však nesmie trest na slobode spolu s uvede
ným náhradným trestom činiť viac než šesť

mesiacov. 51
Toto nariadenie platí na území celého štátu

a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: pre
vedie ho minister vnútra v dohode so zúčast
nenými ministrami, v Slovenskej krajine Slo
venská krajinská vláda a v Podkarpatskej
Rusi vláda Podkarpatskej Rusi.

POZNOPANTOK BIANM

8 IRA 3. níxTOro 1939
Npo NOBHHHÍCT> BIMATH NepxaBi NesAKHÁ

aKTOBINÚ MATEPÍNI.

Banana Yecbko-CNOBALbBKOŤ PeCNYÓ.NNKYPOZ
NopAJDKYE nicna apr. ll. KOHCTHTYLIÁHOTO
YNOBHOBAKHSIO4YOTO34KOHY 13 NHA 15. TPYJHA
1938, «. 330 36. 3. i p.:

5 1.

(1) TepATOPIANLHÍ 3BAZKH i JINOBi CAMO
VNpPABIA,LIEPDKBH1 PeniriúHi TOBAPHCTBA, IHUl
NYO.IHYHONPABHÍKOPNOPALII, YCTAHOBH| d)OH
AH NÔBIIHHÍ MNÍCHA PÍUIEHHA NPHHAJNENHOTO
nepxaBHOro ypnny (8 4: nanvbuje IHLU: ypna)
NeperaTii Nep:kaBi BBECb CBIÁ AKTOBIIŇ MATE
pi.1 ($ 2), NoTPIÓHHŇ 3 Ornmany Ha BINHOCIIHH,
AKÍ HACTAJIH HACNÍIKOM 3MÍH NEPKABHHX Fpa
HHUb

(“) Bxe neper piLIEHHAMNnpo nepenauy
aKTOBOFO MATEPISLIY NOBIHHHÍ CYÓEKTH HABE

NeHi B YCT. ] YVMOKA HBATH NPOBÍPKY i CNHCAHHA
aKTOBOĽO MaTEpPIANNYHa MiCLI, NE € 30 KEHHŇ,

THM OpramaM i TAKIM CNOCOÓOM, AKHÁ BcTa
HOBHTB YpAN.

(0) Cy6ekTH HaBEZEHi B ycrT. |, a1miniCTPpa
UIÁHAŇ OKPYP AKAX ÓYB 3MIHO ACPKABHHX
TPaHHUb POZJÍNEHHŇ, NOBHHHÍ — KPIM TOTO,
LIO NOCTANHOB.IAETECAB yCT. | — 3ABINYBATH

YCIM CBOIM AKTOBIIM MATEpPiANOM ($ 2) Ha Nno
NEPILIHIM NPAHANČKHÍM MÍCUÍ ŇOTO SINOKEHHA

aÔ0, AKLUO TO HEMOAKIIHBE, B IHLIIM NPIULAJNIM

MICUI B CBOIM AJIMIHICTPALUIŠIHÍM OKpya3i, T4
AO3BO.IHTU NEPEĽNANATH AKTH | NAAHTH KONI

3 HIIX (BKMOUHO 3 BHTATAMH) OpraHOMi CNO
COVOM,SKU BCTAHOBIIT> VPS,

5 2.

(1) [lia aKTOBIIM MATEPIANOM NICNA UBOTOo
PO3NOPANKY POZYMNOTBCA BCI AKTH, MANH, NIA

HI, AOKYMEHTH, Ta NOMÍYHÍ DIUH AKOTOHEÓVIIb
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PONY, AKÍ NOBCTANIE NO AHA ZMÍHH NEPNABRHX

TPAHHUb NPA BHKOHYBAHHÍ AJMUNICTPALIÁHOŤ
NIANbHOCTH, NPHKAZAHOŤ CYÓEKTAM HABENEHAM
B8ô 1, ycr. | 6e3 piKHHLIÍ, 4H XOJIHTb NPO YPpa:

DOBE NPABOCHNIA YH NPO FOcNONAPCBKY ANNi:
HiCTPAUINO.

(2) [locraHOBH UbOro POJNOPANKY HE Bin.
HOCSATECII10 AKTOBOTO MATépiajly ICTOPHYHOTO
XapaKTEpy.

8 3.

(1) 3a aKTOBHŇ MaTEpIANnepenamiil Jep:
MXKaBÍAK i 34 BHNOBHEHHA IHUJNX NOBIHHOCTEHŇ,

LO BHNIIHBANIOT>3 UBOĽOo POZNOPANKY, HE Ha
NEKHTECA HAĽOpoJla, OCKÍJbKI Ypna He pi
IUHTb Y BHNAJIKAX, 110 3ACNYTVIOTb OCOÓJIHBIIX
OĽNANIB, IHAKUIE.

(“) BAlaTKH 3BAZAHÍ 3 NepezdaueNO AKTOBOTO
MATEPIANY NepMABÍ MNOHOCIITb ŇOFo NOTENE

PÍLIHIŇ B.ACHHK, HACKÍJBICH!VpAL Y BINA/IKAX,
LO 3aCNYrYIOTb OCOÓNHBIIX OMNANIB, HE VIPI
UIHTb, .LLO IX BNOBHI “If UACTHHNO MNOKPNE
nepuaBa.

8.4.

(1) KOMNETEHTHHM JEpMABHHM YVPANOM €
UCHTPAJIEHHŇ YVPAA, NO OÓCATY JAIBHOCTH,
SIKOFTo HANEAÄKHTbBHKOHYBIOHNA JoOrasny Hal
naHMM CYÓEKTOM ($9 1, ycr. 1l): AKLLO TAKOTO
ypAly HemMa, € KOMNETEIITHHM JEPXACHIM
YPANOM MIHICTEPCTBO BHYTPILIHÍX CNPAD.

(2) LIeHTpAJIBHÍ YPAAH MOJKYTb MOS!PHTH
KPaEBÍ YDAIH AÓO OpraHH, AKÍ AAA TOFOoCKPe
MO APH3HANATb, DUOÓH CAMÍ B NOTPEČÍ 3 OCTA
TOYHOH NPABOCH.IBHICTH PÍUIANH | HAPsLKY
BAJK.jn.

8 3.

[po nocTYNOBAHHA NICIA UBOTOPOZNOPYNKY
OČOBAZYE NOCTAHOBAPOZNOPALIKY BALI 3 JUIA
13. ciuna 1928, u. 8 36. 3. 1 p. npo noczsvno
BAHHSI B CNPABAX, LLO HAJNNEKATbNO KOMIICTEH
ii MONÍTHYHHX VPpANÍB (ANMIHICTPAUINHE NO

CTYNOBAHHA),
5 6.

(1) XTO B HaMipi YNAPEMHITH AÓO VTPVAHY
TU NPABHALHE BIHKOHAHII NOBIHHHOCTENÍ, 110
BIINAHBAIOTb 3 UbOFO POZNOPANKY, 31111LUITb

aóo CKPHE AKTOBHŇ MATEPIÍAN(Oro uACTHHY)
aóo ŇOro 3POÓHTb HEYXIITOHYHHM,TOTO NOKA
paE OKPYKHHÁ (NEPIKABHHŇ NONIUIÁHNMÁ)Vpna
34 MepecTym FPOoLIEBOHKapow no 60.0000 K
aóo KAPOIOHa BO. (aPELITOM, BA3HHLUE0)AO
6 MICAUIB AÓO OĎOMA TAMH KAPAMH.

(2) SIkuto Óy:1a HanNOxKeHarpouleBa Kapa,
TPČA VYBANANKY 1 HENOOYTHOCTH PÍIBHOHUACHO
HANOSKHTIEZaCTYMHy Kapy apeuiTy (3aneprri)
NICAA MÍPDH BAHH B MEKAX BCTAHOBNEHOĽO BIlI

Mipy Kapli Ha BOM 34 TAKIÁ BYHHOK,
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(9) ZacrynHa Kapa apeuiTy (3aneprA) 3a He
noÓYTHY FpouleBY Kapy MOXe ÓYTH HaNOMEHA
PIBHOHÁCHO 3 KAPOIOHa BOJI, B TÍM BHNaIIKY
OJIHAUE Kapa Ha BOM BPA3 3 HABEJEHOIO3a
CTYNHOK KAPO HE CMIE NEPEBHUIATH UJÍCTB
MICALIIB.

8 7.

Lleň poznopAa nok OČOBAZYEHA TEPHTOPIÍ Ui
noi nepmaBA i HaČYBaE NPABOCHIBHOCTH
9 N5IeM OFOJIOLIEHHN) NePpeBEeJnE ŇOFO MIHICTP

BHYTPILUINÍX CAPAB B NOPOZYMÍHHI 13 NPpAUAC
HUMH MIHÍCTPAMH, B Kpalmí CHOBAUbKIA —
CnoBaubka KPaEBABana, a Ha [linkapnaTcbkiú
Pych Bnana [linkapnaTcbkoi Pych.

Dr. Háchav. r.
Beranv. r.

Dr. Chvalkovskýv.r. Syrový v.r.
Dr. "ischer v. r. Eliáš v.r.
1:r, Kapras v. r. Čipera v.r.

Dr. Feierabend v.r.
ii. Šádekv. r. Dr. Klumnarv. r,
Nr. Pružinskýv. r. Dr. Havelkav.r.

Prchala v. r.

1. KrejčíV.I.

22,
Vládní nafízení

ze dne 3. února 1939
n aširočí pro pohledávky za nekterými sdru

ženími.

Vláda venubliky Česko-Slovenské naľizuje
podle ©),1] ústavního zákona zmocňovacího ze
dno 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

S 1.

Pro sdružení, na která se vztahuje toto na
fízení podle $s 9 a 10, naľizuje se príročí do
90. června 1939,

8 2.

(1) U edružení, které je zapsáno v obchod
ním nebo společenstevním rejstňíku, buď na
Ťízení pňíročí z účední moci v rejstňíku pozna
menáno.

(7) Sdružení je povinno vyhlásiti nafizení
pľíročí výveskou v obchodních místnostech
hlavního závodu a všech závodú pobočných,
a jde-li o spolky, v místnostech spolkových.

8 3.

Príročí postihuje všechny pohledávky
vzniklé pňed jeho účinností, které by v kon
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dávky), dále úroky a jlné príslušenství sta
„Tých pohledávek.

8 4.

(1) Pohledávky postižené pňíročím (8 3)
nesmejí býti po dobu pňíročí ani zajišťovány
ani vypláceny ani jakýmkoliv jiným zpúso
bem uspokojovány. Tím se však nevylučuje
kompensace vzájemných pohledávek a dluhú
za stejných podmínek jako v čízení vyrov
nacím.

(2) Rízení o žalobách na plnční pohledávek
postižených pľíročím buďz účední moci nebo
na návrh na dobu pľíročí pčerušeno.

(3) Exekuční úkony, včetné exekuce za
jišťovací, ve prospéch pohledávek postižených
pňíročím nesmčjí býti po dobu pľíročí povolo
vány a povolené úkony nesmejí býti v té dobé
vykonány. V exekučním fízení zahájeném
k vydobytí nebo k zajišténí takových pohle
dávek nesmí býti pokračováno. Prozatímní
opatčení mohou však býti povolována a pro
vádéčna.

(4) Jde-li o společenstvo, nelze po dobu pňí
ročí členství a podíly platné vypovídati ani
podíly vypláceti a již béžící výpovédní a ru
čební lIhúty se staví.

i 8 5,

Rozhodnutí o návrhu na prohlášení kon
kursu na jméní sdruženi, na která se vztahuje
toto nafízení podle 59 9 a 10, odloží soud
z moci úťední nebo na návrb na dobu po
30. červnu 1939,

8 0.

Doba pňťíročíse nevčítá do Ihút promlčecích
ani do jiných lhút, jichž uplynutí je podle zá
kona pro včľitele spojeno s právní újmou.

8 7.

Opatňení podle 8 2 vládního nafízení ze dne
25. ledna 1939, č. 9 Sb. I, o nčékterých opatľe
ních, týkajících se spolkú a výdélkových a
hospodáčských společenstev a útvarú obdob
ných, Ize provésti také u dalších sdružení, na
která se vztahuje toto nafízení podle 3 9 a
10: opatčení provede u takových sdružení
účad príslušný k témto opatčením podle $ 4
v]. nať. č. 9/1939 Sb. I u výdelkových a hospo
dáňských společenstev.

8 8.

(1) Poruší-li orgán sdružení ustanovení to
hoto nafízení, bude potrestán, nejde-li o čin
trestný soudem, okresním (státním policej
ním) úťadem vézením (uzamčením) do šesti
mčsícú nebo pokutou do 50.000 K. Nedobytná

kursu náležely do tčetí trňídy (staré pohle- | pokuta budiž pčemčnéna podle míry zavinéní
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na včzení (uzamčení) do šesti mésícú. Tyto |
tresty mohou býti uloženy též zároveň : trest
na svobodé nesmí však spolu s náhradním
trestem za nedobytnou pokutu činiti více než
šest môesícú.

(?) Skládá-li se orgán z nékolika fysických
osob, jsou odpovédny ty z nich, jež nedokáží,
že nenfivodily trestné činnosti. Sdružení od
povídá rukou společnou a nerozdilnou s po
trestaným za zaplacení pokuty a nákladú fí
zení jemu uložených.

$ 9.

Toto naťízení se vztahuje na tato sdružení:
1. „Gec“ výrobní a velkonákupní svaz pro

výdelková a hospodáňská sdružení, zapsané
společenstvo s ručením obmezeným v Praze
(Praha II., Firnerovo nám. č. 4),

2. Verband deutscher Wirtschaftsgenossen
schaften (Praha IlI.,Fäenerovo nám.č. 4):

3. Obchodní dúm Kreisky, Lorenz © Co
lomanditní společnost (Praha II., Fignerovo
nám.č. 4):

4. ZIKGZentral- Konsum- und Spargenos
senschaft in Moravská Ostrava, registrierte
Genossenschaft mit beschrúnister Haftung
(Moravská Ostrava, Nádražní č. 96).

8 10.

(1) Vládním naťízením múže býti určeno,
na která další sdružení s obdobnou púsob
ností hospodáňskou se vztahuje toto nafízení.

(2) Účinnost pľíročí nastává u sdružení
takto určených dnem účinnosti vládního na
Tizení vydaného podle odstavce 1.

(S) Vládní nafízení vydané podle odstavce
1 múže nekteré staré pohledávky ($ 3) z pňí
ročí vyjmouti.

8 11.

Toto naťízení platí na území celého státu
a nahývá účinnosti dnem vyhlášení: prove
don je ministči spravedlnosti a vnitra v do
hodš se zúčastnčnými ministry, v zemi Slo
venské Slovenská zemská vláda a na Pod
karpatské Rusi vláda Podkarpatské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 3. februára 1939

o príročí pre pohľadávky na niektorých sdru
ženiach,

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného zmocňovacieho
Zakona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.z.an.:

Sbírkazákonú a naťízeníI, č. 22.

S 1.

Pre sdruženia, na ktoré sa vzťahuje toto
nariadenie podľa 8$ 9 a 10, nariaďujesa pri.
ročie do 30. júna 1939.

8 2.

(1) U sdruženia, ktoré je zapísané v 0b.
chodnom alebo spoločenstevnom registri, buď
nariadenie príročia z úradnej moci v registri
poznamenané.

(2) Sdruženie je povinné vyhlásiť nariade.
nie príročia výveskom v obchodných mlest
nostiach hlavného závodu a všetkých poboč.
ných závodov, a ak ide o spolky, vo spolko
vých miestnostiach.

s o.
Prívočie postihuje všetky pohľadávky

vzniklé pred jeho účinnosťou, ktové by v kon
kurze patrily do tretej triedy (stare pohľa
dávky), ďalej úroky a iné príslušenstvo Sta
rých pohľadávok.

8 4.

(1) Pohľadávky postihnuté príročím ($ 3)
nesmú byť po dcbu príročia 3ni zaisťované
ani výplácané ani akýmkoľvek iným sposo
bom uspokojované. Tým sa však nevylučuje
kompenzácia vzájomných pohľadávok a dlžob
za rovnakých podmienok ako vo vyrovnáva
com pokračovaní.

(2) Pokračovanie o žalobácli na plneisie po
hľadávok postihnutých príročím buď z úrad
nej moci alebo na návrhna dobu príročia pre
rušené.

(5) Exekučné úkony, v to zahrnuiúc za
isťovacie exekúcie, v prospech pohľaudávok
postihnutých príročím nesmú byť po dobu
prírožia povoľované a povolené úkony nesmú
byť v tej dobe vykonané. Uxekučné nekračo
vanie zahájené k vydobytiu alebo k zzisteniu
takýchto pohľadávok nesmie byť ďalej ko
nané. Prezatýmne opatrenia môžu všuk byť
povoľované a konané.

(43)Ak ide“o spoločenstvo, nemožno po dobu
príročia členstvo a podiely platne vypovedať
ani podiely vyplácať a už bežiace výpovedné
a ručebné lehoty sa zastavujú.

S o.

Rozhodnutie o návrhu na vyhlásenie kon
kurzu na imanie sdruženia, na ktoré sa vzľa
huje toto naria:lenie podľa 83 9 a 10, odloží
súd z úrzdnej moci alebo na návwih na dobu
po 30. júne 1989.

5 6.

Doba príročia sa nevráta do premlčovacích
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Jehôt ani do iných Jehôt, uplynutie ktorých je
podľa zákona pre veriteľa spojené s právnou
ujmou.

g 7.

Opatrenia podľa 8 2 vládneho nariadenia zo
dňa 25. januára 1939, č. 9 Sb. I, o niektorých
opatreniach, týkaj úcich sa spolkov a zárobko
vých a hospodárskych spoločenstiev a obdob-
ných útvarov, možno previesť tiež u ďalších
sdružení, na ktoré sa vzťahuje toto nariade

"nie podľa 8$ 9 a 10: opatrenia prevedie u ta
kýchto sdružení úrad príslušný k týmto opa
treniam podľa 8 4 vl. nar. č. 9/1939 Sb. I u zá
robkových a hospodárskych spoločenstiev.

8 8.

(1) Ak orgán sdruženia poruší ustanovenia
tohoto nariadenia, bude potrestaný, ak nejde
o čin trestný súdom, okresným (štátnym po
licajným) úradom väzením (uzamknutím) do
šesť mesiacov alebo pokutou do 50.000 K. Ne
dobytná pokuta buď premenená podľa miery
zavinenia na väzenie (uzamknutie) do šesť
mesiacov. Tieto tresty môžu byť uložené tiež
zároveň: trest na slobode nesmie však spolu
8 náhradným trestom za nedobytnú pokutu
činiť viac, ako šesť mesiacov.

(2) Ak sa orgán skladá z niekoľko fyzic
kých osob, sú zodpovedné tie z nich, ktoré ne
dokážu, že neprivodily trestnú činnosť. Sdru
ženie očjovedá rukou spoločnou a nerozdiel
nou s nn.irestaným za zaplatenie pokuty a ná
kladkov pokračovania jemu uložených.

8 9.

Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto sdru
Ženia:

1. „Gec“ výrobný a veľkonákupný sväz pre
zárobkové a hospodárske sdruženia, zapísané
spoločenstvo s ručením obmedzeným v Prahe
(Praha II., Fúenerovo nám. č. 4):

2. Verband deutscher %irtschaftsrenossen
8chaften (Praha |1I.,Fiignerovo nám.č. 4) :

3. Obchodný dom Kreisky, Lorenz © Co,
komanditná spoločnosť (Praha 1[., Fignerovo
nám. č. 1):

4. ZKG Zentral- Konsum- und Spargenossen
schaft in Moravská Ostrava, registrierte Ge
nossenschaft mit beschrinkter Haftung (Mo
ravská Ostrava, Nádražní č. 96).

8 10.

(1) Vládnym nariadením môže byť určené,
na ktoré ďalšie sdruženia s obdobnou hospo

arskou pôsobnosťousa vzťahuje toto nariadenie.

(%) Účinnosť príročia nastáva u sdružení

takto určených dňom účinnosti vládneho na
riadenia vydaného podľa odseku 1.

(3) Vládne nariadenie vydané podľa od
seku 1 môže niektoré staré pohľadávky (8 3)
z príročia vyňať,

8 11.

Toto nariadenie platí na území celého štátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: pre
vedú ho ministri pravosúdia a vnútra v do
hode so zúčastnenými ministrami, v Sloven
skej krajine Slovenská krajinská vláda a na

R. catpátskej Rusi vláda Podkarpatskejusi.

POSNOPANOK BNANH
8 HA 3. neoTOro 1939

NPO MOPATOPII HA HAJIGKHOCTH Y NEAKUX

BEIHHEHB.

Bnana YecbkOo-CHOBAUILKOIPECNYÓIIHKYPO3
nopanxye no apr. ll KOHCTHTYUIÁHOPO
YNOBHOBJIACHAHHOTO ZAKOHY 9 AHA 15. TPYMHA
1938, u. 330 36. s. i p.:

5 1.

[lna 3€ 14HEHb, 10 AKUX BIAHOCHTBCIILEÄ
posnopanok no 8839 i 10, Poznopn.KYET>BCA:
Moparopia 10 30. ueppna 1939.

8 2.

() Y 3€ 1KHEHHA, ULO € 3AMHCAHEB TOPro
BEJbHOMY PeECTPi AÓO B PeECTPI CTOBAPNLICHL,
MaE ÓYTH POZNOPAIOK MOPATOPIÍ ZAZHAYCHNÁ
YPANOBOH CHIOIO,

(>) JEJHHEHHA NOBHHHO OPOJIOCHTH POZNO
PAJOK MOPATOPIÍ ONOBIUIEHHAM 32BIUIEHAM
B TOPTOBEJAĽHHX TIPHMIUIEHHAX TOJNOBHOTO 38
BEJICHHA TA BCIX MNOÓIUHAX34BEJIEHb, A AKLUO

ňne 0 TOBADHCTBA, B NPHMÍLICHHAX TOBA
PHCTBA.

8 3.

Moparopiť nimNATAIOT> BCI HANEXKHOCTII,U1LO
NOBCTAJH MNEpel ŇOro NPABOCHIJAM, AKÍ ÔH
B KOHKYPCÍHane)kxanu 10 Tperoi knacu (crapi
HAJ1E)KHOCTH),Jani NPOLEHTH Ta IHUli NPIHA
NEKHOCTH CTAPHX HANEXKHOCTEÍ.

S 4.

(1) Hane KHOCTH, LO NIANATANOTbMOPATOPIŤ
(8 3), HE CMÍOTb ÓYTH B YaCi MOPaTOPpIl HI 3a
ČeZNeYEHÍ HI BHNNAYCHÍ HI AKAMHEÓYb IHUIHM
CHOCOÓOM 3ACNOKO!0BAHI. LÍHM OJHANWE HE BH

KNOYAETBCA KOMNEHZALIA BZAIMHIUX HACK.

HOCTEŇ TA JIOBFiB NDH TAKHX CAMHX YMOBAX SIK

B NONariAHOMY NOCTYNOBAHHO.

(2) [locTyNnOBAHHA NPH CKAPTAX O CNOBHEHNIN
HANE)KHOCTEŇ, 1LO NIANAFAHOT> MOPATOPIÍ, MAG
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ÓVTH VPAHOBOH CH.1OIO AÔO HA BHECOK Ha 4ac
MOPATOPIÍ NEPEPBAHE.

(3) Ex3ekyuilňHi YHHHOCTH, BKAOUHO 3a
6ezneuyOYHX EKZEKYLIÁ, B KOPICTb HANex
HOCTEŇ, 110 NIANAFAKOTbMOPATOPIÍ, HE CMI1OTb
ÓVTH 203BO.JEHi B 4aCÍ MOPATOPIÍ A NO3ZBOJEHI
UIIHHOCTH HE CMIOTb ÓYTH B IM MACi BHKO

HvBaHi. EK3CKYLIŇHOFO NOCTYNOBAHHA 3aNo
YATKOBAHOFO B LUi/JH NOÓYTTA AÉO B UINH 3a

ČEZNEYCHHATAKHX HAJIEKHOCTEŇ HE CII NPOo
NOBHATH. THMYACOBÍ ZAPAJLKEHHA MOXKHA OJI

HAYC103BOJITH i NEPEBONHTA. .

(4) AKLIO ŇÚNe O CTOBAPHUJEHHA, HE MOXHA
B vaCi MOPaTOPIŤ YUNEHCTBATA YUNEHCBKHX BKNA

NOK BHNOBÍNATH AHÍ LI BKAAJIKA BHMIAHYBATH

a pPeueHlli BHNOBÍNEŇ | PYVEHHA, AKÍ BXKETpi
BAHOT>,310D KYHTBCA.

g 5.

PILIEHHA NPO BHECOK HA OFPOJIOLIICHHA KOH

KYpCY Ha MaÁHO 3€ IHHEHHA, NO AKHX BIJIHO
CHTb6CAUEŇ Poznopanok no 89 9 i 10, Binno
MHTbBCYN YPANOBOH CHNOH AÔO Ha BHECOK Ha
uac no 30. uepBHi 1939.

8 6.

Mac MOPaTODIÍ HE YHCIIHTBCA NO PEUEHLIB
34MOSYCHHA Hi O IHLUIHX PeueHLuiB, 110 IX
YNAHB € NO 34KOHY JA BIPHTEJA 3BAZAHHÁ
3 NPABHOK CTPATOM.

8 7.

ZAPANKEHHANO $ 2 POZNOPANKY BIANH 3 NHA
25. ciyna 1939, u, 9 36. I, npo nesxki 3apANKEH
HA, LLO BIAHOCATBCA NO TOBADHCTB i 34DpIÓHHX

TA POCNONAPCEKHX CTOBAPILIEH>5 i NONIÓHAX
YĎOPMOBAHĽb, MOKHA NEPEBECTH TAKOM B iH
LUHX 3€ NHHEHHAX, NO AKIIX BIAHOCHTBCA LIEŇ

poznopanok no 839391 10, 3a4pADKEHHANepe
Bene B TAKHX 3€ 1HHCHHAX VYDAL NDHHAJEH
HHÁ DO AX 3APANDKEHbNO $ 4 posn. BI. u. 9/
1939 36. | Y 3apióHIx TA ToCNONAPCBKAXCTO
BAPHUIEHHAX.

8 8.

(1) AKLIO OPraH 3€ IHHÉHHA HAPYLIHT> NO
CTAHOBIÍUBOTO POZNOPANKY, Éy ne NOKAPAHKÍ,
OCKIWIbBKHHE Ú1€ O BAHHOK KADaHHÁ CYJOM,

OKPYMHIIM (NEPKABHIIM NONIUIŇHHM) YPANLOM
BAJ3HHLCW (34E PTAM) NO UIICTBOX MICALIIB AÓO

NOKYTOWJo 50.000 K. HenobyTHo0 nokyry
CNÍA 3ZMÍHHTH B MÍPY NPOBIIHH HA BAZHHLUNO(34

NEPTA) 10 UÍCTEOX MiCAUIB. Lli KAPH MOMKYTB

ÓyTH HaNOMEHÍ TAKOM OJHONACHO: Kapa Ha
BO. HE CMIE ONHAN4E3 3ACTYNHOH KAPOH 3a

HE100YTH| „NOKYTY BHHOCHTII ÓlNble UHM
LIICTL MICALIIB,

(č) Akullo OpraH CKNANAETBCA 3 KI/IBKOX

Sbírka zákonú a nafízení I, č. 29.

ĎiZHUHHX OCIÓ, BIANOBINANOT> 1i 3MOMIK HHKX,

AKÍ HE DNOKAKYTb, 110 BOHH HE CIIPHANHHAK
KapHOI
CHAbHO Ň HEPOZNYUHO 3 MOKAPAHHM Sa 339
NNAYCHHA MOKYTH | KOLUTÍB NOCTYNOBAHHA, Ha“
NOKEHHAX HA HBOTOo.

BIAMOBÍJ13€
UHHHOCTH.— ZŽEJHHEHHA

5 9.

Ileň poznopanok BIJHOCHTbCA AO UIX
3 ENNHEHbB:

1. „Gec“ výrobní a veľkonákupní SVAZPro
výdšlková a hospodáfská sdružení, zapsané

-společenstvo s ručením obmezeným V Praze
(Praha II., Fignerovo nám. č. 4),

2. Verband deutscher Wirtschaftsgenossen
schaften (Praha II., Fignerovo nám. €. 4):

8. Obchodní dúm Kreisky, Lorenz © ©0
komanditní společnost (Praha I1I.,Fúgnerovo
nám. č. 4):

4. ZKG Zentral- Konsum- und Sparscnos“
senschaft in Moravská Ostrava, registi arte
Genossenschaft mit beschránkter Hafi-ing
(Moravská Ostrava, Nádražní č. 96).

S 10.

(1) Poz3nopAnKOM BJaJH MOMe ÔČYTHBCTa
HOBJIEHO, NO AKHX NAJbLIlX 3€ 2HHEHb 3 110
NIÓHAM FOcnonapCEHKHM YNPABHEHHAM BI.“HO
CHTBCA LIEŇ POZNOPANOK.

(2) TlpaBocunna Moparopil HaCTaE Y "EM
HEHb TAKHM CMOCOÓOM BCTAHOBJEHHX 3 JHÉM

NPABOCHNIA POZNOPANKY BHAIH BUAAHO:O No
ycryny |].

(3) POZNOPANOK BNANH BILHAHIIÁNO very ny 1
MOJKEBHHATHJEAKH CTapi HalexHocTH ($ 3)
3 MOpaTopil.

8 11.

Lleň poznopanoK 30ÓOBAZYE HA TepiiTOPIŤ
LÍNOŤ NepMABH | HAÓYBAE NPABOCILUJA 3 IHEM
OFOJNOLICHHA: NEPEBEJNLYT>HOFO MIHICTPI! CMPa

BEJLIHBOCTH i BAYTPILUHÍX CnpaB 34 3rolo1o
9 NPHYACHHMH MIHICTPAMH, Y ČCHOBAUBKÍK
Kpalmi CnoBalbKa KPAEBABAN A Ha [linkap
narcbkiň Pycu Bananallinkapnarcbkoi Pycu.

Dr. Háchav. r.
Beran v.r.

Dr. Chvalkovskýv.r. Syrový v.r.
Dr. Fischer v.r. Eliáš v. r.
Dr. I(apras v.r. Čipera v. r.

Dr. Feierabend v.r.
Dr. Šádekv. r. Dr. Klumpar v. r,
Dr. Pružinskýv. r. Dr. Havelkav.r.

Prchala v. r.

Dr. Krejčí v.r.
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23.
Vládní nafízení

ze dne 3. února 1939,
kterým se mční a doplňuje $ 13 zákona ze
dne 11. bčezna 1920, č. 166 Sb. z. a n., o úvč
rové pomoci nabyvatelúm púdy (zákona úvô
rového), ve znční vládního načízení ze dne

29. července 1933, č. 158 Sb. z a n.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího
ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

či. 1.

8 13 zák. č. 166/1920 Sb. z. a n. ve znéní
vládního naťízení č. 158/1933 Sb. z. a n. se
doplňuje odstavcem Z tohoto znční:

„V pľípadech zvláštního zňetele hodných
múže byýtiosobám uvedeným v 81 poskytnut
úvér též k opatčení nebo doplnčénípachtovní
kauce, živého i mrtvého zafizení, jakož 1ostat
nich prostčedl:ú provozovacích,nutných k hos
podačení na pachtované púdé, podrobí-li se
zvláštním podmínkám ministerstva zemédel
ství a jeho dozoru.“

č].II.
Toto močízení platí na území celého státu

a nabývi účinnosti dnem vyhlášení: provede
je minisiv zemedéelstvív dohodé se zúčastné
nými ministry, v zemi Slovenské Slovenská
zeniská vláda a na Podkarpatské Rusi vláda
Podkarpätské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 3. februára 1939,

ktorým sa mení a doplňuje 8 13 zákona zo dňa
11. murca 1920, č. 16G Sb. z. a n. o úverovej
pomoci nabývateľom pôdy (úverového zálko
na), v znení vládneho nariadenia Zodňa 29.

júla 1933, č. 155 Sb. z. a n.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľačl. 11ústavného zmocňovaciehozá
kona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.

Zz.an.:
či. 1.

8 13 zák. č. 166/1920 Sb. z. a n. v znení
vládneho nariadenia č. 158/1933 Sb. z.a n.
doplňuje sa odsekom 2 tohoto znenia: “

„(2) V prípadoch zvláštneho zreteľa hod
ných môže byť osobám uvedeným v 841 po
skytnutý úver tiež k opatreniu alebo do
plneniu nájomnej kaucie, živého i mrtvého
zariadenia, ako aj ďalších prevodzovacích pro
striedkov potrebných k hospodáreniu na na
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jatej pôde, „ak 8a podrobia osobitným pod
mienkam ministerstva orby a jeho dozoru.“

čl. II.

Toto nariadenie platí na územícelého štátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: pre
vedie ho minister orby v dohode so zúčastne
nymi ministrami, v Slovenskej krajine Slo
venská krajinská vláda a v Podkarpatskej
Rusi vláda Podkarpatskej Rusi.

PO3NOPANOK Bnanm

8 ARA 3. NOTONO 1939,
AKIM B8MÍIHOETBCA 1 NONOBHWETECA 5 13
84KOHYB nA 11. Gepeana 1920, 4. 166 36,
8. 1 P. MAP KpeAHTOBY NOMNOMOry HaÓyB
LIAM3EM1i (KPEMITOBOFO BAKOHY), B poay
MIHHÍ POBNOPAIKY BINAJU! 8 NHA 29, NIANHA

1933, 4. 158 36. 8. i p.

Banana WYecbko-CNOBAUBKOŤPECNYÓIIHKA po3
NopAuvKYe nicna apr. ll KOHCTHTYLIÁHOTO
YNOBHOBAXKHANN4OMO3AKOHA 3 IIHA 15. TPYJHA
1938, u. 330 36. 3. i p.:

Apr. I.

8 13 3ax. u. 166/1920 36. 3. i p. B Po3yMinHi
poznopsnky Bnann 158/1933 36. 3. i p., no
NOBHHOETĽCA YCTYMNOM2, AKAŇ ZBYUHTB:

„(“) Y BHANANKAX,O ZACNYFYH0Tb OCOÓČINK
BHX OMNANIB, MOXKEÓYTH YNINEHHŇ OCOÓČIMHa

BEJIEHHMB $ ] KPEAHT TAKOJK[IA NOČYTTA AÔO
NONOBHEHHA APEHIHO! KABUIÍ, IKHBOFO | Mep»
TBOFO IHBEHTADA AK TAKOM IHUIHX OÉOPDOTO

BHX CePeJIHHKÍB, NOTPIÓHAX O FOocMmONAPDEHHA

HA APEHIOBAHIM 3EMI1i, AKLLO BOHH NIDMIUIHSTbe

CA OKDEMHM YMOBAM MIHICTEPCTBA XNiÓOPOÓ

CTBA I ŇOFO HAN3OPOBI.“

Apr. II.

[leň PoZznopAJLOK ODOBAJYEHa TEPATOPIÍ Lie
noi nepmaBu i HabĎyBae NnpABOCHABHOCTH
3 IHEM OFOJOLJEHHA: NepeBene ŇOro MIHICTP.
XnióOpPOÓCTBA B NOPOZYMIHHI 3 NDHHACHANMA
MÍHICTD4MH,B Kpaimi CnOoBaubkiá Cnopaubka
KpaeBa Bana, a Ha [linkapnarcbkiú Pych —
Bana [liankapnaTrcbkoiPych.

Dr. Hácha v.r.
Beran v.r.

Dr. Chvalkovskýv.r. Syrový V.I.
Dr. Fischer v.r. Eliáš v.r.
Dr. Kaprasv.r. Čipera v.r.

Dr. Feierabendv. r.
Dr. Šádekv. r. Dr. Klumpar v. r,
Dr. Pružinskýv.r. Dr. Havelkav.r,

Prchalav.r.

Dr. Krejčí v.r.
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24.
Vládní naľízení

ze dne 3. února 1939,
kterým se mční a doplňuje fád pro uchazeče
o úver podle zákona o úvčrové pomoci naby
vatelúm púdy, vydaný vládním nafízením ze

dne 7. prosince 1933, č. 232 Sb. z. a n.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podle 8 17 zákona ze dne 11. bňezna 1920,
č. 166 Sb. z. a n., o úvčrové pomoci nabyva
telim pudy (zákona úvérového), a se zľete
lem k prčedpisúm tento zákon ménícim nebo
doplňujícím:

čl. 1.

8 10 fádu pro uchazeče o úvér, vydaného
vládním nafízením č. 232/1933 Sb. z. a n., se
doplňuje odstavcem 3 tohoto znéní:

„Účelemprovozovacíhoúvéru poskytnutého
podle ustanovení 8 13, odst. Z zákona úvéro
vého ve znénív]. nať. č. 158/1933 Sb. z. a n.
a vládniho nafízení ze dne 3. února 1939,
č. 23 Sb. I, jest opatňiti nebo doplniti pach
tovní kauci, Živé i mrtvé zaňťízení, jakož
i ostatní prostčedky provozovací, nutné
k hospodafení na pachtované púdé. Pľi tom
budiž prihlíženo k tomu, aby výnos podniku
stačil k úhradé nejen pachtovného a všech
daní a dávek, nýbrž i úrokú a splátek tohoto
úvéru, dále k tomu,jak se žadatel dňíve osvéd
či pľi hospodaťčeníjako vlastník, a konečné
k jeho celkovému zadlužení.“

čl. I.
Toto naľízení platí na území celého státu

a nabývá účinnosti dnem vyhlášení: provede
je ministr zemédélství v dohodé se zúčastné
nými ministry, v zemi Slovenské Slovenská
zemská vláda a na Podkarpatské Rusi vláda
Podkarpatské Rusi.

Vládne nariadenie

zo dňa 3. februára 1939,
ktorým sa mení a doplňuje poriadok pre
nchádzačov o úver podľa zákona o úverovej
pomoci nabývateľom pôdy vydaný vládnym
nariadením zo dňa 7. decembra 1933, č. 232

Sb. z. an.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa 3 17 zákona zo dňa 11. marca 1920,
č. 106 Sl). z. a n., o úverovej pomoci nabýva- |
teľom pôdy (úverového zákona), a so zrete- |

ľom na predpisy méniáce alebo doplňujúce
tento zákon:

čl. I.

3 10 poriadku pre uchádzačov o úveľ, vyda
ného vládnym nariadením č. 232/1933 Sb. Z.
a n., sa doplňuje odsekom 3 tohoto znenia:

„Účelom prevodzovacieho úveru poskyť
nutého podľa ustanovení 8 13, ods. Z UVE
rového zákona v znenívl. nar. č. 158/1933

| Sb. z. a n. a vládneho nariadenia zo dňa
3. februára 1939, č. 23 Sb. I je opatriť
alebo doplniť nájomnú kauciu, živé i mrtvé
zariadenie, ako aj ďalšie prevodzovacie pro"
striedky, potrebné ku gazdovaniu na naja €J
pôde. Pri tom treba brať zreteľ na to, aby
výnos podniku stačil k úhrade nielen najom“
ného a všetkých daní a dávok, lež aj úrokov
a splátok tohoto úveru, ďalej na to, ako S
žiadateľ predtým osvedčil pri gazdovan! ako
vlastník, a konečne na jeho celé zadlžen:2

čl. II.
Toto nariadenie platí na území celého štátu

a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: Pp"
vedie ho minister orby v dohode so zúčastne
nými ministrami, v Slovenskej krajine 9/0"
venská krajinská vláda a v Podkarpatskej
Rusi vláda Podkarpatskej Rusi.

POSNOPANOK BIIANA
8 AHA3. noTroro 1939,

AKHM BMIHIOETBCAA I NONOHHETĽECA NPANDIUIB“

HHK JUIA NETEHTÍIB O KpejuiT No G/KOHY

NPO KPENMTOBY NONOMOTY HAÓVBUSIM 3€EMII,

BHNAHOTO POZNOPAJKOM BIIAJIH B IHA 7. CPYnHa1933,u.232360.8.i p.
Brana Yecbko- CNOBAUbKOIPECNYÓNIIKHpO3

nopanxye nicna 8 17 34KOHa 3 NHA 1]. ÔEPEZHA
1920, u. 166 36. 3. i p., npo KpennTOBY0NO
MOTY HAÓYBLUAMZEMNÍ (KPENHTOBOFO 3ZAKOHY),

TA 3 OMNANYHA NPHNHCH, AKÍ SMÍIHOWTB AČO AO
NOBHKHOTb 16Á 34KOH:

Apr. l.

S 10 npaBHJIĽHNKA NA NETEHTÍB O KPENIIT,
BHNAHOTOPOZNOPAJKOM BIIANH4. 232/1933 30.
3. i p., JNOMNOBHWETBCAYCTYNOM 3, AKMÚ 3BY:
UHTB:

„(3) Liner O6OPOTOBOFOKPeruTY, Ynié
HOFO No NOCTAHOBAM8 13, ycT. 2 KPENHTOBOTO
34KOHY B DO3YMIHHÍ POZNOPANKY Bia Nu 4. 15R
1933 36. 3. i p. Ta POZNOPANKYBANI 3 AHA
3. noTOro 1939, u. 23 36. I, € nobyTH a6O NO
NOBHHTH APEHIHY KABUI0, MHBHŇ i MEpTBI!Ň
IHBEHTAP SK I IHLUÍ OOOPOTOBÍ CEepEJIHHKH, 0
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TPIÓHÍ NO ToCNONAPEHHA HA.APEHLOBANIÁ 3EMni.
[Ipn TIM Tpeča ÓpaTn Ha YBary, LLIOÓHNOXI
NIANPÁŇEMCTBA BACTAPHAB HA NOKPHTTA HE IH
16 YHHLIY aPEHIIH Ta BCÍX NOJIATKIB i N4aHHH,
ane i APOUEHTIBTa paT TOTO KPEJIHTY,alibllie
ne, HAaCKÍJBKMH METEHT JaBHÍLUE NOKAZABCA

31nilóHAM NPH TOcnonaPCTBI AKO BIlaCHHK, a
BKÍHLIÍŇOFO 3aralIbHE 34 N0B)KEHHA.“

Apr. II.

Lleň poanopanok OBOBAZYEHa TepHTopil
uinoŤ NepmaBu i HaÔĎYBAE NPABOCHIBLHOCTH
3 AHÉM OTOJNOIIEHHA: Nepepene ÚOro MIHICTP
XnióOpOÓCTBA B NOPOJZYMÍIHHO S OPHYACHHMH
MIHÍCTPAMH, B KPpalHi CIOBAUbKÍiŇ — CnOBALB

Ka KpacBa Brala, a Ha [linkapnaTc>bkiň PycH —
Bana [linkapnaTc>bKo1Pych.

Beran v.r.
Dr. Chvalkovskýv.r. Syrový v.r.
Dr. Fischer v.r. Eliáš v.r.
Dr. Kaprasv.r. Čipera v.r.
Dr. Kreičí v. r. Dr. Fejerabendv. r.
Dr. Šúdsi v. r. Dr. Klumparv.r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Havelkav.r.

Prehala v.r. |

23.
Vyhi:.ška ministerstva zemédčiství

ze dne 3. února 1939
o částečiie zmčné stanov Státního kolonisač

ního fondu.

Nazáklade schválení vlády republiky Česko
Slovenské vyhlašuje se pro území celého státu
podle 8 18, odst. 2 zákona ze dne 11. bňezna
1920, č. 166 Sb. z. a n, o úvčrové pomoci
nabyvatelúm pidy (zákona úvčrového):

NI8 stanov Státního kolonisačního fondu,
vydaných vyhláškou Státního pozemkového
úťadu ze dne 30. číjna 1922, č. 375 Sb. z. a n.,
ve znéniívyhlášek je ménících a doplňujících,
se doplňuje odstavcem 2 tohoto znční:

„Úverprovozovací podle 8 13, odst. 2 zá
kona úvčrového ve znéní vládních naťízení ze
dne 29, července 1933, č. 158 Sb. z. A n., a ze
dne 3. února 1939, č. 23 Sb. I, múže býti
poskytnut pouze v takové výši a za takových
podmínek, aby dlužník splatil tento úvers pňí
slušným úrokem ve stejných ročních splát
káchnejdéle v dobé, po kterou trvá pachtovní
pomér. Úrok muže býti stanoven i pod sazbou
platnými predpisy stanovenou.“
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Vyhláška ministerstva orby
zo dňa 3. februára 1939

o čiastočnej zmene stanov štátneho kolo
nizačného fondu,

Na základe schválenia vlády Česko-Sloven
skej republiky vyhlasuje sa pre územie ce
lého štátu podľa 8 18, ods. 2 zákona zo
dňa 11. marca 1920, č. 166 Sb. z. a n., o úvero
vej pomoci nabývateľom pôdy (úverového zá
kona):

8 8 stanov Štátneho kolonizačného fondu,
vydaných vyhláškou Štátneho pozemkového
úradu zo dňa 30. októbra 1922, č. 375 Sb. z.
a n., vo znení vyhlášok ich meniacich a do
plňujúcich, doplňuje sa odsekom 2 tohoto
znenia:

„Prevodzovací úver podľa 8 13, ods. 2 úve
rového zákona vo znení vládnych nariadení zo
dňa 29. júla 1933, č. 158 Sb. z. A n., A zo dňa
3. februára 1939, č. 23 Sb. I, môže byť po
skytnutý iba v takej výške a za takých pod
mienok, aby dlžník splatil tento úver s prí
slušným úrokom v rovnakých ročných splát
kach najdlhšie v dobe, po ktorú trvá nájomný
pomer. Úrok môže byť stanovený aj pod
sadzbou, stanovenou platnými predpismi.“

OronouieHHA
MIHICTEPCTBA XI16OpPOóCTBA

8 HA 3. neoxToro 1939,
NpOo YACTHHHY B8MiHy craTYTY JlepmKaBHOrOo

KOJIBOHIZAUIHHOTO POHNY.

Ha OCHOBÍOJOÓPEHHA Bnann Hecbko-Cno
BAUbKOI PECNYÓJIHKY OMOJIOLIYETBCAII TEPH
TOpii ulnoi nepoaBu no 8 18, ycr. 2, 33KOHY
13nHa 1]. Gepe3na 1920, u. 166 36. 3. i p., npo
KPEJIHTOBY NOMOMOTY HAÓYBUSM 3EeMli (343KO

HY KPEJIHTOBODPO):

8 8 craryry [lepxaBHOFO KONĽOHIZAUIŇHOTO
DOHNY, BAMAHOTO OMOJOL1EHHAM [lep)KABHOrO
3EMLJIBHOFo yvpany 3 AHA 30. xoBTHA 1922,
u. 373 36. 3. i p., B POZYMÍHHÍ OFOJNOUIEHb,LlO
ŇOro 3MIHIOIOTb Ta NOMOBHIOOTb, JONOBHIO

ETBCA YCTYNOM 2 TAKOTO 3MICTY:

„O60oporoBnú KpenuT no 8 13, ycr. 2 kpe
AHTOBOFO 34KOHY B PO3YMIHHÍ POJ3NOPANKY
BNAMH3 AHA 29. nunna 1933, u. 158 36. 3. i p.
i 3 nHa 3. niororo 1939, u. 23 36. I, MOxe GyTH
YNMINEHHŇIHLIE B TaKiŇ BHCOTÍ Ta 34 TaKHX
YMOB, 1IOÓH JOBMHHK CNNATHB TOŇ KPENIT
3 HAJEKHHM NPOLUEHTOMB ONHAKOBIX PÍUHIX
paTax Haňri3Hiule B u4aci, B AKÍMTpinRae BÍJ
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HOUJEHHAApeRIN. [IPOLEHT MOXE 6yTH ycTa
HOB.ICIILÚ HHLIE TAPHIDI BCTAHOBIIEHOŤ OBo

BAIZYTOYHNI! NPUNUCAMA.“

Dr. Fejerabend v.r.

26.
Vyhláška ministerstva zemedelství

ze dne 3. února 1939
o částečné zmčné stanov Fondu česko-sloven

gkých legionáčú pro pozemkovou reformu.

Na základé schválení vlády republiky Česko
Slovenskévyhlašuje se pro území celého státu
podle $ 18, odst. 2 zákona ze dne 11, bňezna
1920, č. 166 Sb. z. a n., 0 úverové pomoci na
byvatelúm púdy (zákona úvčrového):

$ 6 stanov Fondu česko-slovenských legio
náru pro pozemkovoureformu, vydaných vy
hláškou státniho pozemkového úfťadu ze dne
29. července 1933, č. 160 Sb. z. a n., a pozmé
nénýchvyhláškou ministerstva zemédelství ze
dne 25. června 1935, č. 145 Sb. z. a n, se do
plňuje odstavcem 6 tohoto znéní:

„Úvčérmožno poskytnouti též k opatňení
nebo doplnční pachtovní kauce, živého
1 mrtvého zaťizení, jakož i ostatních pro
stčedkú provozovacích, nutných k hospodaťňení
na pachtované plidé, osobám uvedeným v $ 3,
podrobí-li se zvláštním podmíinkám minister
stva zemčdelství.“

Vyhláška ministerstva orby
zo dňa 3. februára 1939

o čiastočnej zmene stanov Fondu Česko
Slovenských legionárov pre pozemkovú re

formu,

Na základe schválenia vlády Česko-Sloven
skej republiky vyhlasuje sa pre územie celého
štátu podľa 8 18, ods. 2 zákona zo dňa 11.
marca 1920, č. 166 Sb. z. a n., 0 úverovej po
moci nabývateľom pôdy (úverového zákona):

8 6 stanov Fondu česko-slovenských legio
nárov pre pozemkovú reformu, vydaných vy
hlášicou štátneho pozemkového úradu zo dňa
29. júla 1933, č. 160 Sb. z. a n., a pozmene
ných vyhláškou ministerstva orby zo dňa 25.
Júna 1935, č. 145 Sb. z. a n., sa doplňuje od
sexom 6 tohoto znenia:

„Úver možno poskytnúť tiež k opatreniu
aleoo doplneniu nájomnej kaucie, živého
1 mrtvého zariadenia, ako aj ďalších provo

dzovacích prostriedkov potrebných k hospo
dáreniu na najatej pôde, osobám uvedeným
V 8 3, ak sa podrobia osobitným podmienkam
ministerstva orby.“

OrojroMERHA

MIHÍCTEPCTBAxnió6opoócTBA
8 AHA3. niororo 1939,

NPO YACTHHHYBMiHy cTaTYTY POHIY
Mech KO-CINOBALIBKAXNErioHEPiB JUIA BEMEJIB

HOi pebopmi1.

Ha OCHOBÍ ONOÓDEHHA BnANM UecbKO-Cno
BAUbKOI PECINYÓNHKHOFONOLIYETBCII JLIA TEP
Topií minoi nepzkaBn no $ 18, ycr. Z, 34KOHy
3 nna 1]. Gepe3na 1920, u. 166 36. 3. 1 P., po
KPEIHTOBY NOnOMOry HaČyBunAM 3eml (KPe:
IHTOBOTO 34KOHY):

8 6 craTYTY ĎOHNY GECBKO-CHNOBALUBNIIXJE
TIOHEPÍB ANA ZEMENBHOŤ PeĎOPMH, BA: 3HOTO
OFPOJNOLICHHAMNEPIKABHOTO 3EMCAIBHOTO „pnny
3 nHa 29, nHunka 1933, u. 160 36. 3. 1 [., TA
3MÍIHEHOTO OTONOLUIEHHAM MIHICTEPCTBA X.:100
poócrBa i3 NHA25. uepana 1935, u. 145 3u. 3,
i Pp., AONOBHWETĽBCA VCTYNOM 6 TAKOTO Z3MICIY.

„KPeErHT MOKHA VAÍAHTH TAKOK Ha 34
OCMOTPEHHA AO NOMNOBHEHHAAPEHIIHOÍ KABIII,
)HBOTO 1 MEPTBOFO IHBEHTAPA, AK TAKOJ: 1 1H
11AX OČOPOTOBHX CEPEJNHUIKÍB,HEOÓXIJIHIUX MA
TrocnonaPEHHA HA APEHNOBAHIli 3€M0i, (COÓAM
HABEJIEH11MB $ 3, AKLLO BOHH NINYUHHATEA CNE

LÍAJ6HAM YMOBAM MIHICTEPCTBA XNI6OPC: >CTBA.“

Dr. Feierabend v.r.

27.
Vládní naťiízení

ze dne 3. února 1939
o celních prirážkách k celním sazbám na né

které druhy obilí.

Vláda republiljy Česko-Slovenské naľizuje
podle čl. III, č. 1 zákona ze dne 21. června
1934, č. 109 Sb. z. a n., podle čl. I a IV vládního
naľizení ze dne 10. června 19383,č. SG Sb.z.
a n., o úpravé celního sazebníku, jakož i podle
vládního naľízení ze dne 23. června 1933, č.
104 Sb. z. a n., o celních pňirážkách k celním
sazbám na nčkteré druhy obilí, a podle 81
vládního naľňízení ze dne 22. prosince 1934,
č. 230 Sb. z. a n., o zpúsobu propočitávaní cen
obilí po dobu účinnosti vládního načízení ze
dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpra



Sbírka zákonú a nafízení I, č. 27.

vš obchodus obilím, moukou a mlýnskýmivý
robky a nekterými krmivy:

51.
(1) Celní pčirážka k celní sazbé pro zboží

gaz. č. 23 (pšenice, špalda), vypočtená podle
ustanovení poznámkyv čl. [, 8 2 vl. nať.č. 96/
1933 Sb. z. a n. k saz. č. 23 až 26, upravuje
se až na další na 22 — K za 100kg hrubéváhy.

(2) Celní pčirážky k celním sazbám pro zbo
ží saz. č. 24 až 26, vypočtené podle ustanovení
poznámek v čl. I, 3š 1aZa vôl. IV, odst. 2
v]. nať. č. 96/1933 Sb. z. a n. k saz. č. 24 až 26
a k saz. č. 23 až 26, upravují se až na další
takto:

Celní prirážka
Pro zboží za 100 kg
saz. čísla hrubé váhy

24. Žito 25—K,
25. Ječmen 33— K,
26. Ovos 20— K.

8 2.

Celní včirážikyvyhlášené vládním nafízením
ze dne či. niosince 1938, č. 385 Sb. z. a n.,
o celních:.žirážkách k celním sazbám na né
které drui:» ovilí, se zároveň zrušují.

$ 3.

Toto n::Yízeníplatí na území celého státu a
nabývá 1..:ýnosti dnem 10. února 1939: pro
vedeje ri: nistr financií.

Vládne nariadenie
zo dňa 3. februára 1939

o colných prirážkach k colným sadzbám na
niektoré druhy obilia.

Vláda Česko-Slovenskej - republiky navria
ďuje podľačl. 111,č. 1 zákona zo dňa 21. júna
1934, č. 109 Sb. z. a n., podľa čl. I a IV vlád
neho nariadenia zo dňa 10. júna 1933, č. 96
Sb. z. a n., 0 úprave colného sadzebnika, ako
1 podľa vládneho nariadenia zo dňa 23. júna
194.3, č. 104 Sb. z. a n., o colných prirážkach
k colným sadzbám na niektoré druhy obilia,
a podľa 8 1 vládneho nariadenia zo dňa 22.
decembra 1934, č. 280 Sb. z. a n., o spôsobe
prepočítavania cien obilia po dobu účinnosti
vládneho nariadenia zo dňa 13. júla 1934, č.
137 Sb. z. a n., o úprave obchodu 8 obilím,
múkou a mlynskými výrobkamia niektorými
krmivami:

8 1.

(1) Colná prirážka k colnej sadzbe pre
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tovar 8adz. č. 23 (pšenica, tenkeľ), VYpočí
taná podľa ustanovenia poznámkyv čl. I, 832
vl. nar. č. 96/1933 Sb.z. a n. k sadz. č. 23 až
26, upravuje sa až na ďalšie na 22.——K za
100 kg hrubej váhy.

(2) Colné prirážky k colným sadzbám pre
tovar sadz.č. 24 až 26, vypočítané podľa usta
novenípoznámokv čl. I, 88142avči]. IV,
odst. 2 vl. nar. č. 96/1933 Sb. z. a n. k sadz.
č. 24 až 26 a k sadz.č. 23 až 26, upravujú sa
až na ďalšie takto:

Pre tovar Colná prirážka
6adz. čísla za 100 kg

hrubej váhy
24. Žito .20— K,
20. jačmeň . 33— K,
26. ovos 25— K.

8 2.

Colné prirážky vyhlásené vládnym naria
dením zo dňa 31. decembra 1938, č. 385 Sb.
z. a n., 0 colných prirážkach k colným sadz
bám na niektoré druhy obilia, zároveň sa
zrušujú.

8 3.

Toto nariadenie platí na území celého štátu
a nadobúda účinnosť dňom 10. februára
1939: prevedie ho minister financií.

POBNOPANOK BNAJM

8 NHF 3. noTroro 1939
NPO UNOBÍ NONATKA NO U10BHX TAPHBIB Ha

NesKÍ ponu 861xxa.

Banana Hecbxo-CNOBALUBKOI PeCNYÓJIHKY PO3
nopanxye no apr. llÍ, «x. | 34KOHY3 AHA21.
uepaHsi 1934, u. 109 36. 3. i p., no apr. li IV
poznopnnky Blanm 3 ani 10. uepana 1933,
u. 96 36. 3. i p., npo YNPABHJLBNEHHAWNOBOI
KHHĽH TAPHDÍB, SIK TAKOSK NO POZNOPANKY BlIA
nu 3 nu 23. uepaHa 1933, u. 104 36. 3. i p.,
NPO UJNOBÍNONATKY AO UNOBHX TAPHhIB Ha Ne
SIKÍ POH 361)Ka, Ta No $ l POZNOPAJKY BNANK
3 AH5122, rpynna 1934, u. 280 36. 3. i p., npo
Cnoció NepepaxOBYBAHHA 1iH AÓIMA Ha vac
NPABOCHINIA POZNOPANKY BnaMM 3 AHA 13.
nunnsi 1934, u. 137 36. 3. | p., npo ynpaBHIlb
HEHHA TOPĽOBNÍ 360)KEM, MYKOIO Ta MIIHHAp

CBKHMH BHPIÓKAMH | NESKAMH KOPDMAMH.

8 1.

(1) LlnoBHiť NOnaTOK NO WNOBOIÍTAPHDH Ha
TOBAP. TAPHb. 4. 23 (NLIEHHLA, UINAJILNA),Bl



104 Sbírka zákonúa nafízeníI, č. 28. a 99.—— — ——

paxXOBAHANO NOCTAROBÍNPIIMÍTKA B APT. [82
poznopazky Bnasn u. 96/1933 306.3. i p. no
TApid. u. 23 10 26, YnpABHALHICETBCAAK NO
Bi1knnky Ha 22— K 3a 100 kr ÓpyTTO BarH.

(7) LlnoBi nonaTku NO INOBIX TapirbiB Ha
TOBAp TADHb. 4. 24 No 26, BHPAXOBAHÍ MNONOo
CTAHOBIMNPHMÍTOKB apr. I, 6$ 112 Ta B apr.
IV, ycr. 2 po3n. Ba. u. 96/1933 36. 3. i p. 10
TApH(p.u. 24 no 26 i no Tapuď. 4. 23 no 26,
YNPABH.IEHLOHOTĽCAAK LO BÍIKAHKY OCb AK:

[LlnopnAnonaTokn
vaputb.vúcIA aru AYTTO

24. Mauro 25— K,
20. AUMIHb 33— K,
26. OBec 25— K.

0 5 2.

LlnoBi 1ONMATKA OFONOLIEHÍ POZNOPAJNKOM
BNANU3 NA ZI. rpynma 1938, u. 385 36. 3. i p.,
NPo UNOBÍ NOLATKA NO UNOBHX TapAdíB Ha
AEAKÍ POM 3ÓLKA, OJHOHACHO KACYIOTBCA.

5 3.

lleň poanopanok OGOBA3YEHa TepHTOPIÍ
UÍNOÍ NEPACABH | HAÓYBAE NPABOCHAJA 3 IHEM
10. mororo 1939: nepepbeje #Oro MIHiCTPďi
HaAHCIB.

Beran v. r.

Dr. Vološinv.r. Sidor v..r.
Dr. Chvalk-vskýv.r. Syrový v.r.
Dr. Fischerv. r. Dr. Sádekv. r.
Dr. Kalfus v. r. Eliáš v. r.
Teplanskýv. r. Čipera v.r.
Dr. Kaprasv.r. Dr. Feierabendv. r.
Dr. Krejčí v. r. Dr. Klumpar v.r.

Dr. Havelkav.r.

23.
Vládní vyhláška

ze dne 3. února 1939:
o ukončenístavu branné pohotovostistátu.

Vláda republiky Česko-Slovenské určuje
podle Ä 97, odst. 2 a 3 zákona ze dne 13. kvčt
na 1936, č. 131 Sb. z. a n., o obrané státu,
S platností pro celé státní území den 28.
února 1959 za den, jímž končí stav branné
pohotovosti státu, vyhlášený vládní vyhláškou
ze dne 23. záňi 1938, č. 183 Sb. z. a n.

Vládna vyhláška
zo dňa 3. feruára 1939

o ukončení stavu brannej pohotovosti štátu,

Vláda Česko-Slovenskej republiky určuje
podľa $ 57, ods. 2 a 3 zákona zo dňa 13. mája
1936, č. 131 Sb. z. a n., o obrane štátu,s plat.
nosťou pre celé štátne územie deň 28. feb.
ruára 1939 za deň, ktorým končí stav bran
nejpohotovosti štátu, vyhlásený vládnou vy
hláškou zo dňa 23. septembra 1938, č. 183 Sb,
z. an.

POBNOPANOK BlIialIH
8 NHA3. noToro 1939

NPO Z3AKIHYHEHHA CTAHY OÓOPOHHOTO NOTO“

TIBNA NEDKABII.Bnana—Uecbko-CnoBaubkol— pecnNVÓNHKA
YCTAHOBJIISIENo $ 57, ycr. 2i 3 3aKOHY 3 HA
13. rpasna 1936, u. 131 36. 3. i Pp.,npo 0X0“
POHY DepXABH 3 NPABOCHJIAMIA LIIOŤ Ep"
KABHOI TepHTOPiIÍ JreHb 28. niororo 1939 J1HEM,
AKHM KÍHUYHTBCA CTAH OČOPOHHOĽO MOPOTIBNÁ

NEpDKABH, OMOoNOUIEHNÁ OPOFONOLIEHHAMB.A
3 NHA23, pepecHa 1938, u. 193 36. 3. 1 P.

Beran v. r.

29.
Vyhláška ministra zahraničních vecí

ze dne Z8. ledna 1939
[o rozšíčení púsobnosti Bernské úmluvy

o ochrané dčl literárních a umčleckých na
Aden, Burmu, Saravak a Soeverní Britské

Borneo.

Podle čl: 26 úmluvy o ochrané dčl literár
ních a umčleckých, uzavčené v Bernu dne 9.
záňi 1886, revidované v Berlíné dne 13. listo
padu 1908 a v ŇRímédne 2. června 1925, ozná
mila vláda Jeho britského Veličenstva vládš
Švýcarské konfederace, že se tato úmluva má
od 1. dubna 1937 vztahovati na britskou
kolonii Aden a na britské zámoňské území
Burmu, které až dosud byly vázány úmluvou
jako součásti Britské Indie, dále na Saravak
a Severní Britské Borneo, a to s účinnosti
1. Jedna 1939.

Tím doplňuje se vyhlašovací doložka úmlu
vy uvefejnčná pod č. 286/1986 Sb. z. a n., do
plnčná vyhláškami ministrú zahraničních včeí
a spravedlnosti č. 84/1937 a č. 203/1937 Sb.
z. an.

Dr. Chvalkovskýv. r.

Siátní tlskárna v Praze,
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Sbírka zákonúa nažízení
republiky Česko-Slovenské.

Částka 12.
Cena: K 1—.

Obsah: 30. Naťízení o tvoľení zvláštních sdružení, nepodléhajících platným pčedpisúm o sdružování,
a o dozoru na né.

30.
Vládní nafízení.

ze dne 27. ledna 1939
o tvočení zvšáštních sdružení, nepodléhajicích
platným pšedpisúm o sdružování, a o dozoru

na né.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podle čl. Il ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. an.:

$ 1.

„41) Vprípadech zcela výjimečnýchIze povo
liti utvorení zvláštního sdružení osob,ať fysic
kých či právnických všeho druhu (dále sdru
žení), jež vzhledem k svému významu,účelu,
který má býti sledován, a zamýšlené organi
Saci nelze vhodné zaťaditi pod platné pčedpisy
9 spolcích, o náboženských společnostech, 0 ú
tvarech obchodního práva nebo pod jiné platné
fedpisy o sdružování.

„© 0 žádosti za povolenípodle odstavce 1
rozhoduje minislerstvo vnitra podle volné
úvahy, dotýká-li se zamýšlený účel sdružení
l6Ž púsobnosti jiných ministerstev, postupuje
pri Lomv dohodé s témito ministerstvy.

(%) V povolení jest predepsati sdružení pod
mínky, VJichž rámci se musí pohybovati orga
nisační predpisy a predpisy o činnosti sdružení,
kleré podléhají schválení povolujíciho úťadu.
Tento úťad múže sdružení uložiti i dodatečné
podmínky,jež považuje vzhledem k jeho účelu
a organisaci za nutné.

8 2,

Ustanovení 8 1 platí obdobné i pro zménu

Vydána dne 10. února 1939.

[—— ——y

organisačních pľedpisú a pčedpisú o činnosti
| sdružení.

$ 3.

(1) Sdružení je právnickou osobou a muže
samostatné nabývati práv a se zavazovati.

(2) Svoji činnost muže vyvíjeti a organisaci
budovati jen v rámci schválených organisač
ních pčedpisú a pčedpisúo své činnosti a v me
zích platných zákonú.

8 4.

(1) Sdružení podléhá "dozoru politických
(státních policejních) účadú v rozsahu prede
psaném v podmínkách pro jeho povolení nebo
stanoveném dodatečné (8 1, odst. 3).

" (2) Vyžaduje-li toho večejný zájem, muže
ministerstvo vnitra činnost sdružení dočasné
zastaviti nebo sdružení rozpustiti. Likvidaci
rozpušténého sdružení zaňídí mnisterstvo vni
tra nebo úťad jím poverený.

8 5.

(1) Prestupky tohoto nafízení a pčedpisú
podle ného vydaných, jakož i porušení podmí
nek sdružení pčedepsaných (8 1, odst. 3) tre
stají — bez újmy soudního stíhání — okresní
(státní policejní) účady pokutou do 50.000 K
nebo včézením (uzamčením) do 6 mésícú. Za
nedobytnou pokutu vymčňí se náhradní trest
včzení podle míry zavinční do 6 mésícú. Po
kuta a trest na svobodé mohou býti uloženy
také zároveň: vtomto prípadé nesmí však trest
na svobodé spolu s náhradním trestem za ne
dobytnou pokutu pčesahovati 6 mésícú..

(2) Tyto tresty se ukládají, byla-li porušena
povinnost postihujíci podle tohoto načťízení



sdružení, orgánu sdružení, který je podleorga
nisačních pčedpisú povolán sdružení v teto véci
zastupovati. Skládá-li se tento orgán z néko-"
lika fysických osob, jsou odpovédny za poru
šení povinnosti ty z nich, jež nedokáží, že ne
privodily trestné činnosti. Sdružení ručí rukou
společnou a nerozdilnou s potrestaným za Za
placení pokuty a nákladú fízení jemu ulože
ných.

8 6.

Púsobnost priznaná v pčedchozíchustanove
ních ministerstvu vnitra náleží v zemi Sloven
ské Slovenskézemské vládč a na Podkarpatské
Rusi vládé Podkarpatské Rusi, jež ji mohou
pčenésti na nčkterý úťad.

S 7.

Toto nafízení platí na území celého státu a
nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provede je
ministr vnitra v dohodč se zúčastnénými mi
nistry, v zemi Slovenské Slovenská zemská
vláda a na Podkarpatské Rusi vláda Podkar
patské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 27. januára 1939

o tvorení zvláštnych sdružení, nepodliehajú

cich platným predpisom o sdružovaní, a o do
zore na ne.

Vláda Česko-Slovenskej republiky: naria
ďuje podľa čl. 1I[ ústavného zmocňovacieho
Zákona 20 dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.
z. an.:

$ 1.

(1) Vprípadoch celkom výnimečných možno
povoliť utvorenie zvláštneho sdruženia osôb,
či fyzických a či právnických všetkých druhov
(ďalej sdružení), ktoré s ohľadom na svoj
význam, účel, ktorý má byť sledovaný, a za
mýšľanú organizáciu nemožno vhodne zaradiť
pod platné predpisv o spolkoch, 0 nábožen
ských spoločnostiach, o útvaroch obchodného
práva alebo pod iné platné predpisy o sdružo
vaní.

(+) O žiadosti o povolenie podľa odseku 1
Yozhoudjeministerstvo vnútra podľa voľného
uváženia, ak sa zamýšľaný účel sdruženia do
týka tiež pôsobnosti iných ministerstiev, po

Sue pri tom v dohodes týmito minister"ami.

„nostisdruženia.

(9) V povolení treba predpísať sdruženiu
podmienky, v rámci ktorých sa musia pohybo
vať organizačnépredpisy apredpisy 0 činnosti
sdruženiaá,ktoré podliehajú schváleniu "povo
ľujúceho úradu. Tento úrad môže sdruženiu
uložiťaj dodatočne podmienky, ktoré považuje

s orľadom na jeho účel a organizáciu za porebné.

8 2.

Ustanovenia$ 1 platia obdobne aj pre zme
nu organizačných predpisov a predpisov o čin

a M

S 3.

(1) Sdruženie je právnou osobou a môže
samostatne nadobúdať práva a sa zaväzovať.

„(2) Svoju činnosť môže vyvíjať a organi
záciu budovať len v rámci schválených orga
nizačných predpisov a predpisov o svojej čin
nosti a v medziach platných zákonov.

$ 4.

„() Sdruženie podlieha dozoru politických
(štátnych policajných) úradov v xczsahu
predpísanom v podmienkach pre jeho ovole
nie alebo stanovenom dodatočne ($ 1, ods.3).

(2) Ak to vyžaduje verejný záujem, môže
ministerstvo vnútra činnosťsdruženia dočasne
zastaviťalebo sdruženie rozpustiť. Likviďáciu
rozpusteného sdruženia zariadi ministerstvo
vnútra alebo úrad ním poverený.

8 5.

(1) Priestupky tohoto:nariadenia a predpi
sov vydaných podľa neho, ako aj porušenia
podmienok predpísaných sdruženiu (8 1,
ods. 3), trestajú — bez újmy súdneho slíha
nia — okresné (štátne policajné) úrady poku
tou do 50.000 K alebo väzením (uzamknutím)
do 6 mesiacov. Za nedobytnú pokutú vymeria
sa náhradný trest väzenia podľa miery za
vinenia do 6 mesiacov. Pokuta a trest na slo
bode môžu byť:uložené tiež zároveň : v tomto
prípade nesmie však trest na slobode spolu
s náhradným trestom za nedobytnú pokutu

| presahovať 6 mesiacov.

(2) Tieto tresty sa ukladajú, ak bola poru
šená povinnosť postihujúca podľa tohoto na
riadenia sdruženie, orgánovi sdruženia, ktorý
je podľa organizačných predpisov povolaný ZA
stupovať sdruženie v tejto veci. Ak sa tento
orgán skladá z niekoľko -fyzických osôb, SÚ
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zodpovedné za porušenie povinnosti tie z nich,
ktoré: nedokážu, Že neprivodily trestnú čin
nosť. Sdruženie ručí rukou spoločnou a neroz
dielnou s potrestaným za zaplatenie pokuty a
nákladkov pokračovania jemu uložených.

$ 6.

Pôsobnosť priznaná v predchádzajúcich
ustanoveniach ministerstvu vnútra patrí
v Slovenskej krajine Slovenskej krajinskej
vláde a v Podkarpatskej Rusi vláde Podkar
patskej Rusi, ktoré ju môžu preniesť nanie
ktorý: úrad.

8 7.a 4. . . 0.
Toto nariadenie platí. na území celého štátu

a nadobúda účinnosť dňomvyhlásenia: preve
die ho minister vnútra v dohode so zúčastne
nými ministrami, v Slovenskej kvajine Sloven
ská krajinská vláda a v Podkarpatskej Rusi
vláda Podkarpatskej Rusi.

POZMOPANOK BIANH

U NHA 27. ciuna 1939

NPO TBOPCHHA CNELIANĽHHX BENIHEHb, AKi

HE NIANATAOT> OČOBAZYHU1M MNPUINIICAMNPO

ZENIINCIIHA TA NPO NOMNANHAJI HLINII.

Brana Hecbko- CAOBAUBKOIPecnNYÓANKUPO3
nopsajvive no apr. lI. YNOBHOBNACIINKYUOTO
KOCTHTYVINÚŇIKOPO34KOHY 3 NHi 15. rpynna
1938, u. 330 30. 3. i p.:

8 1.

C) V BIINANIKAX UÍNKOM BILÍMKOBIIX MOXKHA

DOZBOJITII YTBOPEOHA CNEUÍANBHONOZENIHHEH

HAIOCIÓ, (DiZHUHIX UH NPABHAHNIX BCAKOTO poJLY
(2421 3E/LIHCHHA), AKÍ 3 OMNALY HA IXHE 3Ha
UNHSŤ, LÚAb, AO AKOŤ ZMÍPNIOTB, AK TAKO 3 O

TAaslnyHA 321NYM2HY OpraHi3aullo HE MOXHA AK
CA NLUHHATU OČOBSZVIOHHM NPHNHCAM NPO
TOBAPIICTBA, ANPO peniriHi TOBAPHCTBA, NPO
JOPMH TOPTOBEBHOTO NPaBA AÓOIHUJHM3060
BAZYHRYHM NDPDHNHCAMNPO ZENHHEHHA.

(") Tlpo NPONAMHA103B0nNy no ycryny 1 pi
113€ MIHICTEPCTBO BHYTPILIHÍX CNPAB NO Bi/b
HIA PO3BAZJÍ, AKULO 3ANYMAHA UÍIb ZJEIHHCHHA

TOPKAETBCA TAKO)K YVNPABHEHHA IHUIHX MÍHI

CTEPCTB, BOHO NOoCTYNAENPH TOMY Y ZĽONÍ3 UH
MH MIHICTEDCTBAMH.

(3) V 10380ni cniA NPANHCATH 3€NHHEHHIO
YMOBIIHII, B DáMAX AKHX MYCATL OĎEPTATHCA

OPraHÍZALIŇHI NPHNHCH TA NPANUCH NPO NIAJBb.
HICTb 3€ NHHEHHA, 110 NIMIANAIOTB YXBaJli N0«

3BOJIAIOYOTOypany. Lleň YpAA MOKE HANOXHTH
TAKOMNOMATKOBÍYMOBHHH,Aki BIH BBaaE He

OČXIIHYMH,3 organy Ha HOro uib Ta oprami
341110.

$ 2.

Mocramopa: $ ] M3E TAKO CHITYNIA 3MÍHH
OPTAHIZAUIÁHAX NPHNACÍB | NPHNHCIB npo ni
AUIBHICTb3EIHHEHHA.

S 3.

(1) ŠENHHEHHA € NPABHHYOB OCOÉOH I MOXE

CAMOCTIÁHO HAĎYBATH NPABA Ta. 306OBAZYBA
THCA. ON

(2) -BOHO.MOKE POJBHBATH. CBOH NIAUIBHiCTBi

CTABHTH:OPĽAHLZALIHOTIAbKA B paMi opramisa
UIÁHAX NPANHCÍB 1 NPHNHCÍB NPO CBOT NIAJIh
HICTb TA B MEXAX 306OBAZYKYHX ZAKOHIB.

8 4.

() ŽEAHHEHHA NILIATAE NOTIANOBH NONITHU

HHX (NEPIKABAHX NOJILÍŇHHX) YPAJÍB B OÉČCATY
NPANHCAHOMY B YMOBHHAX NPO ŇOFOo N03BIA

aÔO NOCTAHOBJIEHOMYNONATKOBO(6 1, ycr. 3).

(7) AKLUO UETo BHMAFAE NYČIIHUHNÝ IHTepec,
MOXME.MIHICTEPCTBO BHYTPILIHÍX CNPAB NIANb
HICTb 3€ AHHEHHA NPDHNHHHATHAÓO ZENHHEHHSŤ

POZNYCTHTH. JIIKBILALUNNO0POZNYLEHOTO 3ENHHEHHAZAPAAHTbMIHICTEPCTBO— BHYTPIUHÍX
CPAB AÔO YPAL HHM YNOCTOBIPEHNÝ.

8 9.

(1) TepecTynEHHA LIBOTOPOZNOPANKYi NpH
NHCÍB NÍCH HĽOTO BHNAHIX, AK TAKOM Hapy
1IEHHA YMOBHHAPHNUCAHAX($ |, ycT. 3) kapa
loT+ — 6e3 yulepóy CYNOBOFONOXODKEHHA—
OKPYMKHI (16PMA3BHÍ NONIUIÁHI) YPAIH NOKYTOINO

no 50.000 K a60 BA3HHUIER (34MKHEHHSIM)NO
6 MicauiB. 3a HELOÓYTHIOMOKYTYÓyne BHMipe
Ha NONATKOBA Kapa BAZHHLIÍ BIANOBÍAHO NNpo
BHHÍino 6 MicAiuiB. [lokyTa # Kapa Ha BIIbHiň
CTOMI MOMYTb ÓYTH HANOMKEHÍ TAKOM OJHO
uacHO: ale B LIbOMY BHNAJIKY He CMIE Kapa Ha
BIJbHIÁŇ CTONÍ 3 NONATKOBOIO KAPOINO34 HEelno

ÓYTHIO NOKYTY NEPEBHULATH G MÍCALIB.

(>) Lli kap! HAKNANAIOTBCII,AKLLOČYB Hapy«
1IEHHŇ OÓOBAZOK, LUO MNOCTHĽAENO LBOMY PO3+

NOPAAKY 3EJIHHEHHN, Ha OpraH 3€ N1HEHHA,
AKHŇ € NOKAHKAHHŇ NO OPĽAHIZAUÍÁHHM NPH

NACAM NO TOTO, LLOÓH 3ELHHEHHA B UIŇ CNPaABÍ

3acTYNAB. SÍKULOLLEŇOPraH CKNAJNAETECII3 KÍIb
KOX Di3H4HHX OCIÓ, BIANOBÍNAIOTL 34 HAPYUJEH
HA OČOBAJKIB Li 3 HHX, AKÍ HE NOKAKYTB, ILLOHe

BIIKNHKANI KAPHOŤ UHHHOCTH. ŽEJIHEHHA py

16%
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UMHTLCNÍABHO [I HEPOZAILHO 3 NOKAPAHHM 34

ZaMN.II4NEHHANOKYTIL (NEHÍ) Í KOUITÍB NOCTYNO

BAHHA HANO)KCHIX HA HETOo.

$ 6.

YNPABHEHHA NPIZHAHE B NOMNEPENHÍX NOCTA

HOBAX MIHICTEPCTBY BHYTPILUHÍX CMPAB HAJe

MKHTbB CHOoBAUbKi KPpalHi C1OBAUBKIÚ .Kpa€
BiBra ni a Ha[liakapnaTcbkiňPych Braji [li
kapnaTcbkol PYCH, AKÍ MOKYTB 11E VNPABHEHHAA
NEJCHECTH HA NEAKHÚ VPAL.

8 7.

lleň poznopanok Mae CHJYHA.TepitTOpil.ni
Av 10PXABH Í HAĎYBAE NPABOCHALHOCTHIIHEM>
OFOAOUIEHHA: NEPEBENE ŇOFO MIHICTP BHYTPILI

HÍX CAPAB V ZĽOoMl 3 YYHAÁCHHMHMIHICTPAMH, B

CnoBalbkiň kpalmi Crobalbka KpaeBa BJláAa
a Ha[limxapnaTcbkiú Pycu Brana [li2KapnaT
CbKoi PychH. s

Dr. Háchav. r.
Beranv. r.

Sidorv. r. Syrový v.r.
Dr. Chvalkovskýv. r. Révay v.r.
Dr.Fischer v. r. Dr. Krejčí v. r.
Dr. Kalfus v.r. Dr. Šádekv. r.
Teplanskýv. r., Čipera v.r.

tiež za všetkýchostatných Dr. Feierabend v.r.
členovSlov.vlády. Dr. Klumparv. ť.

Dr.Kaprasv.r. |, Dr.Havelkav.r..
Prchala V.I.

Stální tlskárna v Praze.
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Vydána dne 10. února 1939,

© prevedení 80ud
nictví. — 32. Naťízení, jímž se propújčuje vnitrostátní účinnost Dohodčmezi Česko-Slovenskou
republikou a Nčmeckou Ťíší ze dne 19. prosince 1938 o prevedení sondnictví,

31.
Dohoda

mezi Česko-Slovenskou republikou a Némeckou fíší o prevedení soudnictví.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKO-SLOVENSKÉ.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKO-SLOVENSKÉ

NÉMECKÉ RÍŠE
BRYLASJEDNÁNA TATO DOHODA 8 PRÍLOHOU

A ZÁVÉREČNÝM PROTOKOLEM:

Dohoda
mezi Česko-Slovrenskou republikou a Néámeckou

fíší o pčevedení soudnictví.

Česko-Slovenská republika a fiše Némecká
5e dohodly upraviti smluvné pčevedení práv
ních včcí datčených spojením sudetončmeckého
území s NémeckouŤiíši.

K tomuúčelu jmenovali svými zmocnénci:

President Česko-Slovenské re
publiky:

pana Dra Antonína Koukala,
mlnisterského radu v ministerstvu spravedlnosti

v Praze.

Némecký čfíšský kancléf:
pana Leo Guassowskiho,

ministerského dirigenta v ťíšském ministerstvu
Spravedlnosti, a

pana Gerrita von Haeften,
legačního radu v zahraničním úťadé,

Abkommen
Zwischen dem Deutschen Reich und der
Tschecho-Slowakischen Republik čúber die

Úberleitung der Rechtspflere.

Das Deutsche Reich und die Tschecho
Slowakische Republik sind úbereingekommen,
die Uberleitung der durch die Vereinigung der
sudetendeutschen Gebiete mit dem Deutschen
Reich beeinfluBten Rechtsangelegenheiten
vertraglich zu regeln:

Zu diesem Zweck haben zu Bevollmächtig
ten ernannt:

Der Deutsche Reichskanziler:
den Mlnjaterialdirigenten im Reichajustizminiaterium

Herrm Leo Guassowski
und den Legatlonsrat im Auswärtlgen Amt

HermmnGerrit von Haeften:

der Prägident der Tsachecho-Slo
wakischen Republik:

den Ministerialrat Im Justizmlnisterium in Prag
Hern Dr. Antonín Koukal.
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Zmocnčnci si navzájem sdelilisvé plné moci
a shledali je v počádku. Dohodli se na téchto
ustanoveních:

Prvni oddil.

Občanské právnú rozepte.

článek 1.

Pokračování v zahájenémŤií
zení.

(1) Byvla-li podána u nčkterého soudu
v Česko-Slovensku nebo na sudetonémeckém
území do 10. fijna 1938 včetné v nekteré ob
čanské rozepňi žaloba nebo návrh, kterým se
zahajuje fízení, a nebylo-li Ťiízenído této doby
ješté pravomocné skončeno (pčevádéná včc),
pokračuje v fizení, pokud z dalších ustanovení
neplyne nic jiného, soud, u néhož byla véc za
hájena.

(2) Byl-li tento soud zrušen, nastoupí na
jeho místo včené pčíslušný soud téže stolice,
k jehož obvodu náleží účední sídlo zrušeného
soudu.

článek 2.

Postoupení z moci účťední.
Bvl-liby výlučnéprislušný jen soud druhého

státu, kdyby žaloba byla podána v dobé, kdy
tato dohoda nabude účinnosti, nebo kdyby ná
vrh, kterým se zahajuje Ťízení, byl učinén
v této dobé, budiž právní rozepče z moci úťčední
postoupena tomuto soudu.

článek 3.

Postoupení na návrh.
(1) Není-li v žádném ze smluvních státú za

ložen výlučný soud pro žalobu, platí tato usta
novení:

(2) Na souhlasný návrh stran budiž právní
rozepče postoupena včené príslušnému soudu
téže stolice druhého státu, který bude označen
v návrhu.

(1) Nebyla-li by dána pľríslušnost soudu
označeného v článku 1, nýbrž nekterého sou
du státu druhého, kdyby žaloba byla podána
v dobé, kdy tato dohoda nabude účinnosti,
nebo kdyby v té dobé byl učinén návrh, kte
rým se zahajuje fízení, budiž právní rozepče

Die Bevollmächtigten haben einander ihre
Vollmachten mitgeteilt und sie in Ordnung
befunden. Sie haben sich úber folgende Be
stimmungen geeinigt:

Erster Albschnitť.

Birgerliche Rechtsstreitigkeiten.
Artikel 1.

Weiterfúhrung anhángiger Ver
fahren.

(1) Ist die Klage oder der das Verfahren
einleitende Antraď in einem birgerlichen
Rechtsstreit bis zum 10. Oktober 1938 ein
schlieďBlichbei einem Gericht in den sudeten
deutschen Gebieten oder in der Tschecho
Slowakei eingegangen und ist das Verfahren
zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig
erledigt (Uberleitungssache), so wird es, so
weit sich nicht aus den nachfolgenden Bestim
mungen etwas anderes ergibt, von dem Ge
richt weitergefúhrt, bei dem es anhängizist.

(2) Ist das Gericht fortgefallen, so tritt an
seine Stelle das sachlich zuständige Gericht
gleicher Instanz, zu dessen Sprengel der
Amtssitz des fortgefallenen Gerichts gehôrt.

Artikel2.
Úberweisung von Amts wegen.

Wirde allein ein Gericht des anderen
Staates ausschlieBlich zustäándig sein, wenn
die Klage zur Zeit des Inkrafttretens dieses
Abkommens erhoben oder der das Verfahren
einleitende Antrag zu diesem Zeitpunkt ein
gebracht wäre, so ist der ľTechtsstreit von
Amts wecen an dieses Gericht zu úberweisen,

Artikel3.
Úberweisung auf Antrac.

(1) Ist fir die Klage in keijnem der ver
tragschlielšenden Staaten ein ausschliefš
licher Gerichtsstand begrindet, so gelten die
folgenden Bestimmuncen.

(2) Auf úbereinstimmenden Antrag der
Parteien ist der Rechtsstreit an ein in dem
Antrag bezeichnetes sachlich zuständiges Ge
11chtgleicher Instanz des anderen Staates zu
úberweisen.

(3) Wirde nicht das im Artikel 1 bezeicl
nete Gericht, wohl aber ein Gericht des an
deren Staates zustándig sein, wenn die Klage
zur Zeit des Inkrafttretens dieses Abkom
mens erhoben oder der das Verfahren ein
leitende Antrag zu diesem Zeitpunkt einge
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postoupenatomuto soudu ik návrhujen jedné
strany. Postoupení rozepče budiž odeprňeno
pro odpor žalobce, byla-li pňi podání žaloby
nebo návrhu odúvodnéna pťíslušnost soudu,
který vče projednává, podle 88 87, 87a, 90,
97 a 98 jurisdikční normy, nebo byla-li by bý
vala takto odúvodnéna, kdyby byla žalovaná
strana mčla tehdy své bydlišté mimo soudní
obvod.

(4) Volbu mezi nékolika príslušnými soudy
druhého státu má navrhovatel a, navrhují-h
strany postoupení rozepče souhlasné, strana
žalovaná.

článek 4.

Rozepňe státu.

(1) Je-li stranou v rozepňi jeden ze smluv
ních státú a vstupuje-li vzhledem k spornému
nároku jeden stát na místo druhého, vstoupí
tento stát v tomťo rozsahu i do rozepie. Totéž
platí obdobné, jestliže dojde k tomuto nástup
nictví mezi jedním ze smluvních státú anebo
nčkterou zemí nebo nekterou jinou právnickou
osobou veľejného práva jednoho ze smluvních
státú s jedné strany a mezi nekterou zemí nebo
néekterou právnickou osobností veľejného
práva druhého státu se strany druhé.

(2) Je-li žalovanou stranou jeden ze smluv
ních státú nebo nekterá zeménebonékterá jiná
právnická osoba večejného práva smluvních
státi a není-li dán výlučný soud podle $$ 81,
82 a 83 jurisdikční normy, budiž právni roze
pče postoupena včcné príslušnému soudu téže
Stolice, v jehož obvodu má svúj obecný soud
stát, zemč nebo právnická osoba, pro které
budev právnírozepňi pokračováno,Ustanovení
článku 3, odst. 3 tu neplatí.

(3) Opačná ustanovení jiných mezistátních
smluv nejsou dotčena.

Článek b.

Príslušnost v opravném fízení
nebo v první stolici po postou

pení rozepľe.

(1) Pro jednání a rozhodnutí o opravném
prostčedku jest pčíslušný soud, který jest nad

bracht wäre, so ist der Rechtsstreit auf An
trag auch nur einer Partej an dieses Gericht
zu úberweisen. Bei Widerspruch des Kláger3
ist die Úberweisung abzulehnen, wenn bei
Ľinbringung der Klage oder des Antrags die
Zustándigkeit des mit der Sache befafBten
Gerichts nach den 8$ 87, 87a, 90, 97 und 98
der Jurisdiktionsnorm gegeben war oder ge
geben gewesen wäre, falls der Beklagte da
mals seinen Wohnsitz auBerhalb des Gerichts
sprengels gehabt hätte.

(4) Unter mehreren zuständigen Gerichten
des anderen Staates hat der Antragsteller
und, wenn die Parteien ibereinstimmend die
ÚUberweisungbeantragen, der Beklagte die
Wahl.

Artikel 4.
Rechtsstreitigkeiten des

Fiskus.
(1) Ist einer der vertragschlieBenden

Staaten Partej und tritt in Ansehung des in
Streit befangenen Anspruchs ein Staat an die
Stelle des anderen, so tritt dieser Staat inso
weit auch in den Rechtsstreit ein. Dies gilt
sinngemálš, wenn diese Nachfolge zwischen
einem der vertragschlieľšenden Staaten oder
einem Land oder einer anderen juristischen
Person des ôffentlichen Rechts eines derver
tragschliešenden Staaten einerseits und einem
Land oder einer juristischen Person des
ôffentlichen Rechts des anderen Staates an
derersejts eintritt.

(2) Ist einer der vertragschliefBenden
Staaten oder ein Land oder eine andere Juri
stische Person des ôffentlichen Rechts der
vertragschlietenden Staaten Beklagter und
ist ejn ausschlieBlicher Gerichtsstand nach
den 88 81, 82 und 83 der Jurisdiktlonsnorm
nicht begriindet, so ist der Rechtsstreit an
das sachlich zuständige Gericht gleicher In
stanz zu iberweisen, in dessen Sprengel der
Staat, das Land oder die juristische Person,
fir die der Rechtsstreit weitergefiihrtwird,
den allgemeinen Gerichtsstand hat. Artikel3,
Absatz 3, findet keine Anwendun£g.

(8) Entgegenstehende Bestimmungenan
derer zwischenstaatlicher Vertráge blelben
unberiihrt.

Artikel 5.

Zuständigkeit in der Rechtsmittelinstanz oder in der
ersten Instanz nach der Úber

weisung.
(1) Fiurdie Verhandlung und Entscheidung

iber ein Rechtsmittel ist das Gericht zu

179
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fízen soudu, u néhož se pokračuje v právní
rozepňi podle ustanovení člankú 1 až 4 neboje
muž byla právní rozepče podle téchto ustano
veni postoupena.

(2) Byla-li právní rozepče postoupena soudu
druhé nebo tretí stolice, jest pro další Fízení
jako sond první stolice príslušný onen soud,
podle nehož se čidí príslušnosť opravnéstolice,
která nyní vče projednává, nebo, není-li tako
vého soudu, soud v obvodu opravné stolice,
který tato označí.

článek 6.

Obnova fizení.

Pro žalobu pro zmatečnost nebo pro žalobu
o obnovu proti rozsudku česko-slovenského
nebo sudetonémeckého soudu v občanské
právní rozepľi, jenž nabyl právní moci již pčed
účinností této dohody, jest príslušný soud,
který pňi obdobném užití článku 1 až 5 této
dohody nastupuje na místo soudu označeného
v 8 532 civilního čádu soudního z 1. srpna 1895.
Strana, která zamýšlí podati žalobu pro zma
tečnost nebo žalobu o obnovu, nechť za tím
účelem ped podánim žaloby navrhne, aby
právni rozepňe byla postounena soudu, který
jest podletéehto pčedpisú príslušný.

Článek 7.

Rízení upomínací.
Pro Ťizení upomínací platí obdobné články

1 až 6.
článek 8.

Rízení exekuční.
(1) V exekucích, pri nichž jsou obdobné

splnény podmínky uvedené v článku 1, bude
pokračovati, pokud se vztahují na nemovi
tosti, soud toho státu, na jehož území nemo
vitost jest. Ve všech jiných exekucích, u nichž
jsou obdobné splnény podmínky článku 1,
bude pokračovati soud, v jehož obvodu na
vrhovaný exekuční úkon byl nebo má býti vy
konán.

(3) Pokud podle odstavce 1 má v exekuci
pokračovati soud jiného státu, než byl dosa
vadní exekuční soud, má tento soud fízení
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stiindig,das dem Gericht úbergeordnetist, bej
dem der Rechtsstreit nach den Bestimmungen
der Artikel 1 bis 4 weitergefúhrt wird oder an
das er nach diesen Bestimmungen iúberwiesen
ist.

(2) Ist der Rechtsstreit an ein Gericht der
zweiten oder dritten Instanz iberwiesen, so
ist fir das weitere Verfahren als Gericht
erster Instanz das Gericht zustándig, von dem
die Zuständigkeit des nunmehr mit der SachebefaBten— Reclhtsmittelgerichtsabgeleitet
wird, oder wenn ein solches Gericht nicht vor
handen ist, ein von dem Rechtsmittelrericht
zu bezeichnendes Gericht seines Sprengels.

Artikel 6.
Wiederaufnahme des Ver

fahrens.
Fúr die Nichtigkeits- oder Wiederauf

nahmsklage gegen das Urteil eines sudeten
deutschen oder tschecho-slowakischen Ge
richts in ejnem biirgerlichen Rechtsstreit, das
bereits vor dem Inkrafttreten dieses Abkom
mens rechtskráftig geworden ist, ist das Ge
richt zustándig, das bei sinngemáler Anwen
dung der Artikel 1 bis 5 dieses Abkommens an
die Stelle des im $ 532 derZivilprozelšoránung
vom 1. August 1895 bezeichneten Gerichts
tritt. Die Partei, welche die Erhebung der
Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklafge be
absichtigt, hat zu diesem Zweck vor der Er
hebung der Klage die ÚUberweisung des
Rechtsstreits an das hiernach zuständige Ge
richt zu beantragen.

Artikel 7.
Mahnsachen.

Fúr Mahnsachen gelten die Artikel 1 bis 6
sinngemäf3.

Artikel8.
Exekutionsverfahren,

(1) Exekutionen, auf welche die im Ar
tikel 1 erwáhnten Voraussetzungen sinn
gemäľ: zutreffen, werden, soweit sie auf
Grundstiicke Bezug haben, von dem Gericht
des Staates weitergefiihrt, in dessen Gehbiet
das Grundstiick liegt. Alle anderen Exekutio
nen, auf welche die im Artikel 1 erwähnten
Voraussetzungen sinngemä/3 zutreffen, wer
den von dem Gericht weitergefihrt, in dessen
Sprengel die beantragte Exekutionshandlung
vollzogen wurde oder vollzogen werden sol].

(2) Soweit nach Absatz 1 die Exekution
von einem Gericht weiterzufihren ist, das
einem anderen Staat angehôrt als das bis
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odevzdatiz moci účední soudu, který jest nyní
príslušný.

(9) Tato ustanovení platí obdobné pro exe
kucezajišťovací a pro prozatímní opatťňení.

Článek 9.
kízení konkursní a vyrovnací.

(1) V konkursním a vyrovnacím fízení,
"u nichž jsou obdobné splnény podmínky uve
denév článku 1, bude pokračovati soud, u kte
réhoje čízení zahájeno, nebo, byl-li tento soud
zrušen,vecné príslušný soud téže stolice, k je
hož obvodu patňí úňední sídlo dosavadního
konkursníhonebo vyrovnacího soudu. Jestliže
by byl príslušný toliko soud druhého státu,
kdybynávrh na prohlášení konkursu nebo na
zahájenívyrovnacího fizení byl podán v dobé,
kdy tato dohoda nabude účinnosti, budiž véc
postoupenatomuto soudu.

(2) Právní účinky konkursního a vyrovna
cíhofízení, které bylo zahájeno do 10. fíjna
1938včetné, nejsou dotčeny pčechodem soud
nictví.

článek 10.

Rízení © postoupení rozepče.
(1) Návrh na postoupení rozepňe budiž uči

nén ústné nebo písemné u soudu, který véc
projednává, a v prípadé článku 6 u soudu,
který rozhodl právní rozepňi v první stolici.
Vdruhéa tretí stolici múže býti návrh podán
takéi pro ten piípad, že by véc byla vrácena
nižší stolici, v toimto pňípadé budiž véc vrá
cenasoudu druhého státu príslušnému podle
článku 3.

(2) Návrh je neprípustný, jestliže po účin
nosti této dohody bylo ústné jednáno nebo
bylo-livydáno rozhodnutí, jímž se končí Ťí
zenív nekteré stolici, aniž strany návrh po
daly. Postoupení rozepňe, které bylo na
viženo, aby mohl býti podán opravný pro
stčedeknebo žaloba pro zmatečnost nebo ža
loba o obnovu, nemúže býti odepňeno z toho
dúvodu, že opravný prostčedek nebo žaloba
jsou opoždény nebo z jiného dúvodu nenľí
pustny.

(9) O postoupení rozepňe Ize rozhodnouti
bezústního jednání. Pred rozhodnutím budiž
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herige Ľxekutionsgericht, hat dieses das Ver
fahren von Amts wegen an das nunmehr zu
stándige Gericht abzugeben.

„ (9) DieseBestimmungen gelten fir Exeku
tlonen zur Sicherstellung und fir einstweilige
Verfigungen sinngemáf3.

Autike] 9.

Konkurs- und Ausgleichsverfahren.
(1) Konkurs- und Ausgleichsverfahren, auf

welche die im Artikel 1 erwähnten Voraus
setzungen sinngemäB zutreffen, werden von
dem Gericht weitergefúhrt, bei dem sie an
hángig sind, oder, falls dieses Gericht fort
gefallen ist, von dem sachlich zuständigen
Gericht gleicher Instanz, zu dessen Sprengel
der Amtssitz des bisherigen Konkursgerichts
gehôrt. Wirde allein ein Gericht des anderen
Staates zuständig sein, wenn der Eróffnungs
antrag zur Zeit des Inkrafttretens dieses Ab
kommens gestellt wäre, so ist das Verfahren
an dieses Gericht zu úberweisen.

(2) Die Kechtswirkungen eines bis zum
10. Oktober 1938 einschlielšlich erôffneten
Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens werdeén
durch den Úbergang der Rechtspflege nicht
berúhrt.

Artikel 10.
Úberweisungsverfahren.

(1) Der Antrag auf Úberweisung ist miind
lich oder schriftlich bei dem mit dex Sache
befaľšten Gericht, im Falle des Artikels 6 bei
dem Gericht, das in dem ľRechtsstreit in erster
Instanz entschieden hat, zu stellen. In der
zweiten und dritten Instanz kann der Antrag
auch vorsorglich fir den Fall der. Zurúckver
weisung an die Vorinstanz gestellt werden: in
diesem Fall ist die Zurickverweisung an das
nach Aytikel 3 zustándige Gericht des anderen
Staates auszusprechen.

(2) Der Antrag wird unzulässlg, wenn nach
dem Inkrafttreten dieses Abkommens, ohne
da die Parteien den Antrag gestellthaben,
miindlich verhandelt worden oder einedie
Instanz beendigende Entscheidung ergangen
ist. Die zwecks Einlegung eines Rechtsmittels
oder zwecks Erhebung der Nichtigkeits- oder
der Wiederaufnahmsklage beantragte Uber
weisung darf nicht deshalb abgelehnt werden,
weil das Rechtsmittel oder die Klage verspätet
oder aus einem anderen Grunde unzulássig
501.

(3) Úber die Úberweisung kann ohne miind
liche Verhandlung entschieden werden. Vor
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dána stranám pňiležitost, aby se vyjádňily.
Rozhodnutí se stane usnesením.

(1) Rozhodnutí, kterým se rozepňe postu
puje, nemúže býti vzato v odpor. Prohláše
ním takového rozhodnutí nebo jeho doru
čením pľechází rozepče na soud, který jest
v rozhodnutí označen, a to v tom stavu, ve
kterém rozepňe jest v dobéčpostoupení. Roz
hodnutí jest pro tento soud závazné bez újmy
jeho vnitrostátní príslušnosti.

(5) V fízení o postoupení rozepče mohou se
strany dáti zastupovati kterýmkoliv česko
slovenským nebo nčmeckým právním zá
stupcem.

(6) Za projednání a rozhodnutí o postou
pení právní rozepče se nevybírají poplatky,
kolky ani jiné dávky. To neplatí pro Ťízení
v rekursní stolici, byl-li rekurs proti usnesení,
jímž bylo zamítnuto postoupení rozepre, od
mítnut jako nepľípustný anebo byl-li za
mítnut.

Článek 11.
Stavení lhôt,

Byl-li podán v nékteré právní rozepľi
návrh, aby véc byla postoupena soudu dru
hého státu, staví se Ihúty v tomto fízení až
do pravomocného rozhodnutí o návrhu.

Článek 12,

Pferušení zahájeného Ťfízení.

(1) Právní rozepťe, na než se vztahuje tato
dohoda a které podle článku 2, článku 3, od
stavce 3 a článku 4, 7 až 9 mají nebo mohou
býti pestoupeny jinému soudu, se pťerušují
dnem 1. fijna 1938až do uplynutí tňicátého dne
poté, kdy tato dohoda nabudeúčinnosti. V pčí
pade článku 8, odstavce 3 prerušení fízení se
skončí již pčed uplynutím této doby, jestliže
strany výslovné prohlásí, že postoupení roze
pňe nenavrhnou. Má-li býti návrh na postou
pení rozepče zamítnut pro odpor žalobcúv
(článek3, odstavec 3, veta 2), platí totéž, jest
liže žalobce prohlásí, že postoupení rozepňe
bude odporovati.

(+)Postoupení právní rozepňe podle usta
noveni této dohody není dotčeno tím, že Ťí

der Entscheidung ist den Parteien Gelegen.
heit zur AufBerung zu geben. Die Entschei
dung ergeht durcl BeschluB.

(+) Eine Anfechtung der die Úberweisung
anordnendenIintscheidung findet nicht statt.
Mit der Verkindigung oder Zustellung der
Entscheidung geht der Rechtsstreit auf das
in ihr bezeichnete Gericht in dem Stande
úber, in dem ersich zur Zeit der Úberweisung
befindet. Die Entscheidungist fiir dieses Ge
richt vorbehaltlich seiner innerstaatlichen
Zuständigkeit bindend.

(5) Im Verfahren iiber die Úberweisung
kônnen sich die Parteien durch jeden deut.
schen oder tschecho-slowakischen Rechts
anwalt vertreten lassen.

(6) Fir die Verhandlung und Entscheidung
úber die Úbermyeisungdes Rechtsstreits wer
den Gebihren, Stempel oder sonstige Ab
gaben nicht erhoben. Dies gilt nicht fir das
Verfahren in der Rekursinstanz, wenn der
Rekurs gegen den die Úberweisung ablehnen
den Beschluš als unzulässig zurickgewiesen
oder abrewiesen wird.

Artikel 11.

Hemmung von Fristen.
Wird in einem Rechtsstreit der Antrag auf

ÚUberweisungdes Verfahrens an ein Gericht
des anderen Staates gestellt, so werden die in
dem Verfahren laufenden Fristen bis zur
rechtskráftigen Entscheidung úber den An
trar gehemmt.

Artikel 12.
Unterbrechung anhángiger Ver.fahren.

zeni je pčerušeno,

(1) Die von diesem Abkommen betroffenen
Rechtsstreitigkeiten, die nach Artikel 2, Ar.
tikel 3, Absatz 3, Artikel 4, Artikel 7 bis 9 an
ein anderes Gericht zu úberweisen sind oder
iiberwiesen werden kônnen, gelten mit dem
1. Oktober 1938 bis zum Ablauf des dreifšig
sten Tages nach dem Inkrafttreten dieses Al)
kommensals unterbrochen. Im Falle des Arti.
kels 3, Absatz 3, gilt die Unterbrechung schon
vor diesem Zeitpunkt als beendet, wenn die
Parteien ausdricklich erklárt haben, daR sie
die Úberweisungnicht beantragen werden. Ist
die Úberweisung bei Widerspruch des Kligers
abzulehnen (Artikel 3, Absatz 3, Satz 2), so
£ilt das gleiche, wenn der Kláger erklärt hat,
daíš er der Úberweisung widersprechen werde,

(2) Durch die Unterbrechung wird die ijber
weisung des Rechtsstreits nach den Bestim
mungendieses Abkonimensnicht berihrt.
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Druhý oddil,
Rízení nesporné.

článek 13.

Zahájená Ťfiízení.
(1) Ve včécech nesporného Ťízení, které

byly zahájeny do 10, fíjna 1938 včetné
u soudu v Česko-Slovensku nebo v sudetoné
meckém územía jež v této dobé nebyly ješté
pravomocné vyňízeny (pňevádčné véci), bude
pokračovati soud, u néhož véc byla zahájena.
Byl-li tento soud zrušen, nastoupí na jeho
místo včcné piíslušný soud stejné stolice,
k jehož obvodu náleží účední sídlo zrušeného
soudu.

(2) Soud však véc postoupí véené pňísluš
nému soudu stejné stolice druhého státu,
byl-li by tento príslušný k jejímu vyfízení,
kdyby vée byla bývala zahájena teprve
v dobé, kdy tato dohoda nabude účinnosti.
Pri tom jest pro fízení o žádosti za rozloučení
manželství na základé pňedchozího Ťfizení
o rozvodu ($ 20, odst. 2 zákona z 22. kveétna
1919, kterým se méní ustanovení občanského
práva o cyiadnostech smlouvy manželské,
o rozluce an9 píckážkách manželství) místné
príslušný sborový soud, který pči obdobném
užití článkú 1 a 2 této dohody by nastounpil
na místo slorového soudu, jenž rozhod]
v první stolici ve sporu o rozvod. Je-li v dobé,
kdy tato dohoda nabude účinnosti, príslušný
jak česko-slovenský, tak i nčmecký soud,
bude véc postoupzna jen teh dy, jestliže osoba,
podle které se fidí soudní príslušnost, jest
v této dobč prislušníkem druhého státu,
anebo jestliže nčkterý z účastníkú navrhne
postoupení a všichni ostatní účastníci s tím
soulilasí : článek 11 platí tu pčiméľené,

(9) Ustanovení článku 10, odst. 3 až 6
platí pčimčečené, ,

(1) Zároveň s postoupením véci buďtež
odevzdány majetkové hodnoty, které k ní
patňčía jsou v soudní úschové.

(5) Ustanovení článku 5 platí pňiméľené.

Článek 14.
Rízení skončená.

Má-li býti v nesporné včci, která dne

Zweiter Abschnitt.

Verfahren aufšer Streitsachen.
Artike] 13.

Anhingige Verfahren.
(1) Verfahren auRer Streitsachen, die bis

zum 10. Oktober 1938 einschliefšlich in den su
detendeutschen Gebieten oder in der Tsche
cho-Slowakeigerichtlich anhängig£waren und
zu diesemZeitpunkt noch nicht rechtskráftig
erledigt sind (ÚUberleitungssachen), werden
vondem Gericht weitergefihrt, bei dem sie
anhángig sind. Ist dieses Gericht fortgefallen,
so tritt an seine Stelle das sachlich zustándige
Gericht gleicher Instanz, zu dessen Sprengel

he missitz des fortgefallenenGerichts geôrt.

(2) Das Gericht hat jedoch die Sache an
das sachlich zustándige Gericht gleicher In
stanz des anderen Staates zu úberweisen,falls
dieses sie zu erledigen hätte, wenn sie erst zur
Zeit des Inkrafttretens dieses Abkommensan
hängig geworden wäre. Dabei ist fiir Ver
fahren úber Gesuche um Trennungeiner Ehe
nach vorangegangenem Scheidungsverfahren
($ 20, Absatz 2, des Gesetzes vom 22. Mai
1919, betreffend Abänderungen der Bestim
mungen des birgerlichen Rechtes úber die
Fôrmnlichkeiten des Ehevertraces, die Ehe
trennung und die Ehehindernisse) der Ge
richtshof ôrtlich zustándig, der bei sinnge
mäfšer Anwendung der Artikel 1 und 2 dieses
Abkommens an die Stelle des Gerichtshofes
treten wirde, der in erster Instanz im Schei
dungsprozefš entschieden hat. Ist zur Zeit des
Inkrafttretens dieses Abkommens sowohl ein
deutsches als auch ein tschecho-slowakisches
Gericht zustándig, so wird die Sache nur danu
úberwiesen, wenn die Person, die fir den Ge
richtsstand mafgebend ist, dem anderen
Staat zu dieser Zeit angehôrt oder wenn einer
der Beteiligten die Úberweisung beantrast
und simtliche iúbrigen Beteiligten ihr 2u
stimmen: Artikel 11 gilt entsprechend.

(3) Die Bestimmungen des Artikels 10, Ab
satz 3 bis 6, sind entsprechend anzuwenden.

(3) Zugleich mit der Úberweisung einer
Sache sind die dazu gehôórigen Vermôgens
stiicke, die sich in gerichtlicher Verwahrun£
befinden, abzugeben.

(5) Die Bestimmungen des Artikels 5 sind
entsprechend anzuwenden.

Artikel 14.

Erledigte Verfahren.
Soll in einem am 10, Oktober 1938 rechts«
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10. číjna 1938 byla pravomocné skončena,
podán návrh na obnovu Ťfízení nebo mimo
ľádný rekurs, budiž vče považována za véc
prčevádénou (článek 13). Účastník, který chce
podati návrh na obnovu Ťizení nebo mimo
fádný rekurs, nechť napčed učiní návrh, aby
bylo rozhodnuto o postoupení véci soudu PpŤÍ
slušnému podle článku 13.

článek 15.
Včci knihovní.

(1) Je-li u kmihovního soudu pozemková
kniha, která se vztahuje na nemovitosti, jež
jsou na území druhého státu, nechť ji soud
odevzdá príslušnému knihovnímu soudu dru
hého státu. Rízení, které o tom platí, jest
upravéno v pčíloze. Doba odevzdání pozem
kové knihy budiž veľejné vyhlášena.

(2) To platí pčiméččenéo knihách železnič
ních a horních, jakož i o zemských deskách.

Článek 16.

Rejstňíky.
(1) Soudní rejstňíky povede dále soud,

který je dosud vedl, anebo, byl-li tento soud
zrušen, ten česko-slovenský nebo nemecký
soud, k jehož obvodu náleží účední sídlo zru
šeného soudu.

(2) Pokud by však podle pomérú rozhod
ných v dobé, kdy tato dohoda nabude účin
nosti, byl k vedení rejstríku príslušný s8o0ud
druhého státu, buďtež tomuto soudu ode
vzdány ovéľené výpisy Zzrejstňčíku a z knihy
pňiloh. Dohodé mezi česko-slovenskou a né
meckou justiční správou se vyhrazuje určiti,
pokud v jednotlivých pľípadech má býti
místo toho odevzdán rejstrík sám nebo kniha
príloh a podrženy ovéľčenévýpisy.

(S) Doba odevzdání budiž veľejné vy
hlášena,

(+) Odevzdání se stane podle dohody obou
justičních správ.

Článek 17,

Uložení počízení pro prípadsmrti.
(1) Závčti, dovčtky a dédické smlouvy

kräftig erledigten Verfahren aufšer Streit.
sachen ein Antrag auf Wiederaufnahme des
Verfahrens gestellt oder der aulšerordentliche
Rekurs eingelegt werden, so gilt die Sacheals
Uberleitungssache (Artikel 13). Der Betej.
ligte, der die Wiederaufnahme beantragen
oder den aufRerordentlichen Rekurs einlegen
will, hat zuvor die Entscheidung úber die
Úberweisung an das nach Artikel 13 zustán
dige Gericht zu beantragen.

Artikel 156.
Grundbuchsachen.

(1) Soweit ein Grundbuchsgericht ein
Grundbuch in Besitz hat, das sich auf Grund
stiicke bezieht, die im Uebiet des anderen
Staates liegen, hat es das Grundbuch an das
zustäándigeGrundbuchsgericht des anderen
Stgates abzureben. Das hierbei zu beobach
tende Verfahren ergibt sich aus der Anlage.
Der Zeitpunkt der Abgabe ist ôffentlich be
kanntzumachen.

(2) Entsprechendes gilt fir Eisenbahn- und
Bergbiicher sowie fiir die Landtafeln.

Artikel 16.
Registersachen.

(1) Gerichtliche Register werden von dem
Gericht fortgefihrt, das bisher das Register
gefúhrt hat, oder, falls dieses Gericht fortre.
fallen ist, von dem deutschen oder tschecho
slowakischen Gericht, zu dessen Sprengel der
Amtssitz des fortgefallenen Gerichts gehôrt,

(2) Soweit jedoch nach den zur Zeit des In
krafttretens diesesAbkommensmarebenden
Verhältnissen ein Gericht des anderen Staa
tes zur Fihrung des Registers zustiindie sein
wiirde, sind diesem Gericht beglaubicte Aus
zijre aus dem Register und dem Beilagenbuch
zu úbergeben. Inwieweit statt dessen in ein
zelnenFällen das Registerselbst oder das Jej.
lagenbuch unter Zurickbehaltung beglaubig
ter Auszige abzugeben ist, bleibt der Verein
barung zwischender deutschen und dertsche
cho-slowakischenJustizverwaltung vorbehal
ten.

(3) Der Zeitpunkt der Abgabe ist ôffentlich
bekanntzumachen.

(3) Die Úbergabe geschieht nach Vereinba
rung der beiderseitigen Justizverwaltungen.

Artikel 17.

Hinterlegung von Verfiigungen
von Todes wegen.

(1) Testamente, Kodizille und Erbvertráge
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zústanou v úschové u soudu nebo u notáte,
u nichž jsou uloženy, nebo, byl-li tento soud
zrušen, u toho česko-slovenského nebo né
meckého soudu, k jehož obvodu náleží účední
sídlo zrušeného soudu.

(2) Do 31. prosince 1948 včetné múže však
česko-slovenský poľizovatel žádati, aby véc
byla odevzdána česko-slovenskému soudu
nebo česko-slovenskému notáfi, a nčmecký
poňizovatel, aby vče byla odevzdána némec
kému soudu nebo notáňi v sudetonémeckém
území nebo v zemi Rakouské.

Článek 18.
Uschování Jistin.

(1) Soudní a notáčské listiny zústanou
v úschové u soudu nebo u notáfe, u nichž
jsou. Byl-li soud zrušen, budou uschovány
u česko-slovenského nebo. némeckého soudu,
k jehož obvodu náleží účední sídlo zrušeného
soudu.

(2) Totéž platí o notáňských písemnostech
(prvopisech, rejstčících atd.) uschovaných
u soudu. Je-li však drivéjší účední sidlo no
táťovo na území druhého státu, buďtež pí
semnosti odevzdány soudu druhého státu,
k jehož obvodu náleží bývalé úžčední sídlo
notáťovo,.

článek 19.

Vydávání vyhotovení a opisu.

Vyhotovení, ovččené opisy a Výpisy ze
soudních a notáčských listin, dále soudních
usnesení a opatľení, která byla vydána pňi
projednávání pozústalosti nebo v jiných ne
sporných včcech, jakož i závetí, dovétkú a
dčdických smluv, mohou býti požadovány po
dle dosud platného práva na tom soudu nebo
notáfi, u nichž jsou prvopisy. To platí pľi
mčňenč o vydávání vysvčdčení jakéhokoliv
druhu.

Článek 20.
Rízení ve včcech svčťňenských.

Úprava zahájených Ťízení, která se vzta
hují na zrušená svčfenství nebo na s8včňen
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bleiben bei dem Gericht oder dem Notar in
Verwahrung, bei dem sie hinterlegt sind oder,
falls dieses Gericht fortgefallen ist, bei dem
deutschen oder tschecho-slowakischen Ge
richt, zu dessen Sprengel der Amtssitz des
fortgefallenen Gerichts gehôrt.

„ (2) Bis zum 31. Dezember 1943 einschlief8
lich kann Jedoch der deutsche Erblasser die
Abgabe an ein deutsches Gericht oder an einen
Notar in den sudetendeutschen Gebieten oder
im Lande ôsterreich, der tschecho-slowakische
Erblasser die Abgabe an ein tschecho-slowa
kisches Gericht oder an einen tschecho-slowa»
kischen Notar verlangen.

Artikel 18.

Verwahrung von Urkunden.
(1) Gerichtliche oder notarische Urkunden

bleiben bei dem Gericht oder dem Notar ver
wahrt, bei dem sie sich befinden. Ist das Ge
richt fortgefallen, so werden sie von dem
deutschen oder tschecho-slowalischen Gericht
verwahrt, zu dessen Sprengel der Amtssita
des fortgefallenen Gerichts gehôrt.

(2) Das gleiche gilt fir die von dem Gericht
verwahrten Notariatspapiere (Urschriften,
Register usw.). Liegt jedoch der frúhere
Amtssitz des Notars im Gebiet des anderen
Staates, so sind die Papiere an das Gericht
des anderen Staates abzugeben, zu dessen
Sprengel der friilhere Amtssitz des Notars:
gehôrt.

Artike] 19.

Erteilung von Ausfertigungen
und Abschriften.

Ausfertigungen, beglaubigte Abschriften
und Auszige von gerichtlichen und notari
schen Urkunden, ferner von gerichtlichen
Beschlissen und Verfiigungen, die im Ver
lassenschaftsabhandlungsverfahren oder in
sonstiren Angelegenheiten des Aufšerstreit
verfahrens ergangen sind, sowie von Testa
menten, Kodizillen und Erbvertrágen kônnen
unter Anwendung des bisher geltenden
Rechts bei dem Gericht oder dem Notarver
langt werden, welche die Urschrift inne
haben. Entsprechendes gilt fir die Ausstel
lung von Zeugnissen jeder Ayt.

Artikel 20.
FideikomminBrechtliche Ver

fahren.
Die Regelung anhängiger Verfahren, die

aufgehobene Fideikommisse oder hiermit Zu
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ská nástupnictví s tím souvisící, se vy
hrazuje.

Tňeti oddil.

Uznání rozsudkú a jiných exekučních titulú
v občanských právních rozepčích a v fízení

nesporném.

článek 21.

(1) Exekuční tituly, které vznikly v fizení
pčed soudy v Česko-Slovensku nebo v sudeto
némeckém území a nDabylyprávní moci do
10. fíjna 1938 včetné, jakož i pľňedtímto
dnem tam zľízenévykonatelné notáňské spisy
budou v Česko-Slovensku a na sudetonémec
kém území vzájemné uznávány a vykoná
vány. Totéž platí o výrocích rozhodcú a roz
hodčích soudu, které v Česko-Slovensku nebo
na sudetončmeckém území byly vydány a
které po 10. fňíjnu 1958 nemohly býti vzaty
v odpor pňed vyšší rozhodčí stolicí, jakož
i o smírech, které tam až do 10. fíjna 1938
včetné byly sjednány pňed rozhodci nebo roz
hodčími soudy. Má-li se exekuce vykonati na
území druhého státu, musí býti v tomto státé
také povolena. Príslušnost k povolení exekuce
se fidí v tomto piípadé podle $ 82 exekučního
fádu. Jinak platí pňedpisy exekučního fádu
o vykonání tuzemských titulú.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí s výhra
dou $ 81, č. 4 exekučního ťádu obdobné pro
ty exekuční tituly, které v soudním fízení,
o némž jedná první a druhý oddíl, se staly
pravomocnými poté, kdy tato dohoda nabude
účinnosti.

(3) Pro exekučnítituly, spočívajíci výlučné
na sudišti podle majetku ($899 jurisdikční
normy) a pro rozsudky o osobním stavu
stran, které buď byly vydány po 10. fíjnu
1938 nebo nejsou uznávány v Némecké fíši
mimo sudetonémecké území, platí dále pred
pisy $$ 79 a násl. exekučního fádu.

článek 22,

článek 21 neplatí o takových exekučních
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sammenhingende fideikommissarische Sulb
stitutionen betreffen, bleibt vorbehalten.

Dritter -Abschnitt.

Anerkennung von Urteilen und anderen Exe
kutionstiteln in birgerlichen Rechtsstreitig
keiten und Verfahren auBer Streitsachen.

Artikel 21.

(1) In einem gerichtlichen Verfahren in
den sudetendeutschen Gebieten oder in der
Tschecho-Slowakei entstandene Exekutlons
titel, die bis zum 10. Oktober 1938 einschliefš
lich rechtskräftig geworden sind, sowle die
daselbst bis zu diesem Zeitpunkt erriehteten
vollstreckbaren Notariatsakte werden in den
sudetendeutsechen Gebieten und in der
Tschecho-Slowakei gegenseitig anerkannt
undvollstreckt. Das gleiche gilt fir Spriiche
von Schiedsrichtern und Schiedsgerichten,
die in den sudetendeutschen Gebieten oder
in der Tschecho-Slowakei ergangen sind vnd
die nach dem 10. Oktober.1938 der Anfech
tung vor einer hôheren schiedsgerichtlichen
Instanz nicht mehr unterlagen, sowie da
selbst bis zum 10. Oktober 1938 einschliefBlich
vor Schiedsrichtern oder Schiedsgerichten
abgeschlossene Vergleiche. Soll die IĽxeku
tion in dem Gebiet des anderen Staates durch
gefúhrt werden, so mu/š sie auch in diescmn
Staat bewilligt werden. In diesem fall be
stimmt sich die Zuständigkeit zur Bewilli
gung der ľ[žxekution nach $ 82 der Excicu
tionsordnung. Im úbrigen gelten die Vor
schriften der Exekutionsordnung úber die
Volistreckung inlándischer Titel.

(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt
vorbehaltlich des 8 81, Ziffer 4, der Ľxeku
tionsordnung sinngemäfš fur solche Exeku
tlonstitel, die in einem gerichtlichen Ver
fahren der im Ersten und Zweiten Albschnitt
bezeichneten Ait nach dem Inkrafttreten
dieses Abkommens rechtskräftig geworden
sind.

(3) Fir Exekutionstitel, die ausschlicfšlich
lm Gerichtsstand des Vermôgens ($ 99 der
Jurisdiktionsnorm) ergangen sind, und fúr
solche den Personenstand der Parteien be
treffende Urteile, die entweder nach dem
10. Oktober 1958 erlassen sind oder die im
Deutschen Reich auBerhalb der sudetendeut
schen Gebiete nicht anerkannt werden, be
wendet es bei den Vorschriften der 88 79 ff.
der Ľxekutionsordnung.

Artikel 22,

Artikel 21 gilt nicht fiir solecheExekutions
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titulech, které sméťňují proti jednomu ze
smluvních státú nebo proti nekteré zemi nebo
nčkteré jiné právnické osobé verejného práva
jednoho ze smluvních státú.

Čtvrtý oddíl.
Trestní véci.

článek 23.

Zahájená Ťízení.
(1) V trestním Ťízení, které bylo zahájeno

10. fíjna 1938 u soudu v Česko-Slovensku
nebo na sudetončmeckém územía jež v dobé,
kdy tato dohoda nabude účinnosti, není
pravomocnčé skončeno, bude pokračovati
g0oud,u néhož jest véc zahájena.

(2) Byl-li tento soud zrušen, nastoupí na
jeho místo vecné pťíslušný soud téže stolice,
k jehož obvodu náleží úťední sídlo zrušeného
soudu.

článek 24.

Výjimky.
(1) Týká-li se trestní fízení zahájené v jed

nomstátč státního príslušníka druhéhostátu,
budiž pokračování v Ťizení pľčenecháno dru
hémustátu,

a) je-li obvinčný na území podrobeném vý
sosti druhého státu, nebo

b) má-li obvinéný bydlišté na území podro
beném výsosti druhého státu, nebo

c) je-li místo spáchaného činu na území po
drobeném výsosti druhého státu.

(2) Týká-li se trestní Ťízení zahájené v jed
nom státé jak príslušníka druhého státu, tak
jiných osob a jsou-li splnény podmínky od
stavce 1, budiž čízení, pokud jde o príslušníka
druhého státu, vyloučeno a postupováno podle
odstavce 1.

(3) Dožádání o pokračovánív, trestním Ťi
zení buďtež podávána v pňímém styku mezi
príslušným česko-slovenským vrchním proku
rátorem a generálním státním zástupcem v Li
tomčficích. I dožádání buďtež pripojeny
trestní spisy a pňíslušné spisy policejní. Na
žádost buďte dány bez prodlení k disposici do
ličné včci, které patčí k fízení, a pípadnéji
stoty, které obvinčnýsložil.
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titel, die sich gegen einen der vertragschlie
fBendenStaaten oder ein Land oder eine
andere juristische Person des ôffentlichen

hc einesdervertragschliešendenStaatenichten.
Vierter Abschnitt.

Strafsachen,

Artikel 23.
Anhängige Verfahren.

(1) Strafverfahren, die am 10. Oktober
1938 in den sudetendeutschen Gebieten oder
ln der Tschecho-Slowakei gerichtlich an
hángig waren und zurZejt desInkrafttretens
dieses Abkommens noch nicht rechtskräftig
erledigt sInd, werden von dem Gericht weiter
gefúhrt, bei dem sie anhängig sind.

(2) Ist das Gericht fortgefallen, so tritt an
seine Stelle das sachlich zuständige Gericht
gleicher Instanz, zu dessen Sprengel derA mtssitzdesfortgefallenenGerichtsgehôrt,

Artikel 24.
Ausnahmen.

„(1) Richtet sich ein in einem Staat anhän
giges Strafverfahren gegen einen Staats
angehôrigen des anderen Staates, so ist die
Weiterfiúhrung des Verfahrens dem anderen
Staat zu iúberlassen,

a) wenn der Beschuldigte sich im Hoheits
bereich des anderen Staates befindet, oder

b) wenn der Beschuldigte seinen Wohnsitz

[a Hoheitsbereich des anderen Staates hat,oder
c) wenn der Tatort im Hoheitsbereich des

anderen Staates liegt.

(2) Richtet sich ein in einem Staat anhán
giges Strafverfahren sowohl gegen einen
Staatsangehôrigen des anderen Staates we
gegen sonstige Personen und liegen die Vor
aussetzungen des Absatzes 1 vor, soweit es
sich um den Staatsangehórigen des anderen
Staates handelt, so ist dasVerfahren zu teilen
und nach Absatz 1 zu verfahren.

(8) Ersuchen umWeiterfúhrung des Straf
verfahrens werden im unmittelbaren Ver
kehr zwischen dem Generalstaatsanwalt in
Leitmeritz und dem zuständigen tschecho
slowakischen Oberstaatsanwalt gestellt. Dem
Ersuchen sind die Strafakten und die zuge
hôrigen Polizeiakten beizufigen. Auť An
fordern sind auch die zur Sache gehôrigen
Beweisstiicke und etwaige von dem Beschul
digten geleistete Sicherheiten unverzúglich
zur Verfigung zu stellen.
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(+) 0 výsledku trestního fízení budiž doža
dujíci stát zpraven.

(6) Pravomocná rozhodnutí v trestních vô
cech, v kterých se na dožádání pokračuje, vy
lučují na území, které je podrobeno výsosti
druhého státu, opčtnézavedenítrestního fízeni
nebo pokračování v ném.

článek 25.

Dodání osob ve vyšetňovací
vazbé.

Každý ze smluvních státú se zavazuje, že na
požádání druhého státu dá mu bez prodlení
k disposici osoby, které jsou ve vyšetčovací
vazbč a jsou na území, které je podrobeno jeho
výsosti, jestliže druhému státu prísluší trestní
stihání podle článkú 23 a Zá.

Článek 26.
Obnova Ťfiízení.

(1) V prípadech, kdy podle článku 24 bylo
by prenechati druhému státu pokračování
v trestním Ťizení, budiž mu pňčenechánorozhod
nutí v čizení o návrhu na obnovu ffzení a ne
skončené fizení o obnovu.

(2) článek 24, odstavce 2 až 4 platí pčimé
fené.

Článek 27.

Výkon trestu.
(1) Odsuzující rozsudky (trestní príkazy),

které byiy vydány v Česko-Slovensku nebo na
sudetonémeckém území a jež byly 10. číjna
19838vykonatelné, vykoná soud, který rozhod
nutí vydal. To platí pľimččené © rozhodnutí
o tom, zda má býti naňízen výlcon trestu pod
minečné uloženého,

(2) Bvl-li soud zrušen, náleží výkon trestu
vecné príslušnému soudu téže stolice, k jehož
obvodu náleží účední sídlo zrušeného soudu.

Článek 28.

Výjimky.
(1) Je-li podle článku 27 soud jednoho státu

príslušný, aby vykonal trest na príslušníku

raj žho státu, náleží výkon trestu druhémustatu,
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(+) Von dem Ergebnis des Strafverfahrens
ist der ersuchende Staat zu unterrichten.

(5) Rechtskräftige Entscheidungen in den
auf Ersuchen weitergefihrten Strafverfah
ren schlieRen die erneute Einleitung oder
Weiterfilhrung des Strafverfahrens im Ho
heitsbereich des anderen Staates aus.

Artikel 25.
Rickfúhrung von Unter

suchungsgefangenen.
Jeder der vertragschlieňenden Staalen

verpflichtet sich, Untersuchungsgefangene,
die sich in seinem Hoheitsbereich befinden,
auf Ersuchen dem anderen Staat unverzue“
lich zur Verfigung zu stellen, wenn diesem
die Strafverfolgung nach den Artikeln 23
oder 24 obliegt.

Artikel 26.
Wiederaufnahme des Ver

fahrens.
(1) In Fillen, in denen nach Artikel 24 die

Weiterfúhrung des Verfahrens dem anderen
Staat zu iiberlassen wäre, sind Entscheidun
gen, die aus Anlafš eines Antrags auf Wiedeir
aufnahme des Verfahrens zu treffen sind,
und schwebeénde Wiederaufnahmeverfahren
dem anderen Staat zu iiberlassen.

(2) Artikel 24, Absätze 2 bis 4, gelten ent
sprechend.

Artikel 27.
Strafvollistreckuneg.

(1) Strafurteile (Strafverfirungen), die
in den sudetendeutschen Gebieten oderin der
Tschecho-Slowakei ergangen sind und am
10. Oktober 1938 vollslreckbar waren, voll
streckt das Gericht, das die Ľntscheidun« ge
troffen hat. Entsprechendes gilt fúr Ent
scheidungen dariber, ob die Straťvoll
streckung einer bedingt auferlegten Strafe
anzuordnenist.

(2) Ist das Gericht fortgefallen, so liegt
die Strafvollstreckung dem sachlich zustiin
digen Gericht gleicher Instanz ob, zu dessen
Sprengel der Amtssitz des fortgefallenen Ge
richts gehôrt.

Artikel 28,
Ausnahmen.

(1) Ist nach Artikel 27 ein Gericht des
einen Staates fiir eine Vollstreckung gegen
einen Staatsangehórigen des anderen Staates
zustándig, so liegt die Vollstreckung deman
deren Staat ob,
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a) je-li osoba odsouzená na území podrobe
ném výsosti druhého státu, nebo

b) má-li odsouzená osoba bydlištš na území,
které je podrobeno výsosti druhého státu, nebo

c) je-li místo spáchaného činu na území,
které je podrobenovýsosti druhéhostátu.

(2) Totéž platí o rozhodnutí o tom, má-li
býti nafízen výkon trestu podmínečné ulože
ného.

(9) Dožádánií o nafízení výkonu trestu nebo
o pokračování v ném buďtež podávánav pňií
mém styku mezi presidentem pňíslušného
česko-slovenského vrchního soudu a presi
dentem vrchního zemského soudu v Litomé
ficích: k dožádání buďte pňipojeny doklady
potčebné pro výkon trestu.

(1) O provedení výkonu trestu budiž zpra
ven dožadujíci stát.

Članek 29.
Dodání trestanci.

Každý ze smluvních státú se zavazuje, že na
požádání dá bez prútahu druhému státu
k disposici trestance, kteňčíjsou na území po
drobeném jeho výsosti, jestliže tomuto státu
prísluší výkon trestu podle článku 27 a 28.

článek 30.

Právo milosti.
Na stát, jemuž pňísluší výkon trestu, pňe

chází s výkonem trestu též právo milosti.

článek 31.
Trestní lístky.

(1) Z trestních rejstčíkú v Česko-Slovensku
budou postupné vyloučeny trestní lístky, které
se vztahují na osoby, jejichž rodišté jest na
území sudetončmeckém, a budou dány k dispo
sici príslušnému nčmeckému trestnímu rej
stčíku.

(2) Z trestních rejstčíkú na sudetončmec
kém území budou postupné vyloučeny trestní
lístky, které se vztahují na osoby, jejichž ro
dištč jest v Česko-Slovensku, a budou ode
vzdány príslušnému česko-slovenskémutrest
nímu rejstňíku.

(3) O obsahu rejstríku bude na požádání bez
platné dána informace soudúm a jiným veťej
ným účadúmdruhéhostátu.
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a.) wenn der Verurteilte sich im Hoheits
bereich des anderen Staates befindet, oder

b) wenn der Verurteilte seinen Wohnsitz

0 Hoheitsbereich des anderen Staates hat,oder

c) wenn der Tatort im Hoheitsbereich des
anderen Staates liegt.

(2) Das gleiche gilt fiir Entscheidungen
dariiber, ob die Strafvollstreckung einer be
dingt auferlegten Strafe anzuordnenist.

(3) Ersuchen um Einleitung oder Weiter
fúhrung der Strafvollstreckung werden im
unmittelbaren Verkehr zwischen dem Ober
landesgerichtspräsidenten in Leitmeritz und
dem zustándigen tschecho-slowakischen Ober
gerichtsprásidenten unter Beifigung der
Volistreckungsunterlagen gestellt.

(4) Úber die Durchfúhrung der Voll
streckung ist der ersuchende Staat zu unter
richten.

Artikel 29.

Rúckfúhrung von Strafgefan
genen.

Jeder der vertragschlieBenden Staaten ver
pflichtet sich, Strafgefangene, die sich in
seinem Hoheitsbereich befinden, auf Ersu
chen dem anderen Staat unverziúglich zur
Verfiigung zu stellen, wenn diesem nach den
Artikeln 27 oder 28 die Strafvollstreckung
obliegt.

Artikel 30.
Gnadenrecht,

Mit der Strafvollstreckung geht auch das
Gnadenrecht auf den vollstreckenden Staat
iiber.

Axtikel 31.

Strafregister.
(1) Strafkarten in den Strafregistern der

sudetendeutschen Gebiete, die Personen be
treffen, deren Geburtsort in der Tschecho
Slowakei liegt, werden allmählich ausgeson
dert und dem zuständigen tschecho-slowaki
schen Strafregister zur Verfigung gestellt.

(2) Strafkarten in den Strafregistern der
Tschecho-Slowakei, die Personen betreffen,
deren Geburtsort in den sudetendeutschen
Gebieten liegt, werden allmählich ausgeson
dert und dem zuständigen deutschen Straf
register zur Verfigung gestellt.

(3) Uber den Inhalt der Register wird ge
richtlichen und anderen ôffentlichen Behôr
den des anderen Staates auf Ersuchen
kostenfreie Auskunft erteilt.
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(+) Počínajic dnem 1. ledna 1944 nastoupí na
místo zvláštní úpravy uvedené v odstavci 3
všeobecná úprava o poskytování informace
z trestního rejstriíku, která v té dobé budepla
titi.

Pátý oddíl.

Záverečná ustanovení.

článek 32.

Další vedení a pčenechánií apisú
o právních vécech.

(1) Úžední spisy o právní véci buď tež pľene
chány tomu soudnímuúťadu, který podle shora
uvedených ustanovení o pčevedení soudnictví
má v této véci pokračovati nebo obnoviti čízení.

(2) Na dožádání budou dále založené spisy
pújčovány k nahlédnutí, bvl-li na čizení zúčast
nén príslušník druhého státu.

(3) Spisy, které podletéchto ustanovení mají
býti penechány soudnímu úňadu druhého
státu, buďtež, pokud není výslovné nic jiného
ustanoveno, odevzdávalícím úfadem zaslány
prímo tomuto úfadu. Dožádání o pňenecháni
spisú mohou býti podávána pľímo u toho
úňadu, u nčhož spisy jsou.

(4) Povinnosti vydati spisy není, pokud se
vztahují na véci, které se týkají bezpečnosti
nebo obrany státu.

(5) Česko-slovensko - nčmecká dohoda
o správních -spisech z 11./14. listopadu 1938
neplatí, pokud v této dohodč jest ustanoveno
néco jiného.

Článek 33.

Právní pomoc.
(1) Ve všech včcech týkajících se této do

hody budousi soudní účady obou státú posky
tovati vzájemné pňímo právní pomoc. To platí
zejména také o poskytování ovčňených opisú
z pozemkových knih, rejstčíkú, pozemkových
spisú a spisú pozústalostních.

(%)Státní príslušníci jednoho státu neba
dou dánik disposicidruhému státu pro trestní

(4) An die Stelle der im Absatz 3 getrof
fenen besonderen Regelung tritt vom 1. Ja
nuar 1944 ab die dann geltende allgemeline
Regelungfir die Erteilung von Auskunft aus
dem Strafregister.

Finfter Abschnitt.

SchluBbestimmungen.
Artikel 32.

Fortfúhrung und Úberlassung
der Akten úber Rechtsangele

genheiten.
(1) Behôrdliche Akten úber eine Rechts

angelegenheit sind der Justizbehôrde zu úiber
lassen, welche die betreffende Angelegenheit
nach den obigen Úberleitungsbestimmungen
weiterzufiihren oder wiederaufzunehmen hat.

(2) Auf Verlangen werden ferner zuriick
gelegte Akten zur Einsichtnahme zur Ver
figung gestellt, wenn an dem Verfahren eln
Staatsangehôriger des anderen Staates betel
ligt war.

(9) Alcten, die auf Grund dieser Bestim
mungen einer Justizbehôrde des anderen
Staates zu iiberlassen sind, werden dieser
Behôrde, soweit nicht etwas anderes aus
driicklich bestimmt ist, von der abgebenden
Behôrde unmittelbar zugeleitet. Ersuchen um
Úberlassung von Akten kônnen unmitteľbar
bei der Behôrde gestellt werden, welche die
Akten besitzt.

(4) Die Verpflichtung zur Herausgabe
von Akten besteht nicht, soweit sich die
Akten auf Angelegenheiten beziehen, welche
die Sicherheit des Staates oder seine Verteidi
gung betreffen.

(5) Das deutsch-tschecho-slowakische Ver.
waltungsschriftrutabkommen vom 11./14.
November 1938 findet keine Anwendung, so
weit in dem vorliegenden Abkommen Be.
stimmungen abweichenden Inhalts getroffen
sind.

Artikel 33.
Rechtshilfe.

(1) In allen sich aus diesem Abkommen er
gebenden Angelegenheiten haben die Justiz
behôrden beider Staaten einander unmittel.
bar Rechtshilfe zu leisten. Das gilt insbeson
dere auch fir die BErteilungvon beglaubigten
Abschriften aus Grundbichern, Register,
Grundakten und Nachlafšakten.

(2) Die Staatsangehôrigen des einen
Staates werden dem anderen Staat zur Straf
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stíhání nebo pro výkon trestu. Rovnéž nebude
poskytována právní pomoc výkonem trestu
ani pčedvedením svédkú a znalcú pčed účady
druhého státu.

(3) Počínajíc dnem 1. ledna 1944 nastoupí
na místo úpravy 0 právní pomoci v trestních
včcech podle odstavcú 1 a 2 všeobecná ujed.
nání 0 právní pomoci ve vécech trestních,
která v té dobé budouplatiti.

článek 34.

Úňčfední Ťfeč.

Ve vécech této dohody mohou býti dopisy
účadú sepsány v účední čeči jednoho ze smluv
ních státu.

článek 35.

Náklady.
- () Pokud podle ustanovení této dohody
bude zahájená vče odevzdána úťčadudruhého
státu, hledí se k nákladúm, které vznikly v Ťí
zení pčed odevzdávajícím účadem, jako k části
nákladú, které vzniknou pňčedúčadem pňejíma
jícim. Dosud zbývajíci úhrnné částky nákladú
fízení budou vybrány pňíslušnými úťady
státu, který vče pčevezme. Náklady vzniklé
až do odevzdání véci nebudou hrazeny státu,
který vie odevzdal. Rovnéž nebudou hrazeny
náklady právní pomoci podle této dohody,ja
kož i neklady, které vzniknou pľi provádéní

1 dohody zaupoňízení, ovčľení a odevzdáníistin.

(2) Náklady výkonu trestu a náklady, které
vzniknou dodáním osob ve vyšetčovací nebo
v trestní vazbé, nebudou rovnéž hrazeny.

článek 36.

Navrácení k prťedešlému stavu.

Je-li tčeba učiniti néjaké prohlášení na
uzemi druhéhostátu, aby byla zachována pro
cesní Ihúta, a nebylo-li Ize bez zavinéní Ihútu
zachovati, nebo byl-li tam bez zavinční zmeš
kán rok, budiž na návrh povoleno navrácení
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verfolgung oder Strafvollstreckung nicht zur
Verfiigung gestellt. Auch findet eine Rechts
hilfe durch Strafvollstreckung sowie ejne
Zwangsgestellung von Zeugen und Sachver
staándigen vor die Behôúrden des anderen
Staates nicht statt.

(3) An die Stelle der in den Absätzen 1
und Z getroffenen Regelung úber den Rechts
hilfeverkehrin Strafsachen treten vom 1. Ja
nuar 1944 ab die dann geltenden allremeinen
Vereinbarungen úber den Rechtshilfeverkehr
in Strafsachen.

Artikel 34.

Sprache der Behôrden.
In Angelegenheiten dieses Abkommens

kônnen die Schreiben der Behôrden in der
Amtssprache eines der vertragschlieBenden
Staaten abgefaSt werden.

Artikel 35.
INosten.

(1) Soweit nach den Bestimmungen dieses
Abkommens ein anhänfgicgesVerfahren an
eine Behôrde des anderen Staates abgegeben
wird, werden die in dem Verfahren vor der
abgebenden Behôrde erwachsenen Kosten als
Teil der vor der úbernehmenden Behôrde ent
stehenden IKosten behandelt. Die noch aus
stehenden Gesamtkosten des Verfahrens wer
den von den zuständigen Behôrden des úber
nehmenden Staates erhoben. Eine Erstattung
der bis zum Úbergang erwachsenen Kosten an
den abgebenden Staat findet nicht statt.
Ebenso werden die Kosten der in diesem Ab

| kommen vorgesehenen Rechtshilfe, sowie die
Kosten, die durch die in Ausfúhrung dieses
Abkommens erforderliche Herstellung, Be
glaubigung und Úbergabe von Urkunden ent
stehen, nicht erstattet.

(2) Kosten der Strafvollstreckung und
Kosten, die durch die Riickfúhrung von
Untersuchungs- und Strafgefangenen ent
stehen, werden gleichfalls nicht erstattet.

Artikel 36.

Wiedereinsetzung in den vori
gen Stand.

Ist zur Wahrung einer verfahrensrecht
lichen Frist im Gebiet des anderen Staates
eine Ľrklärung abzugeben und konnte die
Frist ohne Verschulden nicht eingehalten
werden, oder ist dort eine Tagsatzung ohne
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k pčedešlémustavu. Lhúta pro tento návrh se
končí v tomto pípadé nejdňíve mésíc poté,
kdy tato dohodase stala účinnou.

článek 37.

Užití dohody pro pozdéjší
územní zmény.

Ustanovení této dohody platí pčiméčené pro
fizení, které v dobč mezi 11. číjnem a 24.listo
padem 1938 včetné bylo zahájeno v obvodech
krajských nebo zemských soudú, jež 24, listo
padu 1938 pňipadly zpét k Česko-Slovensku
nebo zčásti pripadly k čiši Némecké.

Článek 38.

Výhrada dalších ustanovení
o pčľevedenísoudnictví.

Česko-slovenskému ministerstvu spravedl
nosti v Praze a Ťišskému ministerstvu spra
vedlnosti se vyhrazuje ujednati provádčcí
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Verschuldenversňumt worden, so ist auf Án
trag die Wiedereinsetzung in den vorlgen
Stand zu erteilen. Die Frist zu dem Antrag
endet in diesem Fall frihestens einen Monat
nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens.

Artikel 37.

Anwendung des Abkommens aufdie nachträglichen Gebiets
ánderungen.

Die Bestimmungen dieses Abkommens
gelten entsprechend fiir die Verfahren, die In
der Zeit vom 11. Oktober bis zum 24. Novem
ber 1938 einschlieBlich in den Land- oder
Kreisgerichtsbezirken anhängig geworden
sind, die am 24. November 1938 teilweise zum
Deutschen Reich gefalen oder an die
Tschecho-Slowakei zurickgefallen sind.

Artikel 38.

Vorbehalt weiterer Úber
leitungsbestimmungen.

Dem Reichsjustizministerium und dem
Tschecho-Slowakischen Justizministerium in
Prag bleibt es vrorbehalten,Bestimmungen zur

ustanovení k této dohode.

Článek 39.

Ratifikace a nabytí účinnosti.
(1) Tato dohoda bude ratifikována. Ratifi

kační listiny budou co možná nejdňíve vymô
nčny v Praze.

(2) Dohoda nabude účinnosti den po vý
ménératifikačních listin.

Tomu na svédomí zmocnénci tuto dohodu
podepsali a opatňili svými pečetémi.

Dáno v dvojím prvopisu v jazyku českém a
némeckém.

V Berliné dne 19. prosince 1938.

L. S. ANTONÍN KOUKAL v. r.

L. S. LEO GUASSOWSKI v.r.

L.S. GERRITVON HAEFTENv. r.

Ausfiihrung dieses Abkoimmens. zu verein
baren,

Antikel 39.

Ratifikation, Inkrafttreten.
(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert wer.

den. Die Ratifikationsurkunden sollen sobald
wie môglich in Prag ausgetauscht werden,

(2) Das Abkommen tritt am Targe nach
Austausch der Ratifikationsurkunden in
Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmäch
tigten dieses Abkommen unterzeichnet und
mit ihren Siegeln versehen.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in deut
scher und tschechischer Sprache,

Berlin, den 19. Dezembey 1938.“

L.S. LEO RUASSOVSKI m.p.

L.S. GERRITVON HAEFTENm. p.

L.S. ANTONÍNKOUKALm.p.
— |
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Príloha k článku 15.

3 1.

(1) Vztahují-li se všechny knihovní vložky
jednoho svazku pozemkové knihy na nemovi
tosti, které jsou na území druhého státu, bu
diž tento svazek pňipraven pro odevzdání dru
hémustátu.

(+) Vztahují-li se jen jednotlivé knihovní
vložky jednoho svazku pozemkové knihy na
nemovitosti, které jsou na území druhého
státu, buďtež tyto vložky uzavčeny a jejich
ovéňené opisy pčipraveny pro vydání druhému
státu. Tvoňí-lilisty, které takto mají býti uza

vňeny, včtšinu vložek v tomto svazku olsaže
ných a je-li podle okolností účelné odevzdati
svazek pozemkové knihy, múže v takovém pňí
pade po uzavčení knihovních vložek, které se
týkají nemovitostí, jež zústanou odevzdávají
címu státu, celý svazek býti pňipraven pro

odevzdňnií druhému státu: ovéňené opisy uza
vľených listú buďte podtrženy.

(3) Vztanuje-li se knihovní vložka na nemo
.vitosti, které leží na území obou státú, budiž
nemovitost nebo část nemovitosti, která leží
na územi druhého státu, z vložky odepsána.
V tomto pňípadé budiž pripraven k odevzdání
druhému slátu ovéčený výpis z knihovní
vložky.

S 2.

(1) Zároveň s listinami, které mají býti za
„slány podle $1, buďtež odevzdány všechny
listiny, a to i pozemkové mapy, vztahují-li se
na príslušné knihovní vložky a v prípade 8 1,
odgst.3 na jejich části.

(2) Vztahují-li se tyľo listiny také na ne
movilosti, které leží na území státu, jenž jest
povinen písemnosti odevzdati, prísluší tomuto
státu právo, aby místo odevzdání písemností
poňídil ovččené opisy a je pľipravil pro ode
vzdáni druhémustátu.

(9) Výše uvedená ustanovení platí obdobné
o listinách 0 nemovitostech, které nejsou za
psány. v pozemkových knihách, a o stavbách
na cizím pozemku.

Anlage zu Artike] 15.

8 1.

(1) Beziehen sich alle Grundbuchseinlagen
eines Grundbuchbandes auf Grundstiicke, die
im Gebiet des anderen Staates liegen, so ist
der Band zur Abgabe an den anderen Staat

"bereitzustellen.

(2) Beziehen sich nur einzelne Grundbuchs
einlagen eines Grundbuchbandes auf Grund
stúcke, die" im Gebiet des anderen Staates
liegen, so sind diese Einlagen zu schlieRBenund
beglaubigte Abschriften hiervon zwecks Úiber
gabe an den anderen Staat bereitzustellen.
Bilden die hiernach zu schlieBenden Blätter
die Mehrzahl der in dem Band enthaltenen
Ľinlagen und erscheint die Abgabe des Ban
des den Umständen nach zweckmiiBig, so
kann in diesem Falle nach SchlieBung der
Grundbuchseinlagen, die sich auf die Grund
stucke beziehen, die bei dem abgebenden
Staat verbleiben, der ganze Band zur úber
rabe an den anderen Staat bereitgestellt wer
den: von den geschlossenen Blátterm sind be
glaubigte Abschriften zurickzubehalten.

(9) Bezieht sich eine Grundbuchseinlage
auf Grundstiicke, die auf dem Gebiet beider
Staaten liegen, so ist das Grundstiick oder der
Grundstiicksteil, der auf dem Gebiet des an
deren Staates liegt, von der Einlage abzu
schreiben. In diesem Falle ist ein beglaubigter
Auszug aus der Grundbuchseinlage zur Ab
fabe an den anderen Staat bereitzustellen.

82.

. (1) Zugleich mit den nach 8 1 zu úbersen
denden Urkunden sind alle Urkunden, die sich
auf die betroffenen Grundbuchseinlagen, im
Falle des $ 1 Absatz 3 auf die Teile davon, be
ziehen, einschlieBlich der Grundbuchsmappen
zu úbergeben.

(2) Wenn diese Urkunden sich auch auf
Grundstiicke beziehen, die auf dem Gebiet des
zur Abgabe der Schriftsticke verpflichteten
Staates liegen, so steht diesem Staat das
Recht zu, anstatt der Úbergabe der Schrift
stiicke beglaubigte Abschriften anzufertigen
und zur Úbergabe an den anderen Staat be
reitzuhalten.!, 2

(3) Die vorstehenden Bestimmungen sind
auf Urkunden úber Liegenschaften, die nicht
in den Grundbicherneingetragen sind, und
iber Bauwerke auf fremdem Grundsinn
gemälš anzuwenden.

18
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8 3.

Odevzdání listin bude provedeno podle do
hody obou justičních správ.

Záverečný protokol,

Podpisujíce tuto dohodu prohlašují zmoc
nčnci jménem svých vlád, že jest shoda o tom:

].

1. Občanskými právními rozepčemi podle
této dohody jsou též právní rozepňe pňed pra
covními soudy, pčed rozhodčími soudy hornic
kými a pred labskými plavebními soudy, ni
koli však právni rozepče pčed soudy pojišťova
cími.

2. V článku 23 jest rozuméti pod trestním
fizením zahájeným u soudu jen taková Ťfízení,
která jsou zahájena u obecných soudú nebo
u státního zastupitelství zňízeného u takových:
soudú.

3. Podmínky pro pokračovánií v právní véci
nebo pro její postoupení podle této dohody se
fidí právním fádem státu, jehož soud má roz
hodnouti o pokračování ve včci nebo o jejím
postoupení.Jinak buďužito práva státu, jehož
soud má v Ťfizenípokračovati nebo jemuž véc
byla postoupena.

4. Devisové a vývozní predpisy nejsou usta
noveními této dohody dotčeny.

II.

1. Nezávisle na ustanoveních této dohody
zaručuje se až na další v pomčru mezi soudy
v Česko-Slovensku s jedné strany a soudy
v zemi Rakouské a na sudetonémeckém území
se slrany druhé vzájemnost co do uznánía vy
konání rozsudkú a jiných exekučních titulú
podle ustanovení 88 79 až 85 toho času tam
platného exekučního fádu. Úprava platná
v tom dosud v pomčru mezi soudy v Česko
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$ 3.

Die Úbergabe der Urkunden geschieht nach
Vereinbarung der beiderseitigen J ustizver
waltungen,

SchluBprotokoll.

Bei:Unterzeichnung dieses Abkommens eľ
kláren die:Bevollmächtigten im: Namen ihrer
Regierungen, daš Einverstándnis tiber fol
gendes besteht:

1.1.BúrgerlicheRechtsstreitigkeiten— M
Sinne dieses Abkommens sind auch die
Rechtsstreitigkeiten vor den Arheitsge
richten, den Bergbauschiedsgerichtei! und
den Elbschiffahrtsgerichten, nicht d:zegen
die Rechtsstreitigkeiten vor den Versiche
rungsgerichten.

2. Im Artikel 23 sind unter gerichtlich a1
hängigen Strafverfalhnen nur soleňe Ver
fahren zu verstehen, die bei den allgemelnen
Gerichten oder bei einer bei diesen Gerichten
bestehenden Staatsanwaltschaft anhängig
sind.

3. Die Voraussetzungen der Weiterf::h rung
oder der úberweisung einev Rechtsangslegen
heit nach diesem Abkommen bestimn:en sich
nach dem Recht des Staates, dessen úericht
iber die Weiterfihrung oder die Úber:veisung
zu entscheiden hat. Im úbrigen ist das Recht
des Staates anzuwenden, dessen Gericht die
Sache weiterzufihren hat oder an das di
Sache verwiesen worden ist.

4. Devisen- und Ausfuhrvorschriften wel
den durch die Bestimmungen dieses Abkom
mens nicht berúhrt.

II.

1. Unabhängig von den Bestimniungel
dieses Albkommens ist die Gegenseitig:
keit hinsichtlich der Anerkennung un
Exekution von Urteilen und anderen Exe©
kutionstiteln im Verhältnis zwischen de!
Gerichten im Lande ôÔsterreich und in de!
sudetendeutschen Gebieten einerseits ud
den Gerichten in der Tschecho-Slowake!
andererseits bis auf weiteres nach del
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Slovensku a soudy v zemi Rakouské 8e tímto
nahrazuje.

2. Státní príslušníci jednoho státu požívají
jako véňitelé v ffzení konkursním a vyrovna
cím pčed soudy druhéhostátu téhož nakládání
jako tuzemci.

3. Byl-li na území jednoho státu prohlášen
konkurs na jmčnií úpadce, který tam má pod
nik anebo, neni-li ho, své ťádné bydlišté, bude
movité jmční, které jest na území druhého
státu, podle pčedpisú o tom platných na požá
dání vydáno konkursnímu úňadu. To neplatí
o jméní, které jest na území Ríše mimo zemi
Rakouskou a sudetonémecké území, ani o kon
kursech, které budou prohlášeny natéto části.
fišskonémeckého území.

4. Jesčliže na území česko-slovenském
S jedné strany nebo na sudetonémeckém
území nebo v zemi Rakouské se strany druhé
zústalo mevité pozústalostní jmční po státním
príslušník» druhého státu, bude jak projed
nání pozúsialosti, tak rozhodnutí o sporných
dédických nárocích pčenecháno podle ustano-.
vení 0 tom platných soudúm domovského
státu: napruti tomu pňísluší projednáni pozú
stalosti o nemovitém jméní, které jest na výše
uvedeném území, soudúmtoho státu, kde leží.

o. Každému státu jest volno, aby výše uve
dené dohody, jimiž se zaručuje vzájemnost,.
vypovédél zcela nebo zčásti. V takovém pľí
padé pozbudou ony dohody platnosti po uply
nutí jednoho mčsíce po dojití výpovčdi. V exe
kucích, konkursním a vyrovnacím fízení, ja
kož i v projednání pozústalosti, které v té dobé
již byly zahájeny, se pokračuje na základé
vVzájemnosti.

II.
Smlouva mezi Československou republikou a

NémeckouŤíší o právní ochranš a právni po

HVorschriften der

127

88 79 bis 85 der zur Zeit
dort geltenden Exekutionsordnungen gewáhr
leistet, Die bisher im Verhältnis zwischen den
Gerichten im Laride Ôsterreich und den Ge.
richten in der Tschecho-Slowakei geltende
Regelung wird hierdurch ersetzt.

Z. Die Staatsangehôrigen des einen Staates
genielšen als Gláubiger im Konkura- oder
Ausgleichsverfahren vor den Gerichten des

ch StaatesdieselbeBehandlungwieInander.

3. Wird im Gebiet des einen Staates úber
das Vermôgen eines Gemeinschuldners, der
dort sein Unternehmen betreibt oder in Br
mangelung eines solchen seinen ordentlichen
Wohnsitz hat, das Konkursverfahren er
ôffnet, so wird das im Gebiet des anderen
Staates gelegene bewegliche Vermôgen der
Konkursbehôrde auf deren Verlangen nach
Mafšgabe der hierfiir bestehenden Vorschrif
ten ausgefolgt. Dies gilt nicht fir Vermôgen,
das sich im Reichsgebiet auBerhalb des Lan
des Osterreich und der sudetendeutschen Ge
biete befindet, und nicht fir Konkurse, die in
diesem Teil des Reichsgebiets erôffnet
werden.

4. Wenn in den sudetendeutschen Gebieten
oder im Lande ôÔsterreich einerseits oder im
Gebiet der Tschecho-Slowakei andererseits
ein beweglicher Nachlaň nach einem Staats
angehôrigen des anderen Staates hinter
blieben ist, so wird sowohl die Erbschaftsver
handlung als die Entscheidung streitiger Erb
anspriiche nach Mafšgabe der hierfir beste
henden Vorschriften den Gerichten des Hei
matstaates iiberlassen: dagegen steht die
Verlassenschaftsabhandlung úber das in den
vorgenannten Gebieten gelegene unbeweg
liche Vermôgen den Gerichten des Staates zu,
wo es gelegen ist.

5. Die vorstehenden Vereinbarungen, nach
denen die Gegenseitigkeit gewährleistet ist,
kônnen von jedem der vertragschlieenden
Staaten ganz oder teilweise gekiindigt wer
den. Sie trelen in diesem Fall nach Ablauf
eines Monats nach Zugang der Iúndigung
auíšer Kraft: Exekutionen, Konkurs- und
Ausgleichsverfahren sowie Verlassenschafts
abhandlungen, die zu dieser Zeit bereits an
hängig sind, werden auf der Grundlage der
Gegenseitigkeit weitergefúhrt.

II.
Der Vertrag zwischen dem Deutschen

Reich und der Tschecho-Slowakischen Re
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moci ve včcech občanských z 20. ledna 1922,
jakož i smlouvy a dohody mezi Česko-Sloven
skou republikou a Némeckou fiší o vydání a
o jiné právní pomocive vécech trestních platí
v pomčru Česko-Slovenské republiky k celému
území Némecké Ťiše.

Tomu na svčdomí zmocnénci podepsali tento
zavčrečný protokol. 

Dáno v Berlíné v dvojím prvopise v jazyku
českém a némeckém dne 19. prosince 1938.

ANTONÍN KOUKALv. r.

LEO GUASSOWSIGv.r.

GERRITVON HAEFTENv. r.
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publik úber Rechtsschutz und Rechtshilfe in
birgerlichen Angelegenheiten vom 20. Januar
1922 sowie die zwischen dem Deutschen Reich
und der Tschecho-Slowakischen Republik be.
stehenden Verträge und Vereinbarungen úber
die Auslieferung und die sonstige Rechtshilfe
in Strafsachen gelten im Verhältnis zwischen
dem gesamten Gebiet des Deutschen Reiches
und der Tschecho-Slowakischen Republik.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in
deutscher und tschechischer Sprache.

Berlin, den .19. Dezember 1938.

LEO GUASSOWSKIm.p.

GERRIT VON HAÉFTENm. p.

ANTONÍN KOUKALm. p.

PROZKOUMAVŠE TUTO DOHODU S PRÍLOHOU A ZÁVEREČNÝM PFEO
TOKOLEM SCHVALUJEME A POTVRZUJEMEJE.

TOMU NA SVÉDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NÉMU
PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO-SLOVENSKÉ-PRITISKNOUTI DALI.

NA HRADÉPRAŽSKÉM DNE24, PROSINCE LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTI:
STÉHO TRICÁTÉHO OSMÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKO-SLOVENSKEÉ:
r Dr. EMILHÁCHAv. r.

č

([ L.S.
%

MINISTR ZAHRANICNÍCH VECÍ:
Dr. F. CHVALKOVSKYÝv. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vymčnény v Praze dne9. února 1939,
takže Dohoda nabývá podle čl. 39 mezinárodní púsobnosti dnem 10. února 1939,

Dr. Chvalkovskýv. r.
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32.
Vládní naťízení

ze dne 10. února 1999,
jímž se propújčuje vnitrostátní účinnost Do
hodč mezi Česko-Slovenskou republikou a Né
meckou Ťíší ze dne 19, prosince 1938 o pťe

vedení soudnictví,

Vláda republiky Česko-Slovenské naľizuje
podle čl. II ústavního zákona zmocňovacíhoze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

8 1.

Ustanovení Dohody mezi Česko-Slovenskou
republikou a Nemeckou fíší o pčevedení soud
nictví a jejího závčrečného protokolu, pode
psaných dne 19. prosince 1938 a vyhlášených
pod č. 31/1939 Sb. I, mají po dobu účinnosti
imezinárodní též účinnost vnitrostátní.

8 2.

Toto naťízení platí na území celého státu
a nabývá účinnosti dnem vyhlášení: provede
je ministv spravedlnosti, v zemi Slovenské
Slovenskí z:simskávláda a na Podkarpatské
Rusi vláda Podkarpatské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 10. februára 1939,

utorým sa udeľuje vnútroštátna účinnosť
Duhode imedzí Česko-Slovenskou republikou
a Neineckou ríšou Zo dňa 19. decembra 1938

o prevedení súdnictva.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného zmocňovacieho
zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.
z.an.:

$ 1.

Ustanovenia Dohody medzi Česko-Sloven
skou republikou a Nemeckou ríšou o preve
dení súdnictva a jej záverečného protokolu,
podpísaných dňa 19. decembra 1938 a vyhlá
sených pod č. 31/1939 Sb. I, majú po dobu
medzinárodnej účinnosti tiež vnútroštátnu
účinnosť.

8 2.

Toto nariadenie platí na území celého štátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, pre
vedie ho minister pravosúdia, v Slovenskej
krajine Slovenská krajinská vláda a v Pod
karpatskej Rusi vláda Podkarpatskej Rusi.

POZMNOPANOK BNAJIM

8 nHa 10. niororo 1939,
AKNÁM HANACTEBCIA BHYTPÍLUHĽ>O-NEPDKMABHY

NPABOCHIJIBHICT>:Ýroni MiK Hexo-CNOBAIb

KO PECNYÓIIHKOD i HIMELIBKOHNEpDKABOH

8 am 19. rpynka 1938 npo NepeBeneHHA
CYNIBHHLITBA.

Bnana HecbKo-CNOBAIbKOŤ pecnyÓNHKHYHa
PANKYE nicna apr. Il. KOHCTHTYLNIÁHOTOYNOB
HOBA)KHNIOHOMOZAKOHY3 IHA 15. rpyana 1938,
u. 330 36. 3aK.i p.:

$ 1.

INocTraHOBHYronn mix YecbkOo-CINOBALIBKO
pecnyónnKOD i HIMEUĽKOKNep KABOH TIPONe
PEBEJHEHHA CYNIBHHLTBAi 1i 3AKNOYHOTO MPO
TOKOJY,nianucaHAX HA 19. rpynma 1938 ra
OTOJNOLUIEHHXni u. 31/1939 36. I, MalOTb B vaci
MIKHAPOJIHBO| NPABOCHIBHOCTH TEM NPABO
CHJIbHÍCTb BHYTPILIHĽbO- NEPMKABHY.

8 2.

Lleň posnopanoK OÓ6OBAZYEHa TeEpHTOPIŤ
1101 Dep)KABH | HabYyBAE MNPABOCHIBHOCTH
3 IHEM OĽOolOolIeHHA: Nepebejne ŇOro MÍHICTP
CNPABENIHBOCTH, Ha Tepuropiť CnoBAlIbKO!
KPAŤHH COBALIBKA KPAEBA BAJIA, A HA TEPHTO
piť Tliakapnarcbkoi Pych bnana [linkapnar
CbKOi PycCH.

Dr. Háchav. r.
Beran v.r.

Sidor v.r., Dr. Vološinv. r.
tiež za všetkých členov Syrový v.r.

Slov.vlády. Dr. Šádek v. r.
Eliáš v. Y.

Čiperav.r.
Dr. Feierabendv.r.
Dr. Klumpaťv. ľ.
Dr. Havelkav.r.

-——é

"Dr. Chvalkovskýv. r.
Dr. Fischer v.r.
Dr. Kalfusv. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Krejčí v.r.

19
Státní tiskárna v Praze.
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33.
„Vládní naťízení

ze dne 3. února 1939
o náhradč za dopravní prostčedky, prevzaté
do používání vojenské správy, které nemohou

býti vráceny.

Vláda republiky Česko-Slovenské naťizuje
podle čl. 11 ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

3 1.

(1) Nelze-li dopravní prôstňčedek,pčevzatý
do používání vojenské správy podle zákona ze
dne 13. kvčľna 1924, č. 117 Sb. z. a n., 0 poža
dování dopravních prostčedkú pro účely vojen
ské, ve znční zákona ze dne 4. února 1936,
č. 25 Sl. z. a n., a opatčení Stálého výboru ze
dne 16. lisťopadu 1938, č. 295 Sb. z: an.
z jakéhokoli dúvodu pozániku potreby vrátiti
(pro uhynutí koné, rozbitívozidla, ztrátu do
pravního prostčedku a pod.), jest vojenská
5práva oprávnéna dáti náhradu vydáním ji
ného dopravního prostčedku stejného druhu a
co možná stejné hodnoty. Držitel dopravního
prostčedku je povinen na místo náhrady v pe
nézích pčijmouti takovou včenou náhradu:

(2) Nepoužije-li vojenská správa oprávnční
dáti náhradu zpúsobem uvedeným v odstavci
1, poskytne se za dopravní prostčedek, který
nelze vrátiti, penčžitá náhrada podle ustano
vení platných pro pťevzetí dopravních pro
stčedkú do vlastnietví vojenské správy,

(3) Ustanovení predcházejících odstavcú se
vztahují i na dopravní prostčedky, které byly
V roce 1938a 1939 pčevzaty do používání vo
Jenské správy predúčinností tohoto načízení.

Držitel dopravního prostčedku není však po
vinen prijmouti véenou náhradu podle od
stavce 1, jestliže .prokáže, že pňed účinností
tohoto naťízení si již náhradní dopravní pro
stčedek opattil.

8 2.

Rozhodnutí o náhradách podle ustanovení
$ 1 činí na návrh vojenské správy komise uve
dené vä7zák. č. 117/1924 Sb.z. a n. obdobné
podle ustanovení platných o náhradách škody
zpúsobené na dopravníchprostňedcích, pľevza.
tých do používání.

8 3.

Toto nafízení platí na územícelého státu a
nabývá účinnosti dnem vyhlášení: provede je
ministy národní obrany v dohodé se zúčastné
nými ministry,

„NMládnenariadenie
zodňa 3. februára 1939

o náhrade za dopravné prostriedky, prevzaté
do používania.vojenskej správy, ktoré nemožu

byť vrátené.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľačl. II ústavného zmocňovaciehozá
kona 20 dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.
z. an.:

81.
(1) Jestliže dopravný prostriedok, prevzatý

do používania vojenskej správy podľa zákona
zo dňa 13. mája 1924, č. 117 Sb. z. a n., o požil
dovaní dopravných prostriedkov pre vojenské
účely v znení zákona zo dňa 4. februára 1980,
č. 25 Sb. z. a n. a opatrenia Stáleho výboru
zo dňa 16. novembra 1938, č. 295 Sb. z. a n.,
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nemožno Z akéhokoľvek dôvodu po zániku po
treby vrátiť (pre zahynutie koňa, rozbitie vo
zidla, stratu dopravného prostriedku a pod.),
Vojenská správa oprávnená je dať náhradu
vydaním iného dopravného prostriedku rovna
kého druhu a nakoľko možno rovnakej hod
noty. Držiteľ dopravného prostriedku je po
vinný namiesto náhrady v peniazoch prijať
takúto vecnú náhradu.

(2) Ak vojenská správa nepoužije opráv
nenia dať náhradu spôsobom uvedeným v od
seku 1, poskytne sa za dopravný prostriedok,
ktorý nemožno vrátiť, peňažitá náhrada po
dľa ustanovení platných pre prevzatie doprav
ných prostriedkov do vlastníctva vojenskej
8právy.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odse
kov sa vzťahujú aj na dopravné prostriedky,
ktoré boly v rokoch 1938 a 1939 prevzaté do
používania vojenskej správy pred účinnosťou
tohto nariadenia. Držiteľ dopravného pro
striedku nie je však povinný prijať vecnú ná
hradu podľa odseku 1, jestliže preukáže, že
pred účinnosťou tohto nariadenia si už ná
hradný dopravný prostriedok opatril.

Š 2.

Rozhodnutia o náhradách podľa ustanovení
$ 1 činia na návrh vojenskej správy komisie
uvedené v 847 zák. č. 117/1924 Sb. z. an. ob
dobne podľa ustanovení platných o náhradách
škody spôsobenej na dopravných prostried
koch, prevzatých do používania.

8 3.

Toto nariadenie platí na území celého štátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: pre
vedie ho minister národnej obrany v dohode
50zúčastnenými ministrami

POZNOPAJLOK BNAJIH

B AHA3. niororo 1939

NPO BIIHATOpoNy 84 KOMYHÍKAUIÁHÍ Cepejl

HAKH, NEPEHATÍ NO BKHTKY BIÚCBKOBOTO

YNPABJÍHHA, AKÍ HE MOJKYT> ČYTH

8BEPHEHÍ,

Bla ja Yecbko-CnoBaubkoi Penyó AKA poa
NOPRAKYE NO apr. Il KOHCTHTYLIÚHOTOYNOBHO
BA)KHIAIO4OTO3AKOHY3 AHA 15, rpyma 1938, u.
433036. 3. i p.: sú

8 1.

(!) AKULOKOMYHIKALIŇHOTOCepenHHKA Nepe
HATOTO NO BXKHTKYBIÁCBKOBOTO YnpARNÍKHHA NO

34KOHY3 2HA 13. TpaBHsi 1924, u. 117 36. a. i p.
NPO BAMAFAHHA KOMYHIKALIIÁHAX CEPeJHHKÍB

ANA BIi(CHKOBIEXUNC B VINAJÍ ZAKOHY 3 hn
4. mororo 1936, u. 25 36. 3. i p. Ta 3a.
paaxenni Cranoro Buriny 3 2H1 16. JHCTo.
nany 1938, u. 295 36. a. i p. 3 akOiHeÓYIIb NIpH.
UIIHI, KOJIH BIANAJNEeNOTPEÔA, HE MOXCHA SBEP.

HYTH (i334 3arHHY KOHA,. POJÓHTTA Bozy,
CTPATH KOMYHIKAUIŇHOPOCEepenHHKAIT. 1), e
BIÁCBKOBE VNPABJÍHHA YNPABHEHE NATH BHHa.
Topony BHJLAYE10IHU1OTO KOMYHÍKALUIHHOTOCe.
PEJHHKA OJHAKOBOFO poJY Ta MO MO?KHOCTH
OJIHAKOBOÍBapTOCIH. [locinau KOMYHIKALUÁHO:
Fo CepeJHHKA NOBHHEH TAKY piHeDY HAroPony

NPHHATHA 3AMÍCT> FPOUIEBOŤ BAHATOPOMÁ.

(2) SAkL10 BIÁCBKOBE YNPABNÍHHA 11€ BAtie
YNPABHEHHAAATH BHHATOPOLY:B -cnociô. HaBe
NEHHŇ B ycTyni 1, Óyne 1aHa 34 KOMYHIKAUNÍ:
HHŇ CEDEJIHHK, AKOTO HE MOXHA 3BEDHYTH,TPO:
11684 BHHAFOopola NO MNOCTAHOBAMOÓOBNIYK:
UHM JUIA NEPDEHATTA KOMYHIKAUIÁHHX CEPEJHY:
KIB HA BJIACHÍCT> BIŇCEKOBOĽO YNPABANIHA.

(9) [locraHOBH . nonepelmiX YCTYNÍB BIIHO:
CATLCA TAKOM JO KOMYHIKALIÁHHX CEPDEXHHKIB,
AKÍGym nepemaTÍ B poui 1938 i 1939 no BKT:
KY BIŇCBKOBOTO YMNPABJÍHHA MNepen nperzocha:
NAM UBOFO POZNOPANKY.

ocina“ KOMYHÍKALIÁHOTOposnopsiky He
OČOBAZAHHŇ OJLHAYE NPHHATH piYeBY BIHATO:

pony no ycryny 1], AKULOBÍH JOKAXE, LILONé
PE NPABOCHAJIAMUBOTO POZNOPAJKY NPHIČAB
COÓI BKE 3ACTYNHHŇ KOMYHIKALIÁHHÁ Cepen:
HHK. |

8 2.

PÍMeHHA NPO BHHAFTOPOJIH MNONOCTUHOBAU

8 1 BHHOCAT> HA BRECOK BIÁCBKOBOTO VNPABNIK:
HA KOMÍCIIHaBeneni B 87 u. 117/1924 36.3.
i p., Noni6HO AK NO NOCTAHOBAM OČOBS!3Y10UAM
11010 BHHATOPOII 1IKI/L, CHPHUKHEHHX ifa KOMY
HIKALIÁHHX CEPEJHHKAX MEPEHATHX NO RKHTKY,

8 3.

Lleň poznopslNOK OÓOBAJYEHA TEPHTOPIŤ Ii
nôj nepxaBH Ta HAČYBAE NPABOCHINII HCM
OFONOLIEHHA: NEPEBENE ŇOĽO MIHICTP HAPOJIHOÍ

OÓOPOHH 34 3FO 1010 3 NPHYACHHMH MIHICTPAMA.

Dr. Háchav. r.
Beran v.r.

Dr. Chvalkovskýv. r. Syrový v.r.
Dr. Fischer v.r. Eliáš v.r.
Dr. Kapras v.r.: Čipera v. r.

Dr. Feierabendv. r.
Dr. Šádekv. r. Dr. Klumparv. r.
Dr. Pružinskýv. r. Dr. Havelka v.r.

Prchala v. r.

Dr. Krejčí v. r.
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zastupiteľskému úradu bydliska dotyčnej
osoby a okresnému úradu jej domovskej obce
a u naturalizovaných osôb a osôb, odvodzujú
cich od nich štátne občianstvo, tiež úradu,
ktorý štátne občianstvo udelil, nakoľko sám
nie je týmto úvadom.

čl. TV.

Ide sa v tomto nariadení hovorí len o „na
riadení“, rozumie sa tým vládne nariadenie
č. 15/1939 Sb. I.

čl. V,

Toto nariadenie platí na územíceléhoštátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: pre
vedie ho minister vnútra v dohode-so zúčast
nenými ministrami, v Slovenskej krajine Slo
venská .krajinská vláda a v Podkarpatskej
Rusi vláda Podkarpatskej Rusi...

POSNOPANOK BNAJIU

3 nua 10. nororo 1939,
AKHM BCTAHOBIIOIOTBCIA NEAKÍ NOIPOÓKNIÍ NO

POZNOPAJKYBNANHB AHA27. ciuna 1939, u. 15

36. ]l, Npo NPOBIPKY YECLKO-CINOBALBKONO

NEPIKABHOFO TOPOMKAHCTBANEAKUX OCI.

Bnana WYecbko-CNnobalibkoj PenyóNHKY PpO3
nopanxye no apr. ll, ycTr. 4 KOHCTHTYLUIÁHONO
YNOBHOBAZCHAONOMOZAKOHY 3 HA 15. TPYJHA
1938, u. 330 30. 3. i p., ra $7 poanopanky Bna
AH 3 NHA27. ciuHa 1939, u. 15 36. I, npo npo
BIPKY WCCLKO-CIIOBAUBKOTONEPKABHOTO Topo
MKAHCTBANEAKOX OCI:

Apr.|.
(do $li$2, ycr. 1 posnopaJky.)

0) 3a BHÍMKOW OCIÉ, HABEJEHHX B ycTYyni 2,
MANATAE NPOBIÍPUÍ JNEpMABHE TOPOHAHCTBO:

a) BCIX HaTypani30BaHHx ociô (u. € oció,
AKAM YMŠEHO NepMKABHE FOpOMAHCTBO) no

1039" n1cronany 1918 i nepen 1HeM2. 10TOPO

6) ociÓ, 110 € NepzkABHHMH POPOMAHAMH, UH
TO BOHII CTAJIHCA HHMH 3 AKOIHEÓYIIb TIDHUHHY,
4M MAH B vuaci Bin 1. ciuka 1938 a60 ni3Hinie
nepen N1HeM2. niororo 1939 Ha AKHŇHEÓYIIb
NPOČIT HACYKHTNO Ha TEPHTOPIÍ NpAnyueniň
no AHi 30. Bepecha 1938 no cyciAHHXnepmaB,
OCKIIBKH NO HHX He BIJIHOCATBCA NOCTAHOBH

NL ČYKBOWA), 6) aboB),

B) OCIÔ, 110 HAČYNH NEpMABHE FTOPOMKAHCTBO
NO AH! 1. nAcronany 1918 a6o ňoro Ha6yYnYTb
B MAŇOYTHBOMY BIH4AHHAM, AKLIO IX NOAPYME
ó6ynoa6o 6yne po3nyuene,i

r) BCiX OCió, 10 ŇOFO BHBOJNATEBi/L OCIÉ Ha
BEJIEHHXMil ČYKBON A) NO B): i OCOÓHnona
10Tb ZTONOLICHHA O NOTBEP/UKCHHA NEPKABHOMO
TOPOKAHCTBA CAMOCTIÁHO TI/IBKH TONI, AKULO IX

AEPKABHE TOPOMAHCTBO HE Z3ABHCHTB B:KXe BIM
AEPKABHOTO TOPOKAHCTBA OCOÓH,BIIL AKOI BO

HH ŇOMOBABOJIATE(apr. ll, ycr. 1).

(2) Tlposbipui He nimsarae nepxaBne ropo
MKaHCTBO

4) OCIÓ, UlO NO 3HAKAM, AKi MOMXHA NPOBI
PHTH, OCOÓJIHBO NO HAPOJHOCTH CTBEP/LKENIÁ
NPH YPANOBOMY MNEPennKCÍHACENCHHA B p. 1930,
ZTANAAHOTAKOK NO IHLIHM OČEKTHBHHM 3HAKAM

(LIKÍIBHOFO OÓPAZYBAHHA, YYACTH B KY/IbTYp
HHX Ta IHLIHX iIHCTHTYLIAX)e Uexn, COBAKH
abo IlinkapnaTopych,

6) oció, U10 HAČYJH NEPKABHE TOPOMKAHCTBO
No KOHCTHTYUÍŇHOMY 33KOHY 3 AHA 1. IHNHA
1926, a. 152 36. 3. i p., npo YnineHHAnepxaB
HOFO WECbKO-CIHOBAUBKOTO[OPOMAHCTBA J6II
KAM OCOÓAM.

Apr. II.

(Ao $2, ycr. 2 poznopanky.)

(+) Oco6aMH, 10 AKHX BIJHOCHTECA LIEZFONNO

LICHHA, € OCOÓH, AKÍ BIHHAHHAM AÓO HAPOJLKEH.

HAM(NETFITHMALIE) NPAMO ABO HENPAMO BHBO
JATb CBOE TOPOKAHCTBO BUL OCOÓH, LIO NOJ1aE
ZTONOLIEHHA, OCKÍJIBKA 34BHCHMÍCTb IX Jep
XaBHOFO TOPOMAHCTBA BIJI NEPDKABHOTOTopo»
MaHCTBAlei OcCOÓHTpibae. Jlna ocynky ueľ
HAJJEKHOCTH € PÍUIAKO4HM NEHb, KOJIH 3P0NN0
LICHHA NONAETECA.

(2) ŽĽoNOLIEHHA NPO NOCBIJIKY NEPKABHOTO
TOPOXKAHCTBA MAE OÔIÁMATA:

1. iMA, NPHZBHLIE, ZAHATTA Ň KHTNO OCOÓH,
u10 Nonae ZĽOoNOUIEHHA,

2. NEHb, MICALb i pÍK Ta MICLE1 HAPOJDKEHHA,

3. II TPOMAJICBKY NPHHAJEKHICTE,

4. ÄNPHYKHY HAČYTTA VECbKO-CIIOBALIBKOFO
nepXABHOFOo FOPOMAHCTBA a Y HATYPANIZOBA

HHX OCIÓ NATH HATYPANIZALIÁHOMO NEKPETY,

o. Y OCIÓ POZBEJEHHX ABO POZNYHEHHX JATH
NPO BIHYAHHA Ú NATH NPABOCHUBHOTO CYNOBOĽO

PÍLICHHA,

6. iMA i NPHZBHLIE, Z3AHATTA,KHTNO, DEHb,
MICAUb i DÍK HAPOJDKEHHA TA MICLE HAPODKEHKA
BCIX OCIÓ, NO AKHX BIJIHOCHTBCA ZTOJNOLIEHHA

no ycryny l, Ta IX POAHHHE BIIHOUICHHANO
OCOÓH, ILO NONAE ZFOJIOLIEHKA.

Apr. III.

(No $$ 3, 4, 5 i 6 posnopaAky.)

(1) [na naNbU1Oro NPABOCHNNANEPIKABHOTO
FOpOKAHCTBA OCIÓ HABEJIEHNX B APT. |, yCT.

21
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TPLÚA NOTBEPAAEHHA KPAEBOFTYypany (8 2,
ver. 1i $6 poznopanky). [ŠOK NepKABHEro
POKANCTBO HE OVNE NOTBEPILKEHE M10$ 1 poa3

HOPAAKY A ŇOTO NOTBEPILKEHHA BIJAMOBNEHE
10 $3 POZNOPAKY, AÔOLOK1I HE VNAHHEMAPHO
PLULHEUb 10 NODAHHA ZJTONOLIEHHA, BCTAHO
BIČKNÁ B $ 2 POZNOPAJKY, Ci Ha ul OCOÓII
ALT H AK HA HECbKO-CNOBAULKIX TOPOXAH.

(7) TIPO BÍIAMOBJEHHA NOTBEP.VKEHHA NEP
MABHOFO FOPOMAHCTBA NOBIJOMITb KPAEBUŇ
YPMA OKPYMKHAŇ AÓO ZACTYMHIN4NVPALO KATANA

BI-1HOCHOŤ OCOÓII TA OKPYXHNNÁVPAZÍŤ TPOMAJIH

U[HHANČIKHOCTH A Y HATYPANÍZOBAHIIX OCIÔ TA
OCIÓ, U10 BHBOJIATb BI HHX NEpMABHE TOPo

IKAHCTBO, TAKOM YPAA, AKU NEPIKABHE TOPO
AKaHCTBO VJÍAHB, OCKLIBKH BÍH CAM HE €. 111M

VPAJOM.
Apr. IV.

Tam, le B UbOMY POSNOPARAKY TOBOPHTĽECA

TÍABKA NPO ,POZNOPARAOK“, CHU UHM POBYMITH
poznopanok Bnann u. 15/1939 36. |.

Sbírka zákonú a nafízení I, č. 94.

Apr, V.

Lleii POSNOPANOK OÓOBANIZYEHA TEPHATOPI! Ut
noľ NepXABIHH Ta HAČYBAE NPABOCHNNA 3 AHEM
OFONOLUIEHHA:NEpeBejnE ŇOro MIHICTP BHYTPIU
HÍX CPAB B NOPOJYMÍHHIO 3 [IPHUACHÁMÁ MÍHi
CTPAMI,y Cnopaubkiú Kpalni KpaeBa cloBalb
Ka Bnalna a Ha [linxapnarcbkiú PyCH Bana
[inkapnaTrcbkoi Pych.

Beran.r.
Syrovýv.r.
Dr. Pružinský V.ľ.
Eliášv.r.
Čiperav:ľ.
Dr. Feierabend V.T,
Dr. Klumpaťv. Y.
Dr. Havelkav: .

Prehalav.r.

Sidor v. r
Dr. Chvalkovskýv. r.
Dr. Fischerv. r.
Dr. Kalfusv. r.
Dr. Kaprasv. r.
Dr. Krejčí v.r.
Dr. Šádekv. r.

Bitátní Uskárna v Praze,



Sbírka zákonú a nafízení I, č. 84.

3d.
Vládní nafízení

ze dne 10. února 1939,
kterým ge stanoví nekteré podrobnosti k vlád
nímu naňízení ze dne 27. ledna 1939, č. 15 Sb. I,

0 pňezkoumání česko-slovenského státního

občanství nčkterých osob.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podle čl. II, odst. 4 ústavního zákona zmocňo
vacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a
n., a 8 7 vládního nafízení ze dne 27. ledna
1939, č. 15 Sb. I, o pčezkoumáni česko-sloven
ského státního občanství nékterých osob:

čl. I.
(K81a82,0dst. 1 naňízení.)

(1) S výjimkou osob, uvedených v odstavci
2, podléhá pčezkoumánístátní občanství

a) všech osob naturalisovaných (t. j. osob,
kterým bylo státní občanství udéleno) po dni
1. listopadu 1918 a pčede dnem 2. února1939,

b) oson. které jsou státními občany, ať se
jimi staly z jakéhokoli dúvodu, mély-li v dobé
od 1. ledna 1938 nebo pozdéji pčede dnem 2.
února 1939 po jakoukoli dobu bydlišté na
území piipajeném po dni 30. záňí 1938 k sou.. ..

ustanovení pod písm.a), c) nebo d),
c) osob, které státního občanství nabyly po

dni 1. listojindu 1918 nebo ho napňiíšté nabu
dou sňatkem, jestliže jejich manželství bylo
nebo bude rozloučeno, a

d) všech osob, které je od osob uvedených
pod písm. a) až c) odvozují: tyto osoby potlá
vají pňihlášku o potvrzení státního občanství
samostatné jen, není-li již jejich státní občan
stvi odvislé od státního občanství osowy,od níž
je odvozují (čl. II, odst. 1).

(2) Pčezkoumání nepodléhástátní občanství
a) osob, které podle pčezkoumatelných

znakú, zejména podle národnosti zjišténé pňi
úfednímsčítání lidu v r. 1930,po prípadéi ji
ných objektivních znakú (školského vzdelání,
účasti na kulturních a jiných institucích) jsou
Čecliy, Slováky nebo Podkarpatorusy,.

b) osob, které nabyly státního občanství
podle ústavního zákona ze dne 1. července
1926, č. 152 Sb. z. a n., o udčlení státního ob
čanství česko-slovenského nekterým osobám.
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čl. II.

(K 8 2, odst. 2 naňízení.)

. (1) Osoby, na nčž se prihláška vztahuje,
Jsou osoby, které sňatkem nebo narozením
(legitimací) pňímo nebo nepňímo odvozují své
statní občanství od osoby pčihlášku podáva
Jíci, pokud odvislost jejich státního občanství
od státního občanství této osoby trvá. Pro po
souzení této náležitosti je rozhodný den, kdy
se pňihláška podává.

(2) Prihláška o potvrzení státního občan
ství má obsahovati:

1, Jméno, píjmení, zamčstnání a bydlišté
osoby píihlášku podávající,

Z. den, môsíc a rok a místo jejího narození,
3. její obec domovskou,

4. dúvod nabytí česko-slovenského státního
| občanství a u osob naturalisovaných data na

turalisačního dekretu,
o. u osob rozvedených nebo rozloučených

data o sňatku a data pravoplatného rozhod
nutí soudního,

6. jméno a pľíjmení, zaméstnání, bydlišté,
den, mésíc a rok narození a místo narození
všech osob, na néž se prihláška podle odstavce
1 vztahuje, a jejich rodinný pomčr k osobé
prihlášku podávajíci.

čl. 111.

(K 88 9,4, 5a 6 naňízení.)

(1) K další právní účinnosti státního občanstvíosobuvedenýchv čl.I,odst.1jepotrebi
potvrzení zemskéhoúčadu (8 2, odst. 1 a 86
nafízení). Dokud státní občanství nebude po
tvrzeno podle $ 4 naťízení nebo jeho potvrzení
odepčeno podle 8 5 nafízení, nebo dokud ne
uplyne marné lhúta k podání prihlášky, stano
vená v 82naľfízení, jest na osoby ty nazírati
jako na státní občany česko-slovenské.

(2) Odepňení potvrzení státního občanství
sdčlí zemský úťad okresnímu nebo zastupitel
skému úťčadubydlišté dotčené osoby a okreg
nímu úťadujejí domovské obcea u osob natu
ralisovaných a osob odvozujících od nich
státní občanství též účadu, který státni občan
ství udčlil, pokud sám není tímto úňťadem.

čl. IV.

Kde se v tomto naťízení mluví jen 0 „naľi
zení“, rozumí se tím vládní nafizenlč. 15/1939
Sb. I.

20%
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čl. V.

Toto načizení platí na území celého státu a
nabývá účinnosli dnem vyhlášení: provede je
ministr vnitra v dohodé se zúčastnénými mi
nistry, v zemi Slovenské Slovenská zemská
vláda a na Podkarpatské Rusi vláda Podkar
patské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 10. februára 1939,

ktorým sa stanovia niektoré podrobnosti
k vládnemu nariadeniu zo dňa 27. januára
1939, č. 15 Sb. L o preskúmaní česko

slovenskéhoštátneho občianstva
niektorých osôb.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II, odst. 4 ústavného zmocňo
vacieho zákona zo dňa 15. decembra 1988,
č. 330 Sb. z. a n., a 3 7 vládneho nariadenia
zo dňa 27. januára 1939, č. 15 Sb. I, o preskú
maní česko-slovenského štátneho občianstva
niektorých osob:

“čl. I.

(K 8182, 0ds.1 nariadenia.)
(1) S výnimkou osôb, uvedených v odseku 2,

podlieha preskúmaniu štátne občianstvo
a) všetkých naturalizovaných osôb (t. j.

osôb, ktorým bolo štátne občianstvo udelené)
po dni 1. novembri 1918 a predo dňom 2. feb
ruárom 1939,

b) osob, ktoré sú štátnymi občanmi, nech
sa nimi staly z akéhokoľvek dôvodu, ak maly
v dobe od 1. januára 1938 alebo neskoršie
predo dňom 2. februárom 1959 poakúkoľvek
dobu bydlisko na území pripojenom po dni
30. septembri 1938 "k súsedným:štátom, na
koľko sa na ne nevzťahujú už ustanovenia
pod písm.a), c) alebo d),

c) osôb, kľoré štátne občianstvo nadobudly
po dni 1. novembri 1918 alebo ho nabudúce
nsdobudnú sobášom,jestliže ich manželstvo
bolo alebo bude rozlúčené, a

d) všetkých osôb, ktoré ho od osôb uvede
ných pod písm. a) až d) odvodzujú: tieto
osoby podávajú prihlášku o potvrdenie .štát
neho občianstva samostatnelen, ak ich štátne
občianstvo nie je už odvislé od štátneho ob

de. 1) osoby,od ktorej ho odvodzujú (čl.II,s. 1).

.. ©) Preskúmaniu nepodlieha štátne ob
čianstvo

Sbirka zákonú a naťízení I, č. 984.

a) osôl, ktoré podľapreskúmateľnýchzna
kov, menovite podľa národnosti zistenej pri
úradnom sčítaní ľudu v r. 1930, po prípadeaj
iných objektívnych znakov (školského vzde
lania, účasti na kultúrnych .a iných inštitú
ciách), sú Čechmi, Slovákmi alebo Podkar
patorusnmii,

b) osôb, ktoré nadobudly štátne občianstvo
podľa ústavného. zákona zo dňa 1. júla 1926,
č. 152 Sb. z. a n., o udelení česko-slovenského
štátneho občianstva niektorým osobám.

ČI. II.

(K 8 2, ods. 2 nariadenia.)

(1) Osoby,na ktoré sa prihláška vzťahuje,
sú osoby, ktoré sobášom alebo narodením (le:
gitimovaním) priamo alebo nepriamo 0dvo
dzujú svoje štátne občianstvo od osoby podá
vajúcej prihlášku, nakoľko odvislosť ich štát
neho občianstva od štátneho občianstva tejto
osoby trvá. Pre posúdenie tejto náležitosti Je
rozhodný deň, kedy sa prihláška podáva.

(2) Prihláška o potvrdenie štátneho občian
stva má obsahovať:

1. meno, priezvisko, zamestnanie a bydlisko
osoby podávajúcej prihlášku,

2. deň, mésiác Arok a miesto jej narodenia,
3. jej domovskú obec,
4. dôvod nadobudnutia česko-slovenského

štátneho občianstva a u naturazilovaných. osôb
dáta naturalizačnéhodekrétu, Ml

5. u osôb rozvedených alebo rozlúčených
dáta osobáši a dáta pravoplatnéhosúdneho
rozhodnutia,

6. menoa priezvisko, zamestnanie, bydlisko,
deň, mesiac a roknarodenia a miesto narode
nia všetkých osôb, na ktoré sa: prihláška: podľa
odseku 1 vzťahuje, a ich rodinný pomerk osobe
podávajúcejprihlášku.

čI. III.

(K 88 3,4, 5 a 6 nariadenia.)
(1) K ďalšej právnej účinnosti štátneho

občianstva osôb uvedených v čl. I, ods. 1, je
treba potvrdenia krajinského úradu (8 2
ods. 1la $6 nariadenia). Kým štátne občian
stvo nebude potvrdené podľa 8 4 nariadenia
alebo jeho potvrdenie odopreté podľa 8 5 na
riadenia, alebo kým neuplynie márne lehota
k podaniu prihlášky, stanovená v $ 2 naria
denia, treba na osoby tie pozerať ako na štát
nych občanov česko-slovenských.

(2) Odonretie potvrdenia štátneho občian-
| stva sdelí krajinský úrad okresnému alebo
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Sbírka zákonúa naťízení
republiky Česko:Slovenské.

Částka 15. Vydána dne 21. února 1939.
Cena: K 1—.

Obsah: (35.—37.) 38. Nafízení o úsporných opatieních personálních. — 36, Naťízení o vývozu cen
ných pčedmčôtú.— 37. Vyhláška o částečném uvolnční vývozu cenných predmetu,ee ————>

35. nic služného,uvedených v 8 1, nebo prekročí-li
. J1, a. činí-li po úpravé podle ustanovení 8 8,

Vládní nafíizení odst. 2 vládního nafízení č. 380/1938 Sb.
.ze dne 10. února 1939 Z. a D., provedené 5 pňihlédnutím ke snížení

činovného, úhrnný stálý služební príjem za
méstnancúv (bez výchovného a prídavkú na. 0...0 déti)ménčnežpedtím,zvýšíseorozdílVládarepublikyČesko-Slovenskénafizuje| zníženéčinovné:vtakovýchpiípadechsezmípodlečl.IIústavníhozákonazmocňovacího| nčnýrozdílponecháváipouplynutípovinzedne15.prosince1988,č.380Sb.z.an.:| nostiplatitizvláštnípensijnípňíspčvekasníží
se 0 částku, o kterou se zvýší úhrnné stálé

čI. 1. služební pčíjmy (bez výchovného a prídavkú
na dôti).

s 1. (2) Ustanovení 8 11 vládního naľťízení
Ustanovení 8$11, odst. 1 vládního naťízení č. 380/1938 Sb. z. a n. neplatí pro dčlnictvo,zedne21.prosince1938,č.380Sb.z.an.,| jehožmzdovépoméčrynejsouupravenyvšeoúspornýciiopatčeníchpersonálních,seméní| obecnými.predpisy,vydanýminazákladé

0 úsporných opatčeních personálních.

a bude zníti takto: 5 210, odst. 1 platového zákona.

„(1) Svobodným zaméstnancúm pňísluší či
novné stanovené platovými zákony nebo ji- čl. I.
nými pľedpisy upravujícími služební pňiíjmy Ustanovení$6 vládníhonaťízení č.380/1938
zaméstnancovy Sb.z. a n. platí i pro provdanou státní zamčst

lužné — nankyniv činnéslužbé, iejížAJ pospri služném — , ve výméľe z: 2 tčovacího) platu,(části platu jemu odpovídajicím) snižené živatelem odpočivného (zaopa )P

od 17.2001 do 9.000 K výlučnš o 1/1 . čl. II.

od 9.000 K do 10.500 K výlučné o 1/6 Ustanovení 8 36, odst. 1 vládního naňízení
od 10.500 K do 14.400 K výlučné o 1/4 č. 380/1938 Sb. z. a n. zni takto:

od 14.400K o 1/5 „Státními zamčstnanci ve smyslu tohoto
nafízení se rozumčjí všichni zamestnanci

+ . . e “ 2 . ORočníčástkataktoupravenéhočinovného| Státu,ústavú,podnikúaEOa pomÔE(adjuta,remuneraceapod.)sezvyšuje,není-li| Státemspravovaných.A€0silvyjádňenavkorunáchbezhaléčúnebonení-li| Veľejnoprávničismluvni.
o. “v.

v korunách délitelnou dvanácti.“ čl. IV.

Toto naťízení platí na území celého státu,
> 2. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989 a pro(1)Dosálhne-lizamestnanecnekterézhra-| vedoujevšichničlenovévlády.
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Vládne nariadenie
zo dňa 10. februára 1939

0 úsporných opatreniach personálnych.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. I[ ústavného splnomocňova
cieho zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330
Sb. z. a n.:

čl. 1.

$ 1.

Ustanovenie $ 11, ods. 1 vládneho navia
denia zo dňa 21. decembra 1938, č. 380 Sb.
z. an., o úsporných opatreniach personálnych,
sa mení a bude znieť takto:

„(1) Slobodným zamestnancom prislúcha
činovné stanovené platovými zákonmi alebo
inými predpismi upravujúcimi služobné
príjmy zamestnanca

pri služnom | vo výmere
(časti platu jemu odpovedajúcom) sníženej

od 7.200 K do 9.000 K výlučne o! 1

od 9.000 K do 10.500 K výlučne o 2/n

oJ 10.800 K do 14.400 K výlučne o 1/4

od 14.400 K o 1/3

čl. IT.

Ustanovenia $ 6 vládneho nariadeniač: 380/
1938Sb. z. a n., platia i pre vydatú štátnuza
mestnankyňu v činnej službe, ktorej manžel
je požívateľom odpočivného (zaopatrovacieho)
platu.

ČI. 111.

Ustanovenie S 36, ods. 1 vládneho naria
denia č. 380/1938 Sb. z. a n. znie takto:

„štátnymi zamestnancami vo smysle tohto
nariadenia sa rozumejú všetci zamestnanci
štátu, ústavov, podnikov a fondov štátnych
alebo štátom spravovaných, nech ide 0 slu
žobný pomer verejnoprávny a ČI smluvný.“

čl. IV.

Toto nariadenie platí na územi celého štátu,
nadobúda účinnosť dňom 1. januárom 1983
a prevedú ho všetci členovia vlády.

POBNOPANOK BIAJIM

3 nHa 10. niororo 1939,
NPO LIAJNHIMÍ NEPZOHAJIBHÍ ZAPAIDKEHHA

Banana Hecbko-C.-1O0BAUBbKOIPenyÓsiHKH Poa:
NOPANKYE NO apr. ll. KOHCTHTYLIŇHOTO VITOB:
HOBJIACHAHNOFO34KOHY3 HA 15. rpy mA 1938,

Ročná suma takto upraveného činovného
(adjuta, remunerácie a pod.) sa zvyšuje, ak
nie je vyjadrená v korunách bez halierov
alebo ak nie je deliteľná dvanástima, na
najbližšiu vyššiu sumu v korunách deliteľnú
dvanástima.“

Š 2.

(1) Ak zamestnanec dosiahne niektorú
z hraníc služného, uvedených v 8 1, alebo ak
Ju prekročí, a ak po úprave podľa ustanovenia
$ 8, ods. 2 vládneho nariadenia č. 380/1938
Sb. z. a Nn.,prevedenej s prizeraním na sní
ženie činovného, činí úhrnný stály služobný
prijem zamestnanca (bez výchovného a prí
davkov na deti) menej ako predtým, zvýši sa
o rozdiel snížené činovné, v takýchto prípa
doch sa spomenutý rozdiel ponecháva i po
uplynutí povinnosti platiť zvláštny penzíjny
príspevok a sníži sa o sumu, o ktorú sa zvýšia
úhrnné stále služobné príjmy (bez výchov
ného a prídavkov na deti).

(+) Ustanovenia $ 11 vládneho nariadenia
č. 380/1938 Sb.z. a n. neplatia pre robotníctvo,
ktorél|o mzdové pomery nie sú upravené vše
obecnými predpismi, vydanými na základe
S 210, ods. 1 platového zákona,

u. 330: 36. 3. 1 p.:
Apr.|.

8 1.

[locranoba ycr. 1, $ 1] posnopnzky Bla
3 AHA21. rpynma 1938, u. 380 36. 3. i j)., npo
VIAJIHHNÍ NEPZOHAJIBHÍ ZAPAD KEHHA ZMIÍHNOETĽCH

i Ďy ne 3BY“!ATH OCB AK:

„(1) HeKOHATHM CIHYKÓOBHKAM IP HHaJe:
MHTb NAATHA HA MELIKAHHA BCTAHOBIECHA Mna:

TOBHMH 34KOHAMHAÓO IHLIHMH NPIHNHCAMH,LO

VnPABHIBHIOOTb CNHYKÓOBINOČOPH CNYKÓ0
BHKa

upu CNyxÓobilí NAATNÍ 4 B GIIDKENOMY
(sacmi naariti, 110 1 sianoaizae:) . UlHMipi

Bla 7.200 K no 9.000 K Bilkntouno O 19

sia 9000 K no 10.800 K biikniouno o 1

pia 10.800 K no 14.400 K BiiK.110410 EJ

pia14.400K 0%

PiuHa KBOTA TVIATHI HA MELIKÁHHI5ITAKHMNI:
HOMynpaBHibneHol (adjuta, pemyHepaiiiť i T.
n.) NIABHLIYETBCA, AKLLO BOHA HE € BUCAOBJEHA

B KOPOHAX 663 COTIHIKÍBAÔO AKLIO He € nianma

UHCITOM ABAHAHNLATL, HA HAŇÓAHLUUIV BIILLLY KBOTY

B KOPOHAX, ULO€ JIMA HHCIIOMABAHAŇUATB.“
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8 2.

(1) SKLO CNYACÓOBI!KNOCHTHEKOTPOIHCÉYIL
3 rpaHHUL CINYKÓČOBOI NANATHÍ,HABEICHHX B 81,
aóo KONIŠŤ NnepecryniiTL, Ta AKLIO No ynpa
RHAbBHÉHHONO NOCTAHOBI 8 8, ycr. 2, po3no
pAnKYBJann u. 380/1938 36. 3. i p., nepeBene
HOMY 3 OrAlly HA 3HHKCHHA NIIATHÍHa Meul
KAHHFI, 3AĽAJIbHÍ CTANÍ CHYKÓCBI NOČOPH CINYM
ÓOBHKA (663 NOJATKY HA BHXOBAHHA TA NO0JIAT

KY HA NÍTH) BHHOCATb MEHLIE YHM NEDEJTHM,
NIABHLUHTBCA O PÔKHHLIO ZHAKÉHA NIATHA HA
MEUIKAHHNI: B TAKHX BHNAJIKAX AHUIGETBCA ZJra

HAHA PIACHHLIA TAKOM MNOYVNAHBÍOČOBAZKY NA

TIITIE OKPEMHIÍ NEHCIÚHAÁ NDHYHHOK | 3ZHHZHTE

CI O KBOTY, O AKY NIABHULYTBCA ZAĽAJILHÍ CTali
CNY)KÓOBI NLÓOPH (ČeZ NONATKY HA BHXOBAHHA
TA UOJLATKY NA -JIITH).

. () Mocranoba 81] poznopanky BAaanm4.
380/1938 30. 3. 1 Pp.He 3060BNZYE POČITHKLITBA,
CAPABH NIATEHB SIKOFOHE E VNPABHIBHEHÍ 34
Fra/bHHMA UIPIANHCAMH, BALAHHMH HA OCHOBÍ
$ 210, ycr. 1 nnaTOBOrO 34KOHY.

Apr. II.

TlocTaHOBá$ 6 poznopsnky Bnann u. 380/
1938 36. 3. i p., OČOBAZYETAKOMBILAHY Nep
MABHY CHVEKOOBITHKY B YUHHHIÚ CNYKÓI, AKULO TŤ

MYM NOÚIUPAE NEHCIÁHY NNATHO (MIATHO Ha
YHEPKAUNI).

Apr. III.

[locranonga $ 36, ycr. I. poznopsankKy BnaJM
u. 380/1948 36. 3. | P. 3BY4HTLOCb AIK:

„LIE DZKADHNMHCNYKÓOBHKAMHMO JLYMUÍULO

o POZHOPAHAKYCAL POZYMÍTH BCIX CIIY)KÓOBH
KIB ACP NUBI1, VCTAHOB, MNÚANPDNEMCTBTa JOHLIB

HNEPKALBHIUXAÔO BEDEHHX NEP KABOIO ČEZ OMNA

DY Ha TE, WH JE O CHY)KÓOBE BINHOUIEHHA NY
ČAHYHONPABINE UH KOHTPAKTOVE“,

Apr. IV.

Llett POZNOPAJLOK OĎOBSIZYE HA TEPpuTOPIŤLi
101 HCPNABII, HAÓYBAENPABOCHMIA3 NHEM|.
ciunisť 1939 a nepebejnyTh Úloro RCi W1CHHYBAANU.

Dr. Háchav. r.
Beran v. r.

Syrovýv.r.
Révayv.r.,

též za pičedsedu vlády Pod
karp. Musi Dr. Vološina.

Ing. Eliáš v. r.
Čiperav. r.
Dr. Feierabend v. r.
Dr. Klumparv. r.
Dr. Havelkav. r.
Prchalav. r.

Sidorv.r.
Dr. Chvalkovskýv, r.
Dr. Fischerv. r.
Dr. Kalfusv. r.
Dr.Kaprasv. r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádekv. r.
Dr. Pružinskýv. r.,

tiež za všetkých ostatných
členov Slov. vlády.

36.
Vládní naľfízení (XXIV)

ze dne 16. února 1939
o vývozu cenných pčedmetú.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podle 8 2, č. 2 zákona ze dne 14. prosince
1923, č. 7 Sb. z. a n. z roku 1924, 0 ochrané
česko-slovenské mény a obéhu zákonných pla
tidel, ve znéní zákonú ze dne 15. července
1932, č. 121 Sb. z. a n., ze dne 19. června 1934,
č. 113 Sb. z. a n., ze dne 27. června 1936, č. 183
Sb. z. a n., a opatrení Stálého výboru ze dne
19, záňí 1938, č. 178 Sb. z. a n.:

$ 1.

(1) Vyvážeti cenné pčedmety v cestovním
styku, pohraničním styku nebo v zásilkách,
které nejsou určeny ke zcizení (stéhovací
svršky, vzorky a pod.), jest zakázáno. Vý
jimky v jednotlivých pčípadech múže po
voliti ministerstvo financí (revisní odbor)
v Praze,

(2)" Cennými pfedméty podle tohoto naťí
zení rozuméti jest pčedmčty ze zlata, stríbra
nebo platiny, pčedmčty ze smčsi obsahujíci
zlato, stčíbro nebo platinu, dále drahokamy,
perly, skvosty, sbírky nebo jednotlivé pľed
méty sbčratelské ceny, obrazy, starožitnosti,
kožišiny, jakož i jiné véci značné hodnoty.

(s) Povolení podle odstavce 1 nenahrazuje
svolení podle 8 1 opatrení Stálého výboru ze
dne 27. žíjna 1938, č. 2553Sb. z. a n., o ochrane
včeí umčlecky: nebo památkové zvlášté hod
notných, ani jiného účedního povolení, kte
rého jest potčebí k vývozu podle platných
predpisú.

(+): Pči vydání povolení podle odstavce 1
vybere ministerstvo financí (revisni odbor)
od strany manipulační a režijní poplatek až
do 20.000 K.

S 2,

Ministr financí se zmocňuje, aby vyhláškou
ve Sbírce zákonúa naťízení podle potňeby vý
voz cenných pčedmčtú částečné nebo zcela
uvolnil.

$ 3.

Prestupky tohoto naťízení trestají se podle
zákona č. 7/1924 Sb. z. a n. ve znéni zákonú
č. 121/1932, 113/1934, 183/1936 Sb. z: a n.
a opatfení Stálého výboru č. 178/1938 Sb.
z. alm.
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5 4.

Toto naňizení platí na území celého státu
a nabývi účinnosti dnem vyhlášení: provede
je ministr financí.

Vládne nariadenie (XXIV)
zo dňa 16. februára 1939
o vývoze cenných predmetov.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa 9 2, č. 2 zákona zo dňa 14. de
cembra 1923, č. 7 Sb. z. a n. z roku 1924,
o ochrane česko-slovenskej meny a obehu zá
konných platidiel, v znení zákonov zo dňa
15. júla 1932, č. 121 Sb. z. a n., zo dňa 19. júna
1954, č. 113 Sb. z. a n., zo dňa 27. júna 1936,
č. 183 Sb. z. a n., a opatrenia Stáleho výboru
zo dňa 19. septembra 1938, č. 178 Sb. z. a n.:

s 1.

(1) Vyvážať cenné predmety v cestovnom
styku, pohraničnom styku alebo v zásielkach,
ktoré nie sú určené ku zcudzeniu (sťahovacie
hnuteľnosti, vzorky a pod.), je zakázané. Vý
nimky v jednotlivých prípadoch môže po
voliť ministerstvo financií (revizný odbor)
v Prahe.

(2) Cennými predmetmi podľa tohto na
riadenia rozumeť treba predmety zo zlata,
striebra alebo platiny, predmety zo smaesi
obsahujúcej zlato, striebro alebo platinu, ďa
lej drahokamy, perly, skvosty, sbierky alebo
jednotlivé predmety sbierateľskej ceny, obra
zy, starožitnosti, kožušiny, ako aj iné veci
značnej hodnoty.

(9) Povolenie podľa odseku 1 nenahraďuje
svolenie podľa $ 1 opatrenia Stáleho výboru
zo dňa 27. októbra 1933, č. 255 Sb. z. an.
o ochrane vecí umelecky alebo pamiatkove
zvlášťhodnotných, ani iné úradné povolenie,
ktoré je treba k vývozu podľa platných pred
pisov.

(+3)Pri vydaní povolenia podľa odseku 1
vyberie ministerstvo financií (revizný odbor)
od strany manipulačný a režijný poplatok až
do 20.000 K.

3 2.

Ministerfinancií sa splnomocňuje, aby vy
hláškou vo Sbierke zákonov a nariadení po
dľa potreby vývoz cenných predmetovčiastoč
ne alebo celkom uvoľnil.

$ 3.

Priestupky tohto nariadenia trestajú sa po
dľa zákona č. 7/1924 Sb. z. a n. v znení zá
konov č. 121/1932, 113/1934, 183/1936 Sb.

z. an. a opatrenia Stáleho výboru č. 178/1938
Sb. z. a n.

$ 4.

Toto nariadenie platí na území celého štátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, pre
vedie ho minister financií.

POBNOPANOKBla (XXIV)
8 nHA 16. niororo 1939

NPO BUBÍ3 NÍHHUX NPEJMETIB.

Bnana Yecbko-Caobanbko! Peny6.1HKH PO3
nopauxye no 82, u. 2 3aKkony3 0H1114. TPYHA
1923, u. 7 36. 3. i p. 3 poky 1924, npo OXOPOHY
UECbKO-CNOBAUBKOŤ BAJNOTH Ta OÉIC ZAKOHHHX
CEPEJIHHKÍB NIAYEHHA, B YKNAJi 33KOHIB 3 ZIA
15. mnnna 1932, u. 121 36. 3. i Pp., 3 AHA 19
vepsna 1934, u. 113 36. s. i p., 3 1nHA27. WEPBHA
1936, u. 183 36. 3. i p. Ta sapanxenHAi Cranroro
Buainy 3 na 19. bepecna 1938, u. 178 36.
3.1 p.:

8 1.

(1) BHBO3HTH ÍHHÍ NPEAMETH B NOJLOPOKHNX
3HOCHHAX, MNOPPAHHUHHX 3HOCHHAX aÔO RB NE

PECHIKAX, AKÍ HE € TIPHZHAUEHÍIA NPOJAMI
(PiUH, IO NAHTBCA NEPENPOBAJHTH, B>3IPU
i T. N.), 3AÓOPOHEHO. BHÍMKH B NOOJIHHOKHX BA:
nankaX MOKE NO3BOJIHTH MIHICTEPCTBO (pll14H:
cis (pebigiúHnň Binnin) B [lpaai.

(2) LIHHAMHANPeEMETAMH NO UBOMY |)03N0

pAKY cmia POJYMÍTH NPEJMETH 3l 3010TA,
Cpi6.1a aÓO NNATHHH, NPEJMETH 3 MILUMNIKN,
110 OÓIŇMANTb 301N0TO, CPIÓNO AÔBOTITAHY,
nami UiHHÍ KAMENÍ, NepIH, NOPOTOHIHHOCTH,
36IPKH AÓO NOOJIMHOKÍ NPEJIMETH, LO MAHOTb
BApTICTb ANA 30HPaAuÍB, OÔPAZH, AHTEKBAPHI
piuH, JyTPA TA IHLUÍPÍHH 3HAYHOI BAPTOCTH Tá
3ÓNTKOBOFOXapaKTEPY.

(S) Jo3sbin no ycryny 1 He 3acTyma€ 1o3BONY
no 8 1 3apanxnenha Cranoro Buniny 3 HA
27. MOBTHA1938, u. 255 36. 3. i p., npo 0X0
POHY piuweň OCOÓNHBO UIHHHX B MHCTEUIBKOMY
Or nami A6O NAMATKOBHX, Hi IHLIOTO YP5IJLOBOFO

NO3BONY, AKOTO Tpeóa ANNABHBOZY NO O0OBA:
3Y04HM NPHNHCAM.

(+) Tpu Bunaui no3BONYNo ycryny | BI:
Óepe MIHICTEPCTBOĎiliaHCIB (PEBIZIÚHHŇ BÍJ
nia) BI CTOPOHH MAHINY.IALIÁHYTa PeKIÁHY
HANEXHTICT6ax 10 20.000 K.

8 2.

MiHicTp biHAHCIB YNOBHOBJACHIOETBĽCA,10“
ÓH OPONOUIECHHAMVYJÓIPHHKY 34KOHIB i po3
NOPANIKÍB YBIALHHB YHACTHHHO AÓ0 B UiJlOCTH

B MIpy NOTPEOH BHBÍ3 UÍHHLX NDEJMETIB.
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8 3.

llepecrynseHH4n ULOTO POZNOPANAKYKAPA
IOT>CI MOZAKOHYU. 7/1924 36. 3. i p. B yknani
3aKxOniBu. 121/1932, 113/1934, 183/1936 36. 3.
i p. Ta 3apamxen na Cranoro Buniny u. 178/
1938 36. 3. i p.

5 4.

Ieň poznopA nok O6OBAZYEHa TepHTOPpiiUi
nol NnepxaBH Ta HaAÓYBAENPABOCHIJIA 3 IHEM
OĽOJNOLIEHHA: NEPEBEJIE ŇOTO MIHÍCTP ĎIHAHCIB.

Beranv. r.
„Dr.Tisov. r. Sidorv.r.
Révayv.r. Syrovýv.r.
Dr. Chvalkovskýv.r. Dr. Šádekv.r.
Dr. Fischerv. r. Dr. Pružinskýv. r.
Dr. Kalfusv. r. Ing. Eliášv.r.
Teplanskýv. r. Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Kapras v.r. Čipera v.r.
Sivák v. r. Dr. Feierabendv. r.
Dr. Krejčí v. r. Dr. Klumpar v.r.
Dr. Vančov. r. Dr. Havelkav. r.

Pychalav. r.

37.
Vyhláška ministra financí (112)

ze ilne 17. února 19939
o částečnčim uvolnéní vývozu cenných

prčedmčtú.

Podle S 2 vládního načízení (XXIV) ze dne
16. února 1939, č. 36 Sb. I, o vývozu cenných
predmétú, vyhlašuji:

81.
(1) Bez povolení ministerstva financií (re

visního odboru) v Praze (8 1, odst. 1 vl. nať.
č. 36/1939 Sl. 1) lze vyvézti v cestovním
nebo v pohraničním styku cenné predmety,
které jsou určeny skutečné k osobní potčebé
cestujíciho, jsou pčiméňeny jeho pomčrúm a
nepresahují míru obvyklou pľi cestování, pĎí
padné pňi prestupu hranice v pohraničním
styku, nejvýše však:

a) zlaté nebo platinové prsteny, nejvíce
V počtu 3 na osobu,

b) jedny. hodinky na osobu starší 14 let,
c) zlatý ťetízek nebo pčívések k hodinkám

Veváze nejvýše 25 g na osobu starší 14 let,
d) jedny zlaté nebo platinové náušnice na

osobu ženského pohlaví,

e) zlaté náramky v úhrnné váze nejvýše
90 g na osobu ženského pohlaví starší 14 let,

+) jiné zlaté nebo platinové predmety
(jehlice, brože, manžetové a náprsenkové
knoflíky a pod.) v úhrnné váze nejvýše 25 g
na osobu starší 14 let,

g) zpracované kožišiny v jedné soupravé na
osobu, nikoli však zpracované kožišiny sobolí,
norkové, činčilové, z ovce širokoocasé (t. zv.
brajtšvanc a persián téhož druhu), pravé
sealskinové (tulení s mékkou lesklou srstí)
a jiné zvlášť cenné kožišiny v neobvyklém
zpracování a rozméru.

(2) Bez povolení Ize rovnéž vyvézti v ces
tovním nebo v pohraničním styku stčíbrné
predmety v úhrnné váze do 1 kg na osobu.

(3) K vývozu pčedmetú uvedených v odstav
cích 1 a2 jest zapotčebí povolení, jsou-li opa
tfeny brilanty nebo jinými zvlášť cennými
drahokamy nebo perlami.

s 2.

Osoby, které mají trvalé bydlišté v ciziné,
smejí vyvézti bez povolení v cestovním nebo
v pohraničním styku cenné predmety i jiné
než v81 uvedené, osvédčí-li, že je do tuzem
ska dovezly.

8 3.

Tato vyhláška platí na území celého státu
a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Vyhláška ministra financií (112)
zo dňa 17, februára 1939

o čiastočnom uvoľnení vývozu cenných
predmetov.

Podľa $ 2 vládneho nariadenia (XXIV) zo
dňa 16. februára 1939, č. 36 Sb. I, o vývoze
cenných predmetov, vyhlasujem:

S 1.

(1) Bez povolenia ministerstva financií
(revizného odboru) v Prahe (8 1,ods. 1 vl.
nar, č. 36/1939 Sb. I) možno vyviezť v ces
tovnom alebo v pohraničnom styku cenné
predmety, ktoré sú určené skutočne kosobnej
potrebe cestujúceho, sú primerane jeho po
merom a nepresahujú mieru obvyklúpri ces
tovaní, pripadne pri prestúpení hranice v po
hraničnom styku, najvyššie však:

a) zlaté alebo platinové prstene, najviac
v počte 8 na osobu, u

b) jedny hodinky na osobu starsiu 14
rokov,
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c) zlatú retiazku alebo prívesok k hodin
kám vo váhe najvvššie 25 g na osobu staršiu
14 rokov,

d) jedny zlaté alebo platinové náušnice na
vsobu ženského pohlavia,

e) zlaté náramky v úhrnnej váhe najvyššie
50 g na osobu ženského pohlavia staršiu 114
rokov,

f) iné zlaté alebo platinové predmety (ihli
ce, brože, manžetové a náprsenkové gombíky
a pod.) v úhrnnej váhe najvyššie 25 g na
osobu staršiu 14 rokov.

£) spracované kožušiny v jednej súprave
na osobu, nie však spracované kožušiny sobo
lie, norkové, činčilové, z ovce širokochvostej
(t. zv. brajtšvanc a perzián toho istého dru
hu), pravé sealskinové (tulenie s mäkkou li
gotavou srsťou) a iné zvlášť cenné kožušiny
V nezvyčajnom spracovaní a rozmere.

(+) Bez povolenia možno rovnako vyviezť
v cestovnomalebo v pohraničnom styku strie
borné predmety v úhrnnej váhe do 1 kg na
osobu.

(3) K vývozu predmetov uvedených v odsexoch1a2 jetrebapovolenie,aksúopatre
né brilantami alebo inými zvlášť cennými
drahokammi alebo perlami.

S 2.

Osoby, ktoré majú trvalé bydlisko v cudzi
ne, smú vyviezť bez povolenia v cestovnom
alebo v pohraničnom styku cenné predmety
aj iné než v $ 1 uvedené,ak osvedčia, že ich
do tuzemska doviezly,

S 3.

Táto vyhláška platí na území celého štátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

OronNONEHHA MIHÍCTPA biHAHCIB (112)
8 nasa 17. noToro 1939

TPO 4ACTHHHE YBITBHEHHA BUBOBY UÍHHHX

NPEIMETIB.

[o $ 2 poznopanky Bnann (XXIV) 3 axs 16.
mororo 1939, u. 36 36. [, npo BHRÍ3 UÍHHHX
NPEAMETÍR, OĽONOLIYHO:

8 1.

„U) bea no3BOny MIHiCTepcTBA(piHaHciB (pe
BI3IHHOTOBLAny) B [Ipaa3i (8 1, ycr. | poan.
BI. u. 36/1939 36. [) MOKHA BHDEZTH B NO

NOPOKHUX AČO NOCPPAHHUHHX SHOCILHAX UÍKAÍ

NPEJMETH, ILO € NIŠÍCHO NPHIZHAUEHÍ NNA OCO
ÓNCTOŤ NOTPEĎČII NOHOPOXHOTO, BIANOBILIAW1b4
ŠŇOTOBIIHOCHHAM | HE NEPEBHULYIOTb 3DliHaH.
HOŤ MÍPIL NPIL NOHOPOMI, ZTAAIHO NPH nepe.
XOni rpaHliui B NOPPpAHNYUHHX3HOCHHAX, ane
HAlBHoHLIE :

a) 3010TI a6O NNATHHOBIÍNepCTEHIÍ, HaŇÓl/1:
110 B uHCNIi 3 Ha Oocoby,

É) ONEH TOJHHHHKHa Ocoby crapuy sIK 14
POKIB,

B) 30 N0OTHŇNAHUIOUIOK AÉO NPHBICKY NO ro.
IHHHHKABaľH HaňBnuje 25 r Ha OCOČYCTapiuy
AK 14 pokiB,

T) ONHŇ 3010Ti A6O NNATHHOBÍ HAYLIHMHNÍHa
ocoby XIHOUOTOnony,

r) 3010Ti HAPAMHHKY3ArauIbHOŤ BaľH Hafi
BHule 50 r Ha OCOÓY.MIHOHOPOMony CTAPuly
AK 14 pokiB,

1) iHuli. 3040TI a6O NNATHHOBÍ NPEAMETH
(POJIKU, ÓPOLIKH, TYZIKAH NO MAHMETIB1 Ha
TPYAHHKA | T. I.) 3AFaABHOl BACľH HasIBHLLUE
25 r Ha ocoby crapuiy AK 14 pokiB,

e) BAnpaBNneHibyTpa B OJHiň rapHiTVpI Ha
Ocoby, ane He BHIIPABEHÍ COÓONEBI,HO|:KOBI,
uiHylneBi ďdyrpa, fdyrpa 3 LUHPOKONBÓCTOI
BiBlii (T. 3B. ÓpaňTIUBAHU i NepcLke dyTPo
UBOFOK POAY, NPAB.IHBÍ CIABCKÍHOBÍ(3 TIOJT2HA
3 MAPKOH ,IHCKYHOIO 11E PCTIO) Ta ÍHLIÍ OCOÓNH:
BO UIHHi fyTpa B He3BH4aHHiÁú oôčPoČiTILÍ Ta
PO3CATY.

(2) Be3 N03BONY MOKHATAKOK BHBEZTHB I0
AOPOKHHX AÔO NOMPAHHYHHX 3HOCIIHAX CPIÓHi
NPEJMETH ZAĽAJIBHOŤBarH AO | KT Ha Ocody.

(3) No BABO3Y NPEAMMETÍBHABENEHHX 23 VeTy
nax li 2 Tpeóa NO3BOMY,AKLIO BOHH OČilima
OTb ÓDHJAHTH A6O IHLIÍ: OCOÓ/IHBO UÚHHÍ 0.
pOri KAMEHi a6O NEep.IH.

S 2,

OcoÓ6H, 10 MaHOTbCTAJIHŇ OCINOK B 4yxcuki,
CMIIOTb BHBEZTH Če3 NO3BOJY B NODODOMHAX
aóo NOTPAHHYHAX3HOCIIHAXTAKOIHLU UÍHHi

NPEJMETH YHM TÍ, 110 HABEJNEHÍB 8 1, akulo
AOKAMYTb, LILOBOHH 1X TOBE3IIH JLO TY3EMLIIHHH.

8 3.

lle Oro.1OLJEHHAOČOBAZYEHA TEPHTOPIÍuj:
noi nepxaBH i HaÓyBaE NPABOCHNIA 3 NHEM
OFOJIOLICHHA.

Dr. Ralfusv, r.

šládliniúllskárna v Praze,
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38.
Vládní nafízení

ze dne 16 února 1939,
kterým se stanoví společný státní rozpočet

republiky Česko-Slovenské na rok 1939.

Vláda republiky Česko-Slovenské naťizuje
podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího
ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

čl. I.

Výdaje vlastní státní správy společného
státníiho rozpočtu republiky Česko-Slovenské
(rozpočtová skupina I.) se stanoví částkou
3.191,367.300 K a pňíjmy téhož rozpočtu část
kou 3.191,616.400 IX.

čl. 11.

(1) Společné státní podniky (rozpočtová
skupina II.), pro které platí zákon ze dne 18.
prosince 1922, č. 404 Sb. z. a n., 0 úpravé
hospodačení ve státních závodech, ústavech
a zaňízeních, jež pčevahou nemají plniti úkoly
správní, hradí ze svých téžeb jak náklady
provozní, tak i náklady investiční, pokud není
tímto nafízením nebo v tomto státním roz
počtu jinak stanoveno.

(2) Zisk, jejž společné státní podniky mají
odvésti státní pokladné, se stanoví částkou
846,122.300 K.

(3) Ve společných státních podnicích smé
jí pravé investice býti počizovány jen k úče
lúm v jejich rozpočtech uvedeným a nejvýše
částkami pro ten který účel tam stanove
nými. Zmčny jsou pňípustny jen v mezích
celkové částky v rozpočtu podniku na tyto
investice stanovené a za podmínek 8 7 zákona
ze dne 20. bčezna 1919, č. 175 Sb. z. a n., o zŤí
zení a púsobnosti nejvyššího účetního kon
trolního účadu. Za týchž podmínek múže býti

výjimečné celková částka, na pravé investice
stanovená, prekročena, je-li pčekročení uhra
zeno pľispévky, s nimiž není v rozpočtu pod
niku počítáno. Jinak vyšší náklady na pravé
Investice vyžadují souhlasu Národního shro
máždéní republiky Česko-Slovenské.

(4) Prechodné úvčry k hrazení prechod
ných schodkú vyplývajícich z časové neshody
mezi téžbami a náklady jsou piípustny pouze
v dohodé s ministrem financí a musí býti
splaceny nejdéle do konce února 1940.

čl. III.

(1) Výdaje na úrok, úmor a na správ.
ní potňeby společného státního dluhu (roz
počtová skupina III.) se stanoví částkou
1.331,452.510 K.

(2) K úhradé této částky pňispôjí:
I. Státní podniky: ,

a) společné částkou
b) v zemích České a Mo

ravskoslezské částkou
c) v zemi Slovenské (stát

ní a krajinské) částkou ..
d) v Podkarpatské Rusi

(státní a krajinské)
částkou .

9,056.101 K,

159,134.217 K,

57,362.668 K,

13,438.160 K,

II. svazky územní samosprávy:
a) v zemích České a Mo

ravskoslezské částkou
b) v zemiSlovenské část

6,406.561 K,

kou 2,374.396 K,
c) v Podkarpatské Rusi

částkou . h 246.839 K,

11I. zvláštní zdroje
príjmové částkou 42,974.968 K,

IV. státní správa
částkou . 1.040,458.000 K.
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čl. IV.

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby po
užil dalších platú docházejícich na dávku z
majetku a z pčírústku na majetku ku zmen
čení obéhu státovek (drobných penéz). Dosud
nevrácené částky této dávky, které bylo
použito zálohou ke splacení státních poklad
ničních bonú, vydaných podle zákona ze dne
12. srpna 1921, č. 333 Sb. z. a n., 0 záméné
6“. státních pokladničních poukázek za bony
Česko-Slovenské republiky, použije se s ko
nečnou platností k tomuto splacení.

(2) Tím se mčéníčl. X11, odst. 5 zákona ze
dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., kterým
se mení a doplňuje zákon ze dne 14. dubna.
1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedu
lové.

čl. V.

Prostčedku povolených na výdaje státní
správy smí býti použito, nestanoví-li toto na
fízení jinak (čl. IX a XVI), jen až do výše
a k účelúm uvedeným v piíslušných kapito
lách, titulech, paragrafech a pododdéleních
pripojeného státního rozpočtu, a to jak jsou
uvedeny oddelené pro potčeby fádné a mimo
fádné, osobní a včené. Pňi tom sméjí býti opa
tčovány jen nutné potčebystátní správy v ne
zbytném rozsahu a co nejúčelnéji a nejhospo
dárnéji. Výše nákladu stanovená vládou anebo
v dohodés ministrem financí pro nékterá opa
tčení (na pť. stavby a jiné práce) nesmí býti
bez jejich souhlasu pčekročena.

čl. VI.

(1) Prostčedkú určených na fádné výdaje
smí býti použito, nestanoví-li toto načízení ji
nak (čl. VII), pro každý mésíc nejvýše jed
nou dvanáctinou celoročné rozpočtené částky.
Výjimky, pokud jsou odúvodnény, jsou vázá
ny na souhlas ministra financí.

(7) Toto ustanovení se nevztahuje na vý
daje splatné v delších než mésíčních lhútách,
kteréžto výdaje jest platiti podle stanovených
Ihút.

čl. VII.

Prostčedkú určených na mimoňádné výdaje
smí býti použito až do výše 20.000 K. K vyš
ším výdajúm v jednotlivém prípadé pro týž
účel v rozpočtovém roce jest tčeba souhlasu
ministra financí. 

čl. VIII.

(1) Prostčedky určené na podpory a na
plnšní podobných úkolú, k nimž není stát
právné zavázán (subvence), sméjí býtí vy
pláceny zásadné až v posledním čtvritletí roz
počtového roku a jen po pčedchozím souhlasu

ministra financí. Ve výjimečných pčípadech
múže ministr financí svoliti k dčívejší výplate.

(2) Také k príslibu subvencí jest tčeba
prčedchozíhosouhlasu ministra financi.

čl. IX.

1) Jde-li o opatčení nutné potčeby a není-i
pro ni vúbec neb dostatečných schválených
prostčedkú, múže býti potčebná částka, pokud
toto naťčízenínestanoví jinak (ČI. XV]), uhra
zena úsporami v rozpočtu téže kapitoly zapod
mínek $ 7 zák. č. 175/1919 Sb. z. a n., pll CemZ
nutno zvlášté zkoumati, zda zamýšlené opä
tfení nutné potčeby odpovídá ustanovem čl.
V, druhé véty.

(2) Prostťčedkú povolených pro véene VYdaje
nesmí býti použito k hrazení výdajú prelimino
vaných jako osobní.

(3) Prostčedkú povolených k hrazení osob
ních výdajú podle platových zákonú a nať1z6n
není možno použíti k úhradš jiných výdajú.
Výjimečné možno za podmínek $ 7 zák. Č. 175/
1919 Sb. z. a n. použíti téchto prostčedku také
na náhradníopatrení nutná k plnční stejných
úkolú, pro které byly tyto prostčedky DOVO
leny.

(1) Prostčedkú povolených na mimopoeni
kové potčeby stavební (kap. 12, tit. 5, 8 11)
nesmí býti použito k jiným účelúm. K zadáni
prací, jichž náklad má býti hrazen z téchto
prostčedkú, jest si vyžádati napred souhlasu
ministra financí. Částky, stanovené pro tyto
potčeby státním rozpočtem, mohou býti VÝJi
mečné pčekročeny za podmínek $ 7 zák. Č. 175/
1919 Sb. z. a n., je-li pčekročení uhrazeno pľli
spčvky, s nimiž není ve státním rozpočtu poči
táno.

čl. X.

Výdaje, které nelze hvaditi ani pčesunem
podle čl. IX, vyžadují souhlasu Národního
shromáždční republilcy Česko-Slovenské.

čl. X].

Opatfení, která časové pčesahují schválený
rozpočet a ve svých dlsledcích zatéžují nebo
by mohla zatčžovati rozpočty pňíští, vyžadují
souhlasu ministra financií. Toto ustanovení se
nevztahuje na opatťení, která se déjí v béžném
hospodáčství provádčním platných zákonú
anel)o na základé zmocnéní podle nich.

čl. XII.

Ministh financií se zmocňuje:

a) aby k hrazení pčechodných schodkú vy
plývajících z časové neshody mezi pňíjmyavý
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daji opatňi] penčžité prostčedky pčechodnými
úvery, jež musí býti splaceny nejdéle do konce
února 1940 a nesméjí býti v žádné formé pro
longovány ani novými operacemi hrazeny,

b) aby proved] potčebné úvčrové operace na
prolongaci, konversi nebo zaplacení státních
dluhú splatných v roce 1989, čítajíc v to i vý
daje s témito úverovými operacemi spojené.

čl. XIII.
Ustanovení 8 1, včty 2 zákona ze dne 27..

června 1934, č. 127 Sb. z..a n., 0 úpravé roz
počtu vojenské správy, neplatí na rok 1939,

čl. XIV.

(1) Ministry financí se zmocňuje, aby v roce
1939 mohl bez pčedchozího schválení Národ
ního shromáždéní republiky Česko-Slovenské
společný neimovitý státní majetek

1. zciziti až do úhrnné částky 5,000.000K,
neprčevyšuje-li odhadní cena zcizovaných ne
movitostí v jednotlivém pňípadu 1,000.000 K,

2. zatížiti služebnostmi neb zástavními
právy až do úhrnné hodnoty 1,000.000 K,
neprevyšuje-li hodnota jednotlivé propújčo
vané služebnosti anebo jednotlivá pohledávka
zajišťovaná zústavním právem 200.000 K,

3. zatížiti stavebními právy.
(2) O téehto opatňeních nutno podati zprá

vu Národnímu shromáždéní republiky Česko
Slovenské.

čl. XV.

(1) Povolených prostčedkú muže býti po
užito, pokud toto nafízení nestanoví jinak, jen
do konce roku 1939 a k úhradé výdajú splat
ných do konce tohoto roku.

(2) Toto ustanovení neplatí pro prostňed
ky povolené k úhradé stálých platú jako
služného a pensí, aneb na plnéní závazkú,
jako je placení úrokú ze státního dluhu.
Téchto prostčedkú múže býti použito až do
uplynutí promlčecí lhúty.

čl. XVI.
Pri dočasném pťidelování neb trvalém pťe

vedení zamestnancú z jednoho společného re
sortu neb společného: státního podniku do
Jiného společného resortu neb společného
státního podniku mohou býti prostčedky, pre
liminované na osobní výdaje u společného
resortu neb společného podniku, jemuž jsou
tito zaméstnanci pčidéleni, pľekročeny za
podmínek $ 7 zák. č. 175/1919 Sb. z. a n.
Potfebnou částku na tyto zaméstnance jest
vaäzati v rozpočtech, kde náklad na né jest
preliminován. 
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čl. XVII.

Predpisy čl. V až VII, IX až XI a XV
se nevztahují na společné státní podniky.

čl. XVIII.
Prostčedky povolenými v kapitole 12 ho

spodaňčínejvyšší správní účady pro zem
Českou a Moravskoslezskou v téže kapitole
uvedené v dohodé 8 pňíslušnými nejvyššími
správními účťadyv zemi Slovenské a v Pod
karpatské Rusi.

čl. XIX.

„ Ústčední úťady hospodačící výdaji a pňí
jmy společného státního rozpočtu, jakož
i společné státní podniky. jsou povinny zasí
lati ministerstvu financí do 20. každého mé
síce výkaz o očekávaných penčžních výdajích
a piíjmech v môsíci príštím.

čl. XX.

Sazba výrobní i spotrčebnídané z lihu, sta
novenáv či. I, odst. 1 zákona ze dne 7. června
1932, č. 86 Sb. z. a n., jímž se méní nekterá
ustanovení zákona o dani z lihu a upravuje
hospodaťení s lihem, zvyšuje se na rok 1939
na25 K. V tomto roce nebude vybíránazvlášt
ní pčirážka k dani z lihu, uvedená v čl. III
zákoná ze dne 22.prosince 1920, č. 687 Sb. z.
a n., jímž se ruší nebo mční nékterá ustano
vení zákona o daniz lihu.

čl. XXI.

(1) Vyžadují-li jednotlivé článkypodrob
ných pňedpisú, budou vydány vládním naťi
zením.

(2) Toto načízení platí na území celého
státu a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1939,
provede je ministr financí v dohodé S ostat
ními členy vlády.

Dr. Háchav. r.
Beran v. r.

Dr. Tisov.r. Sidorv. r.
Révayv.r. Syrovýv.r.
Dr. Chvalkovský v. r. Dr. Šádek v.r.

Dr. Pružinský v. r.
Ing. Eliáš v. r.
Dr. Ďurčanskýv. ľ.
Čipera v.r.
Dr. Feierabendv.r.

Dr. Krejčí v.r. Dr. Klumparv. Y.
Dr. Vančov. r. Dr. Havelka v.r.

Prehala v. r:

Dr. Fischerv. r.
Dr. Kalfus v. r.
Teplanskýv. r.
Dr. Kapras v.r.
Sivák v. r.
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Prehled společného státního rozpočtu na rok 1939.

Skupina I. Vlastní státní správa.

| |
a Výdaje Príjmy

8 Název m
A

. K

1|| Presidentrepublikyakancelárpresidentarepubliky.14,804.5002,774.400
2|| Zákonodárnésboryakanceláfesnémoven. 29,693.000130.000
3| Predsednictvoministerskérady 34,653.50019,901.500
4(| Ministerstvozahraničníchvecí. 99,057.5008,200.000
5I Ministerstvonárodníobrany. 1.401,000.000152,226.0006| Nejvyššísoud. 8,292.200700
7| NejvyššísprávnísoudaVolebnísoud.. 6,220.10040.100
8| Odpočivnéazaopatňovacíplaty 926,633.00041,040.0009|| Ministerstvofi 39,330.7002.051,221.500
10|| Všeobecnápokladníspráva. 1.064,271.000877,019.000
11| Nejvyššíúčetníkontrolníúčad. 6,626.600—
12| Včejcelostátníhoaspolečnéhozájmu 170,583.20039,060.200

Úhrn. 3.191,967.300 3.191,616.400
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v » .o 9
Prehled výdajú vlastnu

rozčlenčný na osobní

A. Osobní

b) ostatní osobnía)podle EE
Název platuvých

zákonú :moľádné
a a natlzení tádné mimoo© EAN
as K —

1 || President republiky a kancelár presidenta re
publiky 4,641.100 5,014.200

2© Zákonodárnésboryakanceláresnémoven, — 26,821.500T
3 | Predsednictvo ministerské rady . 17,060.000 2,979.300 13.000

4| Ministerstvozahraničníchvčcí. 28,147.10037,651.700810.000
5 Ministerstvo národní obrany. 466,431.900 166,961.100 —8[| Nejvyššísoud . 7,329.000250.000
7 Nejvyšší správni soud a Volební soud. 5,636.000 289.100 —

8 Odpočivnéa zaopatľovací platy. — 826,633.000 —9| Ministerstvofinancí 22,328.6002,421.400240.000
10 Všeobecná pokladní správa — 300.000 2.000

|11| Nejvyššíúčetníkontrolníúťad. MN5,579.700225.500—
12 Véci celostátního a společného zájmu. . 16,218.700 12,307.800 8,746.000Úhrn.. 573,374.100+581,854.0009,871.000—

|

|

|

|

!

| |



Sbírka zákont a naťízení I, č. 88. 151

státní správy (skupina I.),

a na vécné výdaje.

výdaje B. Vôäcnévýdaje

výdaje úhrn úhrn Celkový úbrnosobníchtádnémimotádné| všenýchvýdajú
úhrn výdajú výdajú so

B.a
sle

6,014.200 8,655.300 4,239.200 910.000 5,149.200 14,804.500 1

26,821.500 26,821.500 2,531.500 540.000 3,071.500 29,893.000 2

3,062.300 20,112.300 14,351.200 190.000 14,541.200 84653.500 3

98,461.700 66,608.800 28,148.700 4,300.000 92,448.700 98,037.500 4

166,961.100 639,393.000 156,257.000 11,350.000 167,607.000 1.401,000.000 5

k

250.000 7,679.000 719.200 — 713.200 8,292.200 6

289.100 5,927.100 293.000 — 293.000 6,220.100 7

326,633.000 326,633.000 — — — 326,633.000 8

2,661.400 24,990.000 13,610.000 730.100 14,340.700 99,330.700 9902.000302.000|| 1.042,968.00011,001.000| 1.053,969.0001.054,271.000|| 10
225.5005,805.200808.90012.500821.4006,626.600| 11

21,053.80097.272.50040,802.40086,450.300133,312.700170,585.200| 12
591,725.6001.165,099.700ll 1.910,783.100115,484.500.| 2.026,267.6003.191,367.300
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Prehled společného státního

Skupina II. Správa

[ a“ „
A. Provozní rozpočet B. Zjišténi| EO

| prebytku.
|

: Z provozního
jest použíti

| pridčly vákladnímojabl

| Podniky|Náklady|— TéžbyZiskZtráta| 4[7
: an ©

| S| 335!5%
i > a H ©

sl s| a5ž| £
EE [2 —
Sl! D—IHOITi

ú K

11|Tabákovárežie 420,074.200|1.233,675.300| 813,601.100— —— TT
2||Státníloterie. 67,7.18.800|80,763.300| 13,014.500——— —3|StátnímincovnavKremnicill— 5,426.300|— 5,683.700257.400—50.000.——41Státnísolnézávody39,577.300| 60,648.900|20,971.600|——| 168.200| 1,368.000
51l Česko-Slovenská tisková

kanceláť . 8,816.700 8,844.000 — 1,972.700|| — — —

G|| Vojenská torárna na letadla|| 53,851.200| 64,065.000 213.800 — — 10.700 58.3007lVojenskélesnípodniky32,719.400| 94,888.800|— 2,169.400——| 584.000—
8: Tiskárna ministerstva národníobrany.[|4,505.600|— 4,741.200235.600|— ——3.600| 100.000

I

I| Úhrn632,719.500i1.481,210.200| 450,463.400| 1,972.7001150.000/781.500| 1,526.300
Zisk, jejá jest odvéstistát

ní pokladné (saldo stát
núch podnukú). .
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rozpočtu na rok 1939,

státních podnikú.

konečného C. Investiční rozpočet

schodku [. Investlce pravé I. Obnova

niku Z konečného 8chodku bradí 86 hradí 66 a
i c

3d státní pokladnou > 23 14.023 a2 Investič
REJNáklady| EE.| 73|[R2E|$2| tozpočtu
o Z ady 2 |2-AED s

My páž? provozní5% z 8 38 E>. a| 88
pokladné E2RÉ]| ztráta [5%gl úbrn S5N So 5 ÝžE s

082 | částkou [2>2 B.A, a3 (2549| S 
>a R s NI Ň „le 9 Ne s to

K a

813,601.100|————|6,524.500|—-—[5,624.500| 1,805.300||7,379.800| 1
, 2

13,014.500| — — — — — — — — 35.000 36.000201.400|————————40.00040.000|| 3
19,440.400|— — ——.|1,368.000|1,368.000)|——2,234.0008,602.000|| 4——[1,972.200| 30.600]2,003.300||360.000]— ——950.000| 120.000470.000|| 5
144.800|————58.30058.300|——800.000858.900|| 6

.500| 7
1,585.400| — — — — 1,067.900 — — [1,067.900| 322.600 1,300

1320001—|)— ——165.0001100.0001—65.000|235.000400.000|| 8
„600848,125.600|—|1.972.700| 0.600]2,003.3001l8,533.700| 1,526.3001—|7,007.400|5,641.9001|14,176.00

816,122.300-—noonty
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v p o p bPiehled nákladú provozních rozpočtú

| Platy zamôst.
podleVr

: , rádú (vládníc

Podniky pragralíkál- atlzení podle smluvnich
— A 8 210, odst. 1
c - plat. zákona)
[5

C u
S [o | K

|

1 | Tabáková režie. 9,872.200 — T

Státní loterie 815.700 — —

3 | Státní mincovna v Kremnici . 301.930 — 24.560

3 | Státní solné závody 551.500 — 1,628.500

5 | Česko-Slovenská tisková kanceláč . 1,479.900 — 1,623.300

6 | Vojenská torárna na letadla . 87.100 — 3,020.000

1 | Vojenské lesní podniky. — 3,891.400 712.500

8 | Tiskárna ministerstva národní obrany 48.700 — 373.000

!

Úhrn. 13,157.030 | 3,831.400 1,391.660



Sbírka zákonú a naťízení I, č. 88.

státních podnikú (skupina II).

nancú | |

Ostatní náklady r |na zamčstnance, a o . .
úhrnom mzdya jiné platy Pense r Ostatnínáklady i Úhrn nákladú o

dčiníkú | | ©| | le
1 | S

| Jl fa

K

9,872.200 53,538.000 61,977.800 304,686.700 420,074.200

815.700 53.800 697.800 86,181.900 67,148.800

326.490 974.650 500.700 9,624.560 ! 5,428.300

2,180.000 8,117.400 903.000 28,376.900 | 39,577.300

3,103.200 458.400 290.000 4,985.100 8,816.700

3,107.100 19,171.800 — 91,572.500 | 53,851.200

4,513.900 9,154.500 120.000 18,901.000 92,719.400

421.700 1,412.600 — .2,671.300 || 4,505.600

24,370.290 92,880.6050 | 54,488.600 li 460,979.960 | 632,719.600

|

|

i

v
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Prehled společného státního rozpočtu na rok 1939.
Skupina III. Správa státního dluhu.

Výdaje na státní dluh jsou obsaženy jednak ve skupinč I. „Vlastní státní správa“ v kapitole A
„Všeobecnápokladní správa“, pokud zatčžují státní sprúvu, jednak ve skupiné II. „Správa státníc

podniku“ v rozpočtech státních podnikú, pokud tyto podniky na státní dluh prispívaji.

s o... | Kapitá) Ryzí úrok Úmor Správa Úbrn„Il Výdaje |2lč | 0004.2——2l 1

.[ —: : Ko
| |

1| [| Státní dluh republiky |

| Česko- Slovenské, |„1gVnitčnístátnídluh44.588,436.507]/1.768,626.471|— 90,000.000— 1.858,6264712| ZahraničnídluhŇ9.416,301.002]|— 112,458.569|— 30,014.420453.050||142,926.0383|Správnívýdaje.— | 2 ——29,900.000]„ 29.900.000)
Ul 

ÚhrnskupinyIII..— .|64.004,737.509| 1.881,085.040|— 120,014420|— 30,953.050||2.031,452.510
Od toho:

Úhrada pripadajici na

územípripojenák sousednímstútúm— 658,000,000|— 42,000.000— 700,000.00)
Zbývá | — | 1.223,085.040 18,014420| 30,353.050 | 1.331,452.510

|

:

c .. Ryzí úrok Úmor Správa Úbrn
2 lb Prijmy|:
a2 ..ca

ee je. | I K

1 Státní dluh republiky -—
Česko-Slovenské,1 úhradastátnímipodniky. 221,705.028|— 17,286.718| — 238,991.740

2 Úhrada samosprávnými svazky 8,013.746 1,014.050 — 9,027.796

3/ Úhrada ze zvláštních zdrojú píí
jmových 91,006.175 11,968.793 — 42,974.8683]Úhradastátnísprávou1962,380.0911— 49,744.8591— 90,353.050]!1.040,458.000

| Úhm skupiny III... | 1.223,085.040 18,014.420 30,333.050 1.331,452.510

| | ! |
IN. | !
! ! A 14 !
[A

| |1 I a
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1. President republiky a kanceláf presidenta republiky.

1939

a S , ny.3Ď Státnívýdajefádné| mimožádné| Úhrn
Al sl £
a (Al a

S (EB AA K

1.President republiky
a kanceláň presidenta

republiky.

1 President republiky a kanceláť
presidenta republiky.

1 President republiky:

A. Osobní výdaje 2,100.000 — 2,700.000

Titul 1. (úhrn) . 2,700.000 — 2,100.000

2 Kanceláť presidenta republiky,

1 Civilníf oddelení:

A. Osobní výdaje o 2,828.000 — 2,828.000
B. Včené výdaje 749,700 100.000 849.70031.(úhra)3,577.700100.000|| 3,677.700

2 Vojenské oddélení:.
A. Osobní výdaje . 507.100 — 507.100

B. Včené výdaje 92.100 — 92.100

8 2. (úhrn). 539.200 — 539.200

8 Hospodáťská správa hradu:

A. Osobní výdaje. 1,918.700 — 1,918.700B.Včenévýdaje 1,621.800170.000|| 1,791.80083.(úhrn).— .|. 3,540.500170.000|| 3,710.600
4 Stavební správa hradu:

A. Osobní výdaje . 126.300 — 126.300

B. Včené výdaje 12.500 580.000 592.500

8 4. (úhrn) 138.800 580.000 718.800

5 Správa zámku Lány:
A. Osobní výdaje . 494.400 — 494.400

B. Včené výdaje 439.000 30.000 469.000

8 5. (úhrn). 933.400 30.000 963.400
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1. President republiky a kanceláč presidenta republiky.

| 1939S$ Státnívýdajefúdné| mimočádné| Úhrn
+ bo!s|3[|ži
s lá la | K

|

|

1121] 6 Státní statek Lány:

A. Osobní výdaje . , 1,080.800 — 1,080.800

B. Véené výdaje , 1,384.100 30.000 1,414.100

8 6. (úhrn). : 2,404.900 30.000 2,1941.900

Titul 2:

A. Osobní výdaje . 6,955.300 — 6,955.30UB.Všenévýdaje 4,239.200910.000|| 3,149.200
Titul 2. (úhrn). 11,194.500 910.000 12,104.500

Kapitola 1.

A. Osobní výdaje:

Titul 1. 2,700.000 — 2,700.00

Titul 2. 6,935.300 | — 0,955.300

Úúhnm. . 9,655.300 — 9,655.300

B. Vécné výdaje:

Titul 1. — — —TitulZ. 4,239.200910.000| 5,1-19.200
úhm. . 4,239.200 910.000 5,149.20)

Úhm osobních výdajú . : 9,655.300 — 9,655.300

Úhrn včcných výdajú . . 4,239.200 910.000 5,149.200

Celkový úhrn kapitoly 1.. 13,894.500 14,8011.300910.000
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1. President republiky a kanceláč presidenta republiky.

1939

a É Státní príjmy
RB. z vd (Bla K

I. President repuhliky
a kanceláč presidenta republiky.

1 President republiky a kanceláč presidenta republiky.

1 President republiky, 2

2 Kanceláť presidenta republiky:

1 Civilní oddelení o
2 Vojenaké oddôlení. 2
3 Hospodáčská správa hradu. 101.400
4 Stavební 8práva hradu —
5 Správa zámku Lány. 14.000

8 Státní satatek Lány 9659.000

Titul 2. (úhm) . 2,714.400

Celkový úhrn kapitoly 1.. 2,774.400
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2. Zákonodárné sbory a kanceláče snémoven.

| 1939
| Ň- S: Státnívýdajetádnémimoftádné| Úhrn

g [7alal2|
#lalél K

2. Zákonodárné sbory
a kanceláňre snčémoven.

2 Zákonodárné sbory a kanceláče
snémoven.

1 Poslanecká anémovna,

1 Poslanci: ŇA.Osobnívýdaje „|. 12,258.900—12,258.900
2 Snčémovní kanceláť:

A. Osobní výdaje 3,085.000 — 3,085.000

B. Včené výdaje , 1,365.000 190.000 1,555.00082.(úhrn).—.4,450.000190.000| 4,6:10.000
Titul 1:

A. Osobní výdaje - 16,343.300 — 16,3 13.900

B. Véené výdaje 1,865.000 190.000 1.5>55.000

Titul 1. (úhrn). . 16,:05.900 190.000 1C,998.910
|

2 Senát,
1 Senátofi:

A. Osobní výdaje Ň 6,392.300 — 0,392.300

2 Senátní kanceláť:

A. Osobní výdaje 1,886.200 — 1,686.200

B. Včené výdaje 854,500 350.000 1,204.500

8 2. (úhrn). . 2,540.100 350.000 2,990.:00

Titul 2:

A. Osobní výdaje 8,078.500 — 8,076.300

B. Včené výdaje , 854.000 350.000 1,201.300

Titul 2. (úhrn). A 8,933.000 330.000 9,283.000

d Společné výdaje poslanecké snčmovny a scnútu:

A. Osobní výdaje . 3,399.100 — 3,399.100

B. Vecné výdaje . 312.000 — | 312.000

Titul 3. (úhrn) , 3,711.100 — | 3,711.100
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2. Zákonodárné sbory a kanceláfe snčmoven.

| Kapitola| Titul| Paragraf

1439

Státní výdaje tádné mlmofádné| Úhrn
K

Kanitola 2,

A. Osobní výdaje:

Titul 1. 15,843.900 — 16,343.800

Titul 2. Ň 8,078.500 — 8,078.500

Titul 3. . 3,399.100 — 8,399.100

Úhm. .lU 26,821.500 — 0] 26,821.5600

B. Vecné výdaje:Titul1. , 1,385.000190.000| 1,565.000
Titul Z. , 854.500 960.000 1,201.500

Titul 3. , 812.000 — 312.000Úúhm.—.2,531.500510.000| 3,071.500
Úhrn osobních výdajú . 26,821.500 — 26,821.500Úhrnvčenýchvýdajú. 2,531.500540.000| 3,071.500Celkovýúhrnkapitoly2...| 29,353.000540.000|| 29,893.000
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2. Zákonodárné sbory a kanceláče snémoven.

1939

Š s Státní príjmys boa|5|$#leld K

2. Zákonodárné sbory a kanceláre
snémoven.

2 Zákonodárné sbory a kanceláče snémoven.

1 Poslanecká snčémovma 90.000

z Senát 10.000

3 | Společné pčíjmy poslanecké snčmovny a senátu 100.000

Celkovýúhrnkapitoly2.. UL1.



Sbírka zákonú a naŤízení I, č. 38. 165

3. Predsednictvo ministerské rady.

Ň 1030

a Ne . , iS ko Státnívýdajefádné| mimofádné|Úhrn
A(BlÁŇa 5 a
A (| 04 K

3. Predsednictvo ministerské
rady.

sl 1 Predacdnictvo ministerské rady.
1 Predseda vlády:

1. Plat pčedsedy vlády . 144.000 — 144.000

2. Náklad na prípadnou zmčnu v osobé pťed
sedy vlády . 36.900 — 36.900A.Osobnívýdaje 180.900— —180.900

8 1. (úhrn). 180.900 — 180.900

a Výdaje všeobecné:
A. Osobní výdaje . 4,507.000 — 4,507.000
B. Včcné výdaje 904.400 5.000 909.40082.(úhrn)..|. 5,411.4005.000| 6.,416.400

J Zvláštní výdaje zpravodajské
služby:
B. Včené výdaje 4,965.00U — 4,965.000

4 Na fond pro nepňedvídané výlohy
vlády podle $5, odst. 2 zákona ze
dne 20. bľezna 1919,č. 115 Sb. z: an.:

B. Včené výdaje 2,500.000 — 2,500.000

5 Náklad spojený s provádčním zá
kona ze dne 22. prosince 192,
č. 2860Sb. z. a n, 0 úsporných 0pa
tčeních ve večejné správô: ,
A. Osobní výdaje — 8.000 8.000

RB.Všené výdaje — 35.000 35.000

8 5. (úhrn) — 43.000 43.000

6 Státní rndo hospodáfťská:
A. Osobní výdaje — 65.000 65.000

B. Včené výdaje 2 10.000 120.000

8 6. (úhrn) — 185.000 185.000

7 Sbírka zákonú a naťfíizení:A.Osobnívýdaje , 621.200| 4—621.200
B. Včéené výdaje 1,647.600 — 1,647.600

8 7. (úhrn). , 2,268.800 — 2,268.800

Titul 1: .A.Osobnívýdaje.| 5,309.10028.000| 5,382.100B.Včenévýdaje „|10,017.000160.000| 10,177.000Titul1.(úhrn).— .|| 15,326.100|233.000| 15,559.100
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3. Predsednictvo ministerské rady,

1939sll£Státnívýdajeľádné—| mimofádné| Úhrn
s|Z|á
d (el a K9| 1a Ministrbezoboru.

1 Ministr:
1. Plat ministra . 90.000 — 90.000

2. Náklad na pľípadnou zmčnu v osobš mi
nistrovč , x 90.300 — 90.300

A. Osobní výdaje . 180.300 — 180.300

51. (úhm). —. 180.300 — 180.300

2 Kanceláfť ministra:
A. Osobní výdaje . 157.400 — 157.400

B. Véené výdaje 161.000 — 161.000

8 2. (úhrn). 318.400 — 318.400

Titul 1a:

A. Osobní výdaje . 937.700 — 937.700

B. Vécné výdaje . 101.000 — 161.000

Titul 1a. (úhrn). 498.700 | — 498,700

1b Ministr bez oboru.
1 Ministr:

1. Plat ministra 90.000 — 90.000

2. Náklad na prípadnou zménu v osobč mi
nistrové . 90.300 — 90.300

A. Osobní výdaje 180.300 — 180.300

8 1. (úhrn) . 180.300 — 180.300

Kanceláť ministra:
A. Osobní výdaje . 17.800 — 17.800

B. Všené výdaje 101.000 — 101.000

8 2. (úhrn) . 118.800 — 118.800

Titul 1b:

A. Osobní výdaje . 198.100 — 198.100

B. Včené výdaje , 101.000 — 101.000

Titul 1b. (úhrn). . 299.100 — 299.100

le Propaganda:

A. Osobní výdaje . . 213.200 — 213.200

B. Vécné výdaje . 947.000 — 947.000

Titul le, (úhrm). . 1,160.200 — 1,160.200
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3. Pfedsednictvo ministerské rady,

1939

s 8 Státní výdaj
Sto nivýdajefádné| mimorádné| Úhrn
a|28|8dl A: K

Státní úžad statistický:

A. Osobní výdaje 13,879.400 — 18,879.400B.Všenévýdaje 3,019.00030.000|| 9,109.000Titul2.(úhrn).s|16,958.40030.000|| 18,988.400
Ústavní 80ud:

A. Osobní výdaje 101.800 — 101.800

B. Včené. výdaje 46.200 — 46.200

Titul 3. (úhrn). 148.000 — 148.000

Kapitola 9,

A. Osobní výdaje:Titul1. 5,309.1003.000| 5,382.100
Titul 1a. 337.100 — 331.100

Titu! 1b. 198.100 — 198.100

Titul 1c. 213.200 — 213.200

Titul 2. 13,879.400 — 13,879.400

Titul 3. 101.800 — 101.800Úúhm.20,039.30023.000| 20.112.300
B. Včené výdaje:Titul1. 10,017.000180.000| 10,177.000

Titul la. 161.000 — 161.000

Titul 1b. 101.000 — 101.000

Titul le. 947.000 — 947.000Titul2. 9,019.00090.000| 8,109.000
Titul 3. 46.200 — 46.200Úúhm,14.351.200190.000|| 14,541.200

Úhrnosobníchvýdajú20,039.30073.000|| 20,112.300Úhrnvšenýchvýdaja14,351.200190.000| 14,541.200
Celkový úhrn kapitoly 3.. 34,390.600 203.000 ||.84,063.600

b
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3. Predsednictvo ministerské rady.

|Kapitola

1b

1c

sd 1939

| Státnípríjmy

8. Predsednictvo ministerské rady.

Predsednictvo ministerské rady 11,540.000

Ministr bez oborn. —

Ministr bez oboru. —

Propaganda —

Státní úťad statistický 8,361.500

Ústavní soud . —

Celkový úhrn kapitoly 3.. 19,904.5300
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4, Ministerstvo zahraničních včcí.

19393 É Státnívýdajefádné| mimorádné|úhrn
a, Z ©
a < aj od [Ela K

4. Ministerstvo
zahraničních véci.

Ministeratvo zahraničních vécí.

Ministr:
1. Plat ministra . , 135.000 - 135.000

2. Náklad na prípadnou zménu v osobé mi
nistrové A 22.500 — 22.500

A. Osobní výdaje 157.500 — 157.500

8 1. (úhrn) . 167.500 — 167.500

Ústrfední správa:A,Osobnívýdaje „|.14,822.600400.000|| 16,222.500
B. Vécné výdaje , 3,164.000 1,500.000 5,264.000

82.(úhrn)„|| 18,588.500| 1,900.000|| 20,466.500
Titul 1:A.Osobnívýdaje „U14.880.000400.000|| 16,380.000B.Véenévýdaje3,264.000| 1,500.000|| 5,264.000Titul1.(úhrn).| 18,744.000| 1,900.000| 20,6+4.000

Zahraniční služba,

Vyslanectví:A.Osobnívýdaje.| 29,338.900180.000|| 29,518.900B.Včenévýdaje „|.4,963.500700.000|| 6,663.50081.(úhrn)„A34,302.400880.000|| 35,182.400
Konauláty:A.Osobnívýdaje „||21,479.900200.000| 21,679.900B.Vécnévýdaje „|.4,076.200600.000|| 4,676.20082.(úhrn)„|25,555.100800.000|| 26,355.100

Titul 2:A.Osobnívýdaje„| 50,818.800980.000| 51,198.800B.Včenévýdaje„U9,038.700| 1,300.000|| 10,338.700Titul2.(úhrn)„U69,857.500| 1,680.000|| 61,537.300
Účastenství na mezinárodních institucích

a jednúnich:

A. Ogobni výdaje , — 30.000 30.000B.Včenévýdaje„|2846.000| 1,600.000|| 4,346.000Titul8.(úhrn)„U2.846.000| 1,630.000| 4,376.000
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4. Ministerstvo zahraničních včcí.

| | 1939

S É Státní výdaje fádné mimoňádné| Úhrnčlale —slálá K

il 4 Služba zpravodajská a propagační.

1 Činnost informační, zpravodajská
a propagačni styk s cizinou. .
B. Včcné výdaje „|. 5,000.000 — 15,000.000

8 1. (úhrn) 5,000.000 — 5,000.000

2 Fond pro službu zpravodajskou a
propagační podle 8 5, odst, 2 zá
kona ze dne 30. brezna 1919, č. 116
Sb. 2. a n.:

B. Všené výdaje 7,500.000 — 7,500.009

8 2. (úhrn) |. 7,500.000 — 7,500.000

Titul 4:

B. Všené výdaje 12,300.000 — 12,500.009Titul4.(úhrn)„|| 12,500.000—12,300.009
Kapitola 4,

| A. Osobní výdaje:Titul1. „| 14,980.000400.000|| 15,380.000Titol2. 50,816.800880.000|| 51,198.800
Titul 3. — 30.000 30.000

Titul 4. — — —Úhrn„165,798.800810.000|| (6,608.800
B. Vecné výdaje:

Titul 1. . 3,764.000 1,500.000 5,264.000Titul2. , 9,038.7001,300.000| 10,9338.700
Titul 3. . 2,846.000 1,500.000 4,316.000

Titul 4. . 12,500.000 — 12.500.000Úhrn.|. 28,118.7004,300.000|| 32,448.700
Úhrnosobníchvýdajú65,798.800810.000|| 66,608.800Úhmvšenýchvýdajú„128,148.700| 4,300.000|| 32.448.700/

Celkový:úhrnkapitoly4. |93,947.5005,110.000|| 99,057.5U0
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4. Ministerstvo zahraničních vecí.

a Sd .. 1939
8 b Státní pľíjmy

a|3č
sá ala K

4. Ministerstvo zahraničních včécí.

4 [1 Ministerstvo zahraničnich vecí,

2 Ústňľední správa 200.000

Titul 1. (úhrn) 200.000

2 Zahrnoniční služba,

1 Vyslanectví 8,000.000

2 Konsuláty 5,000.000

Titul2. (úhrn) 8,000.000

8,200.000Celkový úhrn kapitoly 4.
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5. Ministerstvo národní obrany.

1939

s č Státní výdaje fádné mimoňádné| Úhrn3 Is[3|5
M[EB| 9 K

S. Ministerstvo národní obrany.

sli Ministerstvonárodní obrany,

1 Minietr:

1. Plat ministra 90.000 — 90.000

2. Náklad na prípadnou zmčnu v osobč minis- )trové 30.100 — 30.10

A. Osobní výdaje 120.100 — 120.100

8 1. (úhrn) 120.100 — 120.100

2 Ústrední správa:
A. Osobní výdaje 47,345.900 — 41,345.900

B. Včcné výdaje 5,394.000 — 5,394.000

8 2. (úhrn) 52,739.900 — 52,139.900

Tital 1:

A. Osobní výdaje 47,466.000 — 47,468.000

B. Včené výdaje 5,394.000 — 5,394.000

Titul 1. (úhrn) 52,860.000 — 52,860.000

2 Národní obrana.

1 Osobní výdaje:A.Osobnivýdaje .|| 585,927.000—585,927.000
2 Tiskopiasy a paušály:

B. Včené výdaje . 32,905.000 — 32,905.000

3 Proviant, proviantní sklady a vý
stroj:
B. Včené výdaje 403,634.010 — 403,634.000

4 Ubytování:B.Včenévýdaje56,648.000| 6,683.000|| 63,331.000
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5. Ministerstvo národní obrany.

1939S A Stálnívýdajeťádnémimotádné| Úhrn
Alal s |
Sj 2 [4Bla K

5[| 21 6 Remontnictví:

B. Včcené výdaje . 2,377.000 — 2,377.000

6 Zdravotnictví:

c. B. Včené výdaje . 8,038.000 — 8,038.000

7 Technické zbrané:B.Vécnévýdaje.(|. 57,308.000| 4,088.000| 61,396.000
8 Zbrojní služba:B.Včenévýduje .[1 139,865.000—139,865.000
9 Vojenské ústavy:

B. Včené výdaje . 8,156.000 424.000 8,560.000

10 Výcvik, školení a výchova:

B. Včené výdaje 11,202.000 — 11,202.000

„111 Dopravní a cestovní výdaje:

B. Včené výdaje , 29,000.000 — 23,000.000

12 Rúzné potfeby a nepredvídané výdaje, subvence:

R. Včené výdaje . 810.000 155.000 965.000

Titul 2:A.Osobnívýdaje .|| 085,927.000—5385,927.000B.Včenévýdaje„|| 243,943.000| 11,350.000755,293.000
Titul2.(úhrn)..|1.929,870.000| 11,350.0001.341,220.000

3 Sociální péče v púsobnosti vojen
ské správy:
B. Včcené výdaje

Titul3, (úhrn)...
6,920.000 6,920.000)

6,920.000 6,920.000
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5. Ministerstvo národní obrany.

1939sllžStátnívýdaježádné—| mimožádné| Úhrn
al3lé

a|lla
d (Bl A K

5 Kapitola b.

A.Osobnívýdaje:

Titul 1. 47,466.000 — 47,466.000

Titul 2. 585,927.000 585,927.000

Titul 3. — “. —

Úhrn. 633,393.000 — 633,393.000

B.Vecne výdaje:

Titul 1. 5,394.000 — 5,394.000Tital2. 743,943.000| 11,350.000||755,293.000
Titul 3. 6,920.000 — 6,920.000Úhrn.1756,257.000| 11,350.000||767,607.000

Úhm osobních výdajú 6833,393.000 — . 639,393.000Úhmvčenýchvýdajú756,257.000| 11,3650.000||767,607.000
Celkovýúhrnkapitoly5.. 1.389,850.000| 11,350000|1.401.000.000
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o. Ministerstvo národní obrany.

1939

3 Státní príjmy
s |:
d | K

5. Ministerstvo národní obrany.

6 Ministerstvo národní obrany.

1 Rádné pňíjmy 12,226.000

Titul 1. (úhrn) 12,226.000

2 Mimoňádné príjmy 141,000.000

Titul 2. (úhrn) 140,000.000

- Celkový úhrn kapitoly 6.. 152,226.000
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6. Nejvyšší soud.

1939 —. a Státnívýdajetádnémimotádné| Úbrn
Sl. lbel sle
s lalá K

6. Nejvyšší soud.

6 Nejvyšší soud:

A. Osobní výdaje 7,579.000 — 7,579.000

B. Vecné výdaje 713.200 — 713.200

Celkový úhrn kapitoly 6.. 8,292.200 — 8.292.200
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6. Nejvyšší soud.

177

| Kapitola| Titul| Paragraf

Státní pňíjmy
1939

Nejvyšší soud

6. Nejvyšší soud.

700
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7. Nejvyšší správní soud a Volební soud.

| | 19393č Státnívýdajefádné—| mimočádné|Úhrn
— 3 F 
d (E lod K

1. Nejvyšší snrávní soud
a Volební Ssoud.

: Nejvyšší správní soud x
a Volební soud.

1 Nejvyšší správní s50ud: i

A. Osobní výdaje . Ň 5,927.100 — | 5,927.100
B. Včené výdaje Ň 283.000 — 243.000

|

Titul 1. (úhrn) 6,210.100 — | $,210.100

2 Volební soud:

A. Osobní výdaje — — —
B. Včené výdaje 10.000 — 10.000

Titul 2. (úhrn) . < 10.000 — 10.000

|
Kapitola 7. “|

A. Osobní výdaje:

Titul 1. 5,927.100 — 5,9927.100
Titul 2. — — M

Úhrn. , 5,927.100 — 5,927.100

B. Včené výdaje: |

Titul 1. 283.000 — 983.000
Titul 2. . 10.000 — 10.000

Úhrn. 233.000 293.000

Úhrn osobních výdajú . 5,927.100 5,927.100
Úhrn včcných výdajú . 293.000 293.000Celkovýúhrnkapitoly1..—.6,220.100—H. 6,220.100

li

[

|

I.

]|
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7. Nejvyšší správní soud a Volební soud.

1939

3 É Státní príjmy

d[BE| a K
1. Nejvyšší správní soud

a Volební soud.

7 Nejvyšší správní soud a Volební soud.

1 Nejvyšší správní soud 40.000

2 Volební soud. 100

Celkový úhrn kapitoly 1.. 40.100
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8. Odpočivné a zaopatňovací platy.

a
£
6 3
a —
a (8

8

1

2

8

4

—o——

————

©

Paragrať

| | 1939)Státnívýdaje|fádné| mimofádné| Úhrn
| K

8. Odnočivné a zaopatňovaci
platy.

Odpočivnéa zaopatrovací platy.

A, Osobní výdaje.

Odpočivné a zaopatľovaci platy:

Odpočivné a zaopatňovací platycivilní „| 81,392.000—81,392.000
Zaopatňľovací platy vojenské . [ 242,300.000 — . 242,300.000Titul1.(úhrn)„[323,592.000| —— |3234,692.000
Vyplacené pčevodní částky (premiové reservy):

Civilní 100.000 — 100.000

Vojenské . 300.000 — 310.000

Titul 2. (úhrn) , 400.000 — 400.000

Nemocenské pojišténí:

Civilní , 820.000 — 820.000

Vojenské . 1.000 — 1.000

Titul 3. (úhrn) 821.000 — | 821.000

Léčebná péče o pčíjemce zaopatľovacích platú
vojenských:

Opatňfování protés 85.000 — 65.000

Léčení povinné 55.000 — 55.000

Léčení podpúrné , 1,600.000 — 1,600.000Titul4.(úhrn).[| 1,720.000—1,720.000
|

Úhrn osobních výdajú . | 326,633.000 — 326,633.000
|

Celkový úhrn kapitoly 8... „ | 326,633.000 — 326,033.000
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8. Odpočivnéa zaopatiovací platy.

181

0d o. 1939
3 É Státní pčíjmy
Algloeoa + a

d(EB| Aa K
8. Odnočivné a zaonatňovací

platy.

8 Odpočivné a zaopatľovací platy.

1 Príspčvky státních zamčstnancú:

1 Civilní:

n) Ffádné pensijní pľíspévky 1,190.000 K
.. .. TT 8,750.000

b) zvláštní pensijní príspevky 1,560.000x

2 Vojenské:

a) Ffúdné pensijní pčíspčvky . 27,100.000 K N
m m 31,960.000

b) zvláštní pensijní prispevky 3,650.000K

Titul 1. (úhrn) 40,100.000

9 Prijaté pčevodní částky (premiové reservy):

1 Civilní 140.000

2 Vojenské 809.000

Titul 2. (úhrn) 940.000

Celkový úhrn kapitoly 8.. 41,010.000
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9. Ministerstvo financií.

| 1939
|š S Slátnívýdajetádnémimotádné| Úhrn

3|21Žs (lei Ň K

g. Nlinisterstvo financií.

91 Ministerstvofinanci.
1 Ministr: .

1. Plat ministra 90.000 — 90.000

2. Náklad na pňipadnou zmčnu v osobč mi
nistrovč 0.100 — 30.100

A. Osobní výdaje 120.100 — | 120.100

8 1. (úhrn) 120.100 | — | 120.100

| ]

2 Ústžední Správa: |
A. Osobní výdaje 16,091.000 200.000 [| 17,191.000

B. Včené výdaje 2,777.200 250.000 | 3,027.200

$ Z. (úhrn) 19,768.200 450.000 | 20,21%.200

3 Ústrední Správa pozemkového ka
tastru 8 reprodukčním úgstavem
a ústľšedním archivem pozemko
vého katastru. Geodetické zá
klady polohopisné 868triangu
lační kanceláfií:

A. Osobní výdaje 9,714.300 — 3,114.300

B. Vecné výdaje 3,538.400 455.700 3,594.100

8 3. (úhrn) 7,252.100 455.100 | 7.103.400

|!

Tilul 1: ]

A. Osobní výdaje 20,825.400 200.000 | 21,026.400

B. Vecné výdaje 6,315.600 705.700 7,021.300

Titul 1. (úhrn) 27,141.000 905.700 | 28,046.700

V) Podľizené účady a orfrány,

1 Ústčední státní pokladna:

A. Osobní výdaje 1,271.500 — 1,271.500

B. Včené výdaje 3,015.200 10.000 3,025.200

8 1. (úhrn) 4,286.700 10.000 | 4,296.700
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9. Ministerstvo financí.

19893 Š Státnívýdajetádné—|mimofádné| Úhrn
alal£
Llal£ K

912 fteditelství atátního dluhu:A.Osobnívýdaje 2,171.80040.000| 2,211.600
B. Včené výdaje 210.000 5.000 215.00082.(úhrn)2,381.80045.000Il 2,126.80n

8 Chemicko-technická zkušebna fi.
nanční 8právy:
A. Osobní výdaje 481.300 — 481.300

RB.Včcné výdaje 69.200 10.000 79 200

8 3. (úhrn) 550.500 10.000 560.500

Titul 2:A.Osobnívýdaje 8,021.60040.000(| 8,964.600DB.Včenévýdaje 3,294.40025.000|| 3,319.400Titul2.(úhrn)7,219.000656.000|| 7,254.000
9 Veľejné dávky:

A. Osobní výdaje — — —

B. Včcné výdaje 4,000.000 — 4,000.000

Titul 3. (úhrn) 4,000.000 — 4,000.000

Kapitola 9,

A. Osobní výdaje:Titul1. 20,825.400200.000|| 21,025.400Titul2. 3,934.60040.000|| 3,964.800
Titul 3. — — —.úhm.24,150.000240.000|| 24,990.000

B. Včené výdaje:Titul1. 6,315.600705.700| 7,021.300Titul2. 3,294.40025.000|| 3,319.400
Titul 3. 4,000.009 — 4,000.000úhrn.19,810.000230.700| 14,310.700

Úhrnosobníchvýdajú.24,1650.000240.000|| 24,990.000Úhmvčcnýchvýdajú. 13,810.000230.700|| 14,340.700Celkovýúhrnkapitoly9.. 38,360.000970.700| 39,330.700
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9. Ministerstvo financí.

i

1939

- a Státní príjmy
2 ED
ae5312£ Ele K

9. Ministerstvo financií.

9 ! Ministerstvo financí.

| í Finanční správa,

1 Ústčední správa Ň 92.100

2 | Náhrada zemi České a Moravskoslezské zazvláštní púsobnost ministerstva financí pro
obvod téchto zemí Ň 14,000.000

3 ústrední správa pozemkového katastru s reprodukčním ústavem a ústfedním archivem pozem
kového katastru. Geodetické základ“ poloho
pisné s triangulační kancelárií . 22..00—

1

Titul 1. (úhrn) | 14,114.300

2 Podňízené účady a orgány.

1 Náhrada zemí České a Moravskoslezské za
zvláštní púsobnost ústňčednístátní pokladnv proobvody téchto zemí 8,000.(100

2l Náhrada zemé Slovenské za zvláštní púsobnost
ústrední státní pokladny vooboru agendy kol
kové pro tuto zemi 230.000

3 Reditelství státního dluhu , 78.000
4 | Chemicko-technická zkušebna finanční správy . 12.200—

Titul 2. (úhrn) . 3,153.200

3 Verejné dávky.

1 Daň z obratu a daň pňepychová:
a) daň z obratu a daň prepychová pňi dovozu . 205,000.000
b) paušál dané z obratu u lihu zdanéného spotfební daní, u cukru

a piva. . 255,000.000

| $ 1. (úhrn) . 460,000.000

| 2l Cla:
| pol..1. Dovozní a vývozní cla . 349,217.000pol. 2. Celní poplatky . 510.000

i pol. 3. Celní úroky a úroky z prodlení . 1,755.000

8 2. (úhrn) x 351,482.000
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9. Ministerstvo financií.

— A A

Celkový úhrn kapitoly 9.

14,172.000

[A e s vo e 99
s S Státní pňíjmy [
a1318 —2—877sie K919| 9|Spotfebnídané:

pol. 1. Daň z lihu: |

a) Výrobní a spotrební daň z lihu ] 243000.000

b) Dávka z droždí .-. | 1,509.000

c) Kontrolní poplatek podle 8 6 zák. č. 643/1919 Sb. ran | 3,000.000
d) Zprošťovací dávka podlečl. VI, S5 zák. č. 86/193? Sb. z. an. 300.000

i pol. 1. (úk m) 253,00.000

pol. 2. Daň z droždí 32.019.000

nol. 3. Daň z cukru 413.032.900

pol. 4. Daň Zzpiva 802111)
pol. 5. Daň z uhlí 1223.022.000

pol. 6. Úrokyz prodlení a jiné príjmy po odečtení exekučních výloh —

8 3. (úhrn) S LIASLIICV

Titul 3. (úhrn) „ 1.939,452.030

1 .

4 Monopoly. :
!

1 sil. „0 61,972.000
20 Sladidla M 2200.000
8 Výbušné látky U 10.000.000

Titul 4. (úhrn) i | -4.172.000

Kapitola 9,

Titul 1. 14,114.300

Titul 2. i 3,453.200

Titul 3. „U. 1.959,462.000
Titul 4.

2.051,221.300
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10. Všeobecná pokladní správa.

| | 19395 s Státnívýdaje| fádnémimoňádné| Úhrn
2 be2313
sá (Bla | x

AJ 10.Všeobecná pokladní správa.
10 Všeobecná pokladní správa.

1 Státnídluh.
| 1“ Pžíspévek státní správy na úhradu
| Ť státního dluhu: iB. Včené výdaje 1.040,458.000 — 1.040,458.000

9 Správa státního majetku.
1 Úrokv a výlohy ze šekové služby,z bežných účtú státních podnikú

a z prčechodných úvérú: .
B. Vécné výdaje. .. — 7,000.000 7,000.000

2 Nákup cenných papírú: |
B. Vécné výdaje. — — —

Titul 2: | |
A. Osobní výdaje — — | —
B. Vécné výdaje. — 7,000.000: 7,000.000

Titul 2. (úhm).. — 7,000.0001l 7,000.000

3 Ména.1 Kursovní ztráta:
B. Vécné výdaje . — — —

2: Úprava mčény:
A. Osobní výdaje — 2.000 2.000
B. Vécné výdaje . — 4,001.000 4,001.000

Titul 3:
A. Osobní výdaje — 2.000 2.000
B. Vecné výdaje . — 4,001.000 4,001.000

Titul 3. (úhrn). — 4,003.000 4,003.000
4 Výlohy spojené se šekovým fíizením:

B. Včené výdaje . 2,000.000 — 2,000.000

Titul 4. (úhrn) 2,000.000 — 2,000.0U0

5 Náhrady a jiné:
A. Osobní výdaje 300.000 — 300.000
B. Včené výdaje . 510.000 — 510.000

Titul 5. (úhrn) 810.000| — 810.000
Kapitola 10: i

A. Osobní výdaje:
Titul 1. . — — —
Titul 2. — —
Titul 3. — 2.000. 2.000

Titul 4. — -- | —Titul 5. 300.000 — 300.000

Úhrn ň 300.000 2.000 | 302.000
B. Vecné výdaje:

Titul 1. 1.040,458.000 — 1.040,458.000Titul2. —7,000.000|| 7,000.000
Titul 3. — 4,001.000 4,001.000
Titul 4. 2,000.000 — 2,000.000
Titul 5. 510.000 — 510.000,Úhrn1.042,968.000— 11,001.00011.053,969.000

Úhrn osobních výdajú 300.000 2.000 302.000

Úhrn vécných výdajú 1.042,968.000| 11,001.000|11.053,969.000
Celkový úhrn kapitoly 10. . [1.043,266.000| 11,003.000 |1.054.221.000

! 1



Sbívrkazákonú a naťízení I, č. 38.

10. Všeobecná pokladní správa. EET

113)

: Státní príj3 % štátnipčíjmy na—
alal sšlálš | K

10. Všeobecná pokladní správa.

10 Všeobecná pokladní správa.

1 Stúlní podniky.

1l Saldo státních podnikú. 8.16,122.300
Titul 1. (úhrn) | 846,122.300

9 Správa movitého státniho majetku.
1l úroky a výlohy ze šekové služby, bčžných účtústátních podnikú a z pňťechodnýchúvšrú —
ol úroky Zzcenných papírúu a jiné úroky a pťíjmy 26,512.000
gl Výtčžek za prodané nebo stranám vrácené cennépapíry i —

Státní vklady vrácené bankami finvmi zz.
4 | ními ústavy a Jinými penez 500.000

| vítčžky z pčevzatých obchodú Bankovního účĎ " ministerstva financí v likvidaci účadu 2,819.000
Titul 2. (úhrn) 29,891.000

3 Správa nemovitého stútního majetku.
il rodeje 1,000.000

itul 3.(úhrn) 10000001.

4 Mčna.
il mursovní 213% —.ň]1——

5 Administrativní pokuty.
il Pokuty uložené vojenskými soudy 4.200
sl Ččástky uložené nejvyšším správním svudem podle

S 41 zákona ze dne 16. června 1937, č. 164 500z a n,o nejvyššímsprávnimsoudu a
Titul 6. (úhrn) 5.100|

6 Rúzné po——
Titul6.(úhrn) ———

Kapitolu 10. Ň 1.)Titul1. 8
Titul 2 29,8910
Titul 3. 1,010.000
Titul4. 5300
Titul5. alá
Titul 6.

Celkový úbrn kupitoly 10.. 817,019.000|



188 Sbírka zákonú a nafízení 1, č.29.

11. Nejvyšší účetní kontrolní účad.

| 1939
|3E| Státnívýdaje|fádné| mimoňťádné| Úhrn

a|3|2!aleléj | K
|

I. Nejvyšší účetní kontrolní
úňad.

OMRON
1! | Nejvyšší účetní kontrolní účad:

| Ň
A. Osobní výdaje 5,805.200 — 5,805.200

|

| R. Vécné výdaje 808.900 12.500 || 821.400

Celkový úhrn kapitoly 11.. | 6,614.100 12.300 | 6,026.600



Sbírka zákonú a nafízení ], č.38.

11. Nejvyšší účetní kontrolní úťad.

139

| 1939

sl lŽ Státní príjmya|3|5
d (GB la, | K

11.Nejvyšší účetní kontrolní účňad.

11 Nejvyšší účetní kontrolní účad. —



Sbírka zákonúa uafízení1, č.88.190

12. Véci celostátního a společného zájmu.

(I | 1939
|sSI Státnívýdaje|tádné| mimotádné| Úhrn

(21%)7 a
a|3[3] | Ksú a) c. :

| 12. Veci celostátního
i a společného zájmu.
I

1211 ! Ministerstvo vnitra.

1 | Hraniční služba:| A.Osobnívýdaje421.000| 8,736.000|| 9,163.000| B.Včenévýdaje146.000| 10,122.000ll 10.267.000| 81.(úhrn)572.000| 18,838.000|19.430.000
|

2 Ruský historický archiv zahra
| niční:

| | A. Osobní výdaje 343.100 — 843.100

| B. Včené výdaje 137.300 — 137.300

8 2. (úhrn) 480.400 — 460.400

i Titul 1:, | A.Osobnívýdaje710.100| 8,736.000|| 9,506.100| B.Včenévýdaje28.300| 10,122.000|| 10,10-1.300
|

| Titul 1. (úhrn) 1,052.400 18,838.000 19,910.400
!

9 | Ministerstvo školství a národní osvety.
A

1 Včdecké ústavy:
| A. Osobní výdaje 1,197.200 — 1,197.200

| B. Včené výdaje 357.300 — 307.500

| 8 1. (úhrn) . 1,554.700 — 1,531.700

[lo
| Školské a kulturní styky 8 cizinou: |

| A. Osobní výdaje 807.800 — 807.800
1“ k

| D. Vecné výdaje 2,942.200 — 2,912.200

| 8 2. (úhrn). 3,150.000 — 3,150.000



Sbírka zákonú a naťízení I, č. 949. 191

12. Včci celostátního a společného zájmu.

1939

1 . . .
S E Státní výdaje tádné mimofádné Úbrn

£ (a lGď K

121 21 3 Historický ústav v Rímé:

A, Osobní výdaje — — —

B. Včené výdaje 50.000 — U 50.000

8 3. (úhrn) 50.000 — | 50.000

4 Účast na mezinárodnýích výstavách:
A. Osobní výdaje — — 1 —

B. Včené výdaje — 900.000 | 900.000

8 4. (úhrn). — 900.000| 900.000

Titul 2:

A. Osobní výdaje 2,005.000 — 2,005.000B.Všenévýdaje 3,319.700900.000|| 4,249.700
Titul 2. (úhrn). 5,354.700 900.000| 6,254.700

9 Ministerstvo zemčdčlství.

1 Zeméčdčlský ústav účetnicko-spravovčdný:A.Osobnívýdaje 1,066.00010.000| 1,076.000
B. Včené výdaje 285.500 — 285.500

8 1. (úhrn) 1,351.300 10.000 | 1,361.500

2 Účast na mezinárodním ústavy ze
ničdélském v Rímé: a

B. Včcné výdaje 126.000 — 126.000

8 2. (úhrn) 126.000 — 1 126.000

3 členské pčťíspčvky mezinárodníminstitucím:
B. Vécné výdaje 31.100 — 31.100

6 3. (úhrn). 31.100 — 31.100



142 Sbírka zákonú a naťizení 1, č. 98.

12, Veci celostátního a společného zájmu.

| 1939
| .

s © Státní výdaje Fadné mimotádné| Úhrnžlalži
s lAlé! K

12. 3 4, Účast na mezinárodních výstavách:
B. Včené výdaje — 250.000 250.000

8 4. (úhm) — 250.000 ! 250.000

| | Titul 3:
A. Osobní výdaje 1,066.000 10.000 1,076.000

B. Vecné výdaje 442.600 250.000 692.600| Titul3.(úhrn)„|. 1,508.600260.000|— 1.268,600
!

4 Ministerstvo prúmyslu, obchodu a živnosti.

1“ Povolovací fízení pťi vývozu, do
vozu a prúvozu:
A. Osobní výdaje 1,909.400 — 1,909.400

B. Včené výdaje 216.500 — 216.800

8 1. (úhrn) 2,126.200 — 2,126.200

21 Kartelová komise a kartelový 80ud:
A. Osobní výdaje . 40.000 — 40.000

B. Vecné výdaje 10.000 — 10.000

%2. (úhrn) 60.000 — | 50.000

3l Obeslání mezinárodní konference
! práce:
] B. Včené výdaje 30.000 — 30.000

3 3. (úhrn) 30.000 — 30.000

| 4 | Členství v mezinárodních uniích:
| | B. Všené výdaje 143.900 — 143.900

| | 8 4. (úhm).. 143.900 — 143.900i 3] Podpora č.s. filmové výroby:

B. Včené výdaje 4,360.000 — 4,360.000

5. (úhrn) 4,300.000 — 4,360.000



Sbírka zákonú a nafizení I, č. 38. 193

12. Včci celostátního a společného zájmu.

193%SS Státnívýdajetádné—| mlmožúdné— Úhrn
-— a bo +ala
s (a lEď | K

121 4| G Zvelebování vývozu:

B. Včené výdaje 7,175.100 — 7,175.100

$ 6. (úhrn) 7,175.100 — 7,175.100

7 Účast na mezinárodních výstavách:

B. Včené výdaje — 2,230.000 | 7,230.000
!57.(úhrn)—7,230.000|| 7,230.000

8Ľ Cizinecký a lázeňský ruch:

B. Vécné výdaje 4. 1,800.000 — 1,800.000
—

8 8. (úhrn). 1,800.000 — 1,800.000

9 Prístavišté Fíční a námoční:

B. Včené výdaje 712.600 2.000 714.600

8 9. (úhrn) 712.600 2.000 711.600

10 Patentní úžňad:

A. Osobn“ výdaje | 3,945.300 — 3,945.300

B. Včené výdaje 1 344.600 25.000 369.600$10.(úhrn)4,259.90025.000|| 4,311.900
11 Patentní soud:

A. Osobní výdaje 60.000 - 50.000

8 11. (úhrn). 50.000 — 50.000

Titul 4:

A. Osobní výdaje 1 5,944.700 — 5,944.700B.Včenévýdaje|14,293.000| 7,257.000| 22,050.000Titul4.(úhrn)|20,137.700| 7,257.000| 27,994.700



Sbírka zákonú a nafízeníI, č. 38.194

12, Véci celostátního a společného zájmu.

Ň 1939

2 £ Státní výdaje tádné mimotádné| Úhrnalslé
z (BlÉ. K

121 5 Ministerstvo verejných prací.

1“ Úústčedí ministerstva veňčejných
prací:B.Vécnévýdaje507.000| 31,530.000| 32,037.000

. J$1.(úhrn)502.000| 31,530.000|32,037.070
u

9i: ČS. státní aerolinie:
A. Osobní výdaje 7,123.000 — 7,123.000| B.Vécnévýdaje . 9,437.000| 14,600.000||24,037.000$2.(úhrn).—.|16,560.000| 14,600.000|31,160.000

3 Státní ústavy hydrologický a hyd
rotechnický T. G. Masaryka:

A. Osobní výdaji: 841.800 — 811.800

B. Vécné výdaje A 180.100 5.000 185.100

$ 3. (úhrn) „| 1,021.900 | 5.000 | 1,026.400

4 Ústav pro hospodárné využití pa- ši
liv:

| A. Osobní výdaje 604.000 — 604.000

| B. Vácné výdaje i 106.500 40.000 146.500
! )| 64.(úhrn)„U710.50040,000|— 750.500

| !

| 5 Účad pro zkoušení ručních stčel
ných zbraní:

A. Osobní výdaje 122.300 — 122.300| B.Všenévýdaje 11.3001— — 11.300.
|

5 5. (úhrn) 133.600 — | 133.600|
|8 Státní geologický ústav:

9.

A. Osobní výda:> 658.700 — 558.700

B. Včcné vydaje . 377.100 35.000 [, 412.70066.(úhrn),| 936.40085.000|— 971.400
|



Sbírka zákonú a nafizení I, č. 38. 195

12. Včci celostátního a společného zájmu.

| 1939

3 É Státní výdaje tádné mimortádné, Úbrn

žlž|£ K
|

12.517 Radiologrický ústav: |
A. Osobní výdaje „[ 195,600 — 198.600

B. Vecné výdaje 55.000 — 88.000

5 7. (úhrn) 286.600 , — (0 286.600

|8 | Cejchovní alužba:

A. Osobní výdaje 5,191.000 — | 5,191.000
B. Včcné výdaje 989.000 1:).000 | 1,159.000$8.(úhrn)1—6,180.000|— 130.000—6,350.000

9 | Puncovní služba:

| A. Osobní výdaje 182,600| — [782600

| B. Včené výdaje 28300 5.000" 81.300| Jj9.(úhrn)| 856.900| 5.000.— 863.900
| | |

10) Správa státních budov:
A. Osobní výdaje | 7400 — 7.400

B. Včené výdaje 5483900 501.300| 990.200

$ 10. (úhrn) 496300 301,300 997.600

11 Slavby budov a koupô realit propotčeby civilní státní správy(investiční výdaje):
e

Ľ. Vécné výdaje.

pol. 1. Úvčr společný — 8,845.000 8,€15.000

pol. 2. Piedsednictvo ministerské rady — 26.000 26.000

pol. 3. Ministerstvo zahraničních vecí 300.000 300.000

pol. 4. Ministerstvo vnitra — 1,800.000 1,800.000

pol. 5. Ministerstvo Školstvi a národní osvčty — 1,000.000 1,000.000

pol.6.Ninpčerstvoprúmyslu,obchoduaživo 8,825.000|— 8825,00
$ 11. (úhrn) — 20,195.000 | 20,795.000



196 Slírka zákonú a nafízení I, č. 38.

12. Véci celostátniho a společného zájmu.

| 1919
|

s É státni výdaje fúdné mimoľádné | Úhrn- I
el 2l|8:šlál£i K

-
|

12 5 Titul $:

A. Osobní výdaje 16,429.400 — 15,429.400B.Včenévýdaje„©12,261.800| 67,681.300| 79,943.100Titul5.(úhrn)„|27,691.200| 67,681.300ll 95,372.500
|

|

6 Minislerstro sociální a zdravotní správy. |
| |

11 Státní zdravotní ústav (Hlavní
ústav):
A. Osobní výdaje , 3,240.900 — 3,24 0.904

B. Vecné výdaje 1,533.000 140.000 1,613.000| $1.(úhrn)4,713.900140.000|| 4,913.900
|

|

2 Zvláštní výdaje sociální:

A. Osobní výdaje 70.400 — 70.400

| B. Véené výdaje 13,850.000 — 13,850.000

$ 2. (úhrn) 13,920.400 — 13,920.400

|

|

I

I

3! Mezinárodní styky: |

B. Vecné výdaje 350.000 100.000 450.000

8 3. (úhrn) . 350.000 100.000 450.000

Titul 6:

|

! A. Osobní výdaje 5... 8,311.300 — 8,311.300| B.Vécnévýdaje |16,733.000240.000|| 15,973.000
i anul6.(úhrn)19,044.300240.000|| 19,284.300



12. Včci celostátního a společného zájmu.

1939

3 É Státní výdaje táúdné mimofádné| ÚhrnS|3:15 |
s (Ela K

12 Kapitola 12:

A. Osobní výdaje:Titul1. 71010018,738.000| 9,506.100
Titul 2. 2,006.000 — 2,005.000Titul3. 1,066.00010.000(| 1,076.000
Titul 4. 5,944.700 — 5,944.700

Titul 5. 16,420.400 — 15,429.400

Titul 6. 3,311.300 — 3,311.300

Úhrn. 28,526.500 | 8.746,00| 31,272.500

B. Vecné výdaje:Titul1. 282.300| 10,122.000|| 10,404.300Titul2. 3,349.700900.000| 4,249.700
Titul 3. 442.800 250.000 692.600Titul4. 14,793.000| 7,257.000| 22,030.000
Titul5. 12,201.800| 67,681.300|79,943.100
Titul 6. 15,733.000| 240.000 15,973.000Úhrn16,862.400|86,150.300— 132,317.700Úhrnosobníchvýdajú28,526.500|— 8,746.000||37,272.300

Úhrnvšenýchvýdajú. 46,862.400| 8%,150.300-133,312.700
Celkový úhm kapitoly 12.. 25,38%.900 : 96,196.300 170,585.200



Sbírka zákonú a naťízení 1, č. 38.198

12, Véci celostátního a společného zájmu.

| 1939
s - Státní píjmy
[2l %«
šlálš K

12. Véčcicelostátního a společného zájmu.12| 3 Ministerstvozemédelství.
1 Zemčdčlský ústav účetnicko-spravovčdný 15.000

Titul 3. (úhrn) 15.000

4 Ministerstvo prúmyslu, obchodu a Živností.

1 Ministerstvo prúmyslu, obchodu a živností 16,930.400

2 Patentní úžťad 11,106.000

Titul 4. (úhrn) 28.0360.400

5 Ministerstvo verejných prací.

1 Ústčedí ministerstva veťejných prací —
2 č.S. státní aerolinie —
3 Státní ústavy hydrologický a hydrotechnický

T. G. Masaryka i 7.00

4 Ústav pro hospodárné využití paliv 130.000
5 Úžad pro zkoušení ručních stňelných zbraní. 80.000
6 Státní geologický ústav 11.000
7 Radiologický ústav 25.000

8 Cejchovní služba 9,120.000

9 Puncovní služba. 952.800

10 Správa státních budov 146.500

11 Stavby budov a koupé realit pro potňeby civilní
státní g8právy —

Titul 5. (úhrn) 10,472.300

6 Ministerstvo sociálni a zdravotní Správy.

1 | Státní zdravotní ústav (Hlavní ús(av) 416.500
M Zvláštní príjmy sociální 120.000

Titul 6. (úhrn) 536.500

Celkový úhrn kapitoly 12.. 39,060.200
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200 Sbírka zákouťň:a načizení I, č. 3€.

8 1. Tabúková režie. a]
8 1. Tabáková

(Patrí do pôsobnosti

, Jednotliv Úhrnem
Náklady

K

A. Provoznú rozpočet.

IL.Provozovací náklady:
1. Vlastní náklady provozovae?:

a) Platy stálých zaméstnancú 5,937.800
h) Ostatní náklady. 347,078.700
c) Odpisy 7,400.000 960,416.500

2. Náklady správní (ústrední):
a) Platy stálých zaméstnancú . 3,934.400
b) Ostatní náklady 2,886.000
c) Odpisy — 6,820.400

3. Náklady všeobecné:
a) Pense . 51,977.800
b) Ostatní náklad 860.000
c) Odpisy — 52,837.300 420.074.200

II. Úroky z investičních dlull
111.Ztráty finanční:

1. Úroko — |
2. Jiné ztráty finanční —

"V,Jiné naklady:
1. Platy stálých zaméstnancú —
2. Ostatní náklady —
3. Odpisy — —

Součet náklad ad I.—IV. 420,074.200

V. Žisk 813,601.100

Úhrnem 1.233,675.300

B. Zjišténí konečného prebytku.
I. Prídély fondúm dotovaným z ryzího zisku

II. Prídčély základnímu jmční:
a) Splátky investičních dluhú . : —
b) Úhrada investie z provozního zisku. — —III.Konečnýprebytek(odvodstátnípokladné) 813,601.100|

Úhrnem . 813,601.100



Sbírka zákonú a nafízení I, č. 38. 201

8 1. Tabáúková režie.

režie.
ministerstva financí.)

s Jednotlivš Úhrnem
Téžby

A. Provozní rozpočet.
I. Provozovací téžby:

1. Vlastní tčžby provozovací 1.223,345.200
2. Jiné téžby provozovací 2,460.000
3. Pensijní pňíspčvky . 3,800.100 1.229,605.300

II.Zisky finanční:
1. Úroky NA: 4,070.000
2. Jiné zisky finanční. — 4,070.000

III.Jiné tčžby o

Součet tčžeb ad I.—III. 1.233,615.300

IV.Ztráta o

Úhrnem . . 1.233,676.300

B. Zjišténí konečného prebytku.
Provozní zisk 813,601.100

Úhrnem , 813,601.100



Sbírka zákonú a nožízení I, č. 98.

3 1. Tabáková režie.

$ 1. Tabáková
(Patrí do púsobnosti

Náklady
ÚbrnemJednotlivé

C. Investični rozpočet.

Investiční náklady.

I. Investice pravé.
1. Nemovitosti:

a) Koupé pozemkú.

b) Stavby obytných domú

c) Stavby v provozovnách

d) Stavby vleček a jich prodloužení.

e) Stavby ohradních zdí.

f) Stavby kanalisace v provozovnách .

€) Komunikační úpravy

h) Strojné technická zaťízení zvvšující trvale
hodnotu staveb

. Movitosti:to

Stroje a ostatní inventaŤ .

3. Živý inventáť

II. Obnova.

1. Nemovitosti:

a) Stavby

b) Strojné technická zaŤizení zvyšující trvale hod
notu staveb

2. Movitosti:

Stroje a ostatní inventáť

3. Zivý inventáť .

Úlrnem

350.000

1,060.000 

50.000

200.000

115.000

1,1 15.000

3,746.000

1.500 5.521.300

i
1,460.000 1,460.000

| 395.000
|
1 300 1,855.300

|

7,379.800

|



Sbírka zákonú a naťízeníI, č. 28.

8 1. Tabáková režie.

21):3

režie,
ministerstva financí.)

úÚhrnem

| Jednotlivô ÚhrnemTežby 22

C. Investiční rozpočet.

Investiční úhrada.

I. Investice pravé:
1. Podílem z provozního zisku.

2. Zápujčkou

3. Vlastními prostčedky 5,024.500 5,524.500

II. Obnova:

Vlastními prostčedky 1,835.300

2,319.800



204 Sbírka zákonú a naťizení I, č. 38.

S 2. Státní loterie.

$ 2. Státní
(Patrí do púsobnosti

Jednotlivš Úhnrneni
Náklady

A. Provozní rozpočet,

I. Provozovací náklady:
1. Vlastní náklady provozovací:

a) Platy stálých zamčstnancú 815.700

b) Ostatní náklady. 66,166.5600

c) Odpisy 38.000 67,020.200

2. Náklady správní (ústrední):
a) Platy stálých zaméstnancú . —
b) Ostatní náklady 31.000 81.000

3. Náklady všeobecné:

a) Pense 697.600
b) Ostatní náklady . — 697.600 (7,748.800

I. Úroky z investičních dluhú
III.Ztráty finanční:

1. Úroky , —

2. Jiné ztráty finanční — —

IV.Jiné náklady | —
Součet nákladú ad I.—IV. M 67,748.800

V. Zisk | 13,014.500

úhrnem . | 80,763.300

B. Zjišténí konečného prebytku.

I. Prídély fondúm dotovaným z ryzího zisku m
11.Prídély základnímu jméní:

a) Splátky investičních dluhú —
b) Úhrada investic z provozního zisku . — —

lll. Konečný pčebytek (odvodstátní pokladné) . . 13,014.600

Úhrnem. 13,014.500

C. Investiční rozpočet.
Investiční náklady:

I. Investice pravé —

11.Obnova.
85.000

Úhrnem. . 36.000



Slírka zákonúa nafítení I, č. 38. 915

5 2. Státm leterie.

loterie.
ministerstva financí.) |— Jednotlivé|Úhrnem

Téžby
K

A. Provozní rozpočet,

I. Provozovací tčžby:
1. Vlastní tšžby provozovací , 80,280.000

2. Jiné tčžby provozovací . 1.000

3. Pensijní píspčvky , 62.300 80,343.300

II.Zisky finanční:
1. Úroky 420.000

2. Jiné zisky finanční — 42.000

1lI.Jiné tčžby —
Součet tčžeb ad I.—III.. —. 80,763.300

IV.Ztráta —

Úhrnem. . 80,163.300

B. Zjišténí konečného prebytku.
Provozní zisk i 13,014.500

Úhrnem , 13,014.5600

C. Investiční rozpočet.
Investiční úhrada.

LInvestice pravé:
1. Podílem z provozního zisku. —
2. Zápújčkou . . . . . —
3. Vlastními prostňedky . — —

M.Obnova:
Vlastními prostčedky 36.000

Úhrnem . . 30.000



Sbírka zákonú a naťízení I, č. 98.216

863. Státní mincovna v Kremnici.

$ 3. Státní
(Patčí do púsobnosti

, Jednotlivé Úhrnem
Náklady

K

A. Provozní rozpočeť,
ILProvozovací náklady:

1. Vlastní náklady provozovačí:
a) Platy stálých zaméstnancú . 326.490
b) Ostatní náklady 4,339.160
c) Odpisy 232.360 4,898.010

. Náklady správní (ústrední):
a) Platy stálých zaméestnancú —
b) Ostatní náklady 27.590
c) Odpisy — 27.590

„ Náklady všeobecné: "
a) Pense . . . . 351.200
b) Ostatní náklady 149.500
c) Odpisy — 500.700 5.126.300

II Úroky z investičních dluhúu —
III.Ztráty finanční:

1. Úroky . .. . . m
2. Jiré ztráty finanční — —

IV.Jiné náklady:
1. Platy stálých zamestnancú .
2. Ostatní náklady —
3. Odpisy . —

Součet nákladú ad I.—IV... | 5,126.300

V. Zisk „| 257.400Úhrnem.5,083.700—
B. Zjišténí konečného prebytku.

I. Prídély fondúm dotovaným z ryzího zisku 60.000
11.Pťídély základnímu jméní:

a) Splátky investičníchdluhú . —
b) Úhrada investie z provozního zisku . — —

III. Konečný pčebytek (odvodstátní pokladnč) 207.400Úhrnem.257.400—
C. Invrestiční rozpočet.

Investiční náklady:
I. Investíce pravé —

II. Obnova. 20.000

Úhrnem. 40.000

A



Sbírka zákonúa naľfizeníI, č. 38.

8 3, Státní mincovna v Kremnici.

mincovna v Kremnici.
ministerstva financí.)

201

Téžby
Jednotlivé Úfnmen

A. Provozní rozpočet,
I.Provozovací téžby:

1. Vlastní téžby provozovací
2. Jiné téžby provozovací
3. Pensijní pľispévky

I. Zisky finanční:
1. Úroky . . . . .
2. Jiné zisky finanční.

II. Jiné téžly
Součet téžeb ad I.—III..

IV.Ztráta

B. Zjišténí konečného prebytku,
Provozní zisk

C. Investiční rozpočet.
Investiční úhrada.

I. Investice pravé:
1. Podílem z provozního zisku.
2. Zápújčkou . . . +
3. Vlastními prostčedky

II. Obnova:
Vlastními prostčedky

5,600.400

23.300 9,683.100

3,653.700

3,683.100

257.100

237.400

—

[Il1

41.000

40.000

.
o..

———o—



to oo Sbírka zákonú a naťizení 1, č. 98.

8 4. Státní solné závody.
an)

$ 4. Státní solné
(Patrí do púsobnosti mini

, Jednotlivé Úhrnem
Náklady

K

A. Provozní rozpočet.

I.Provozovací náklady:
1. Vlastní náklady provozovací:

a) Platy stálých zaméstnancú 276.000
b) Ostatní náklady 28,639.800
c) Odpisy 3,391.100
dl Prodej 693.600 33,020.50U

2. Náklady eprávní (ústrední):

a) Platy stálýcb zaméestnancú 15.500
b) Ostatní náklady. 105.600
c) Odpisy 219.800 1,260.900

3. Náklady všeobecné
a) Pense 903.000
b) Ostatní. 66.300

c) Odpisy 488.000 1,459.300 35,140.700

I. Úroky z investičních dlubú. 1,720.700
II. Ztráty finanční:

1. Úroky —
2. Jiné ztráty finanční . —
3. Odpisy nedobytných pohledávek — —

IV.Jiné náklady:
1. Platy stálých zaméstnancú . —
2. Ostatní náklady 2,115.900
3. Odpisy — 2,115.900

Součet nákladú ad [.—IY. 39,077.300V.Zisk 20,971.600—
Úhrnci 60,548.900

B. Zjišténí konečného prebytku.

I. Prídély fondúm dotovaným z ryzího zisku —
U.Pridely základo(mu jmeéní:

aj Splátky investičních dluhú 163.200
bi Ulirada investic z provozního zisku 1,368.000 1,531.200

II Konečný ptebytek todvodstátní pokladné). , 19,410.400Úhrnem...20,971.600



Shbírkazákonúa nafízeníI, č. 99. 209

8 4. Státní solné závody.

závody.
sterstva večejných prací.)

I .

. | Jednotlivé Úbrnem

Téžby |

A. Provozní rozpočet.
v

I.Provozovací tôžby:
1. Vlastní téžhy provozovací 60,480.10U

2. Jlné téžby provozovací 29.000

8. Pensijní plíspčvky „| 39.800 80,548.900

ll. Zisky finanční:
1. Úroky —

2. Jiné zlsky finanční | — —

U. Jlné tôžby , —

Součet téžeb ad [.—II1.. 60,548.900

IV.Ztráta. —Úhrnem.] 60,548.900—
B. Zjištční konečného prebytku.

Provozní zisk 20,911.600

Úbrnem . 20,971.600



Sbírka zákonú a načťízeníI, č. 88.210

8 4. Stá(ní solné závody.

$ 4. Státní solné
(Patrí do púsobnosti mini

, | Jednotlivé ÚhrnemNáklady
| K

C. Investiční rozpočet.

Investiční náklady.
ILInvestice pravé.

1. Nemovitosti:

a) Pozemky . 300.000

b) Súvby 650.000

c) Pevná zaľízení , —

d) Budovy . | 38.000

e) Dolový majetek. —

2. Movitosti:

a) Vozidla. —

b) Stroje 200.000

c) Zaffzení . 180.000 1,368.000

N. Obnova.

1. Nemovitosti:

a) Pozemky —

b) Stavby —

c) Pevná zatízení 530.000

d) Budovy 830.000

e) Dolový majetek. Ň — 1,360.000

2. Moritogsti:

a) Vozidla —

b) Stroje 314.000

c) Zatízení 560.000 874.000 2,231.000

Úhrnem... | 3,602.000

|



Sbírka zákonú a naľízení I, č. 38. 211

$ 4. Státní solné závody.

závody.
sterstva večejných prací.)

. Jednotlivô Úhrnem
Težby

! K

C. Investiční rozpočet.

Investiční úhrada,
1lInvestice pravé:

1. Podllem z provozního zígku „1 1,368.000

2. Zápújčkou . —

3. Vlastníml prostrtedky , — 1,368.000

II.Obnova:

Vlastními prostčedky Ň 2,234.000

Úhrmen. . 3,602.000



212 Sbírka zákonúa nafízení1, č. 88.

S 5. Česko-Slovenská tisková kanceláť.
UNO

8 5. Česko-Slovenská
(Patrí do pôsobnosti pčedsednictva

. | Jednotlivé ÚhrnemNáklady ———

| x

A. Provozní rozpočet.
ILProvozovací náklady:

1. Vlastní náklady provozovací:
a) Platy stálých zamestnancú 1,185.800
b) Ostatní náklady 5,871.300
c) Odpisy 66.000 2,123.100

9. Náklady správní (ústrední):
a) Platy stálých zamčstnancú 281.000
b) Ostatní náklady 307.500
c) Odpisy 12.000 600.500

3. Náklady všeobecné:
a) Pense . |... 290.000
b) Ostatní náklady —
c) Odpisy. — 290.000 8,013.600

I. Úroky z investičních dluhú. 365.300
111.Ztráty finanční:

1. Úroky . .. . . : 10.000
2. Jiné ztráty finanční . — 10.000

IV.Jiné náklady:
1. Platy stálých zamčstnancú 19.100
2. Ostatní náklady . 261.700
3. Odpisy , 150.000 427.800

Součet nákladú ad I.—IV. : 8,816.700
V. Zisk . —

Úhrnem . 8,810.700

B. Zjišténí konečného schodku.
Provozní ztráta 1,972.700
Pžídély základnímu jméní:

Splátky investičních dluhú . 30.600

Úhrnen . . 2,003.300

C. Investiční rozpočet.
Investiční náklady.

I. Investice pravé:
1. Nemovitosti —

2. Moritosti:

a) Stroje 350.000 350.000
11.Obnova:

1. Nemovitosti 50.000
2. Movitosti:

a) Stroje . 94.000
b) Inventáť 36.000 70.000 120.000

Úhrnem . . | 470.000



Sbírka zákonú a naťízení I, č. 38. 213

S 5. Česko-Slovenská tisková kanceláť.

tisková kanceláť,
ministerské rady.)

. Jednotlivé Úhrnem
Téžby

A. Provoznú rozpočet,

I. Provozovací téžby:
1. Vlastní tčžby provozovací 8,180.200
2. Jiné téžby provozovací 10.000
9. Pensijní príspevky 121.600 6,291.800

II. Zisky fi
1. Úroky Ň . —
2. Jiné zisky finančn — —

1lI. Jiné téžby 552.200

Součet, téžeb ad [.—III. 6,8:44.000

IV. Ztráta 1,972.700

Úhrnem . 8,816.700

B. Zjišténí konečného schodku.

Konečný schodek (úhrada stáútnípokladnou) 2,003.300

C. Investiční rozpočet,
Investiční úhrada.

I. Investice pravé:
1. Podílem z provozního zisku —
2. Zápújčkou.... —
3. Vlastními prostčedky 950.000 350.000

II. Obnova:
Vlastními prostčedky 120.000

Úhrnem. 410.000



214 Sbírka zákonú a naťizení I, č. 98.

8 6. Vojenská továrna na letadla.
OE

8 6. Vojenská
(Patrí do púsobnosti minis

Náklady | Jednotlivé
Úhrnem

A. Provozní rozpočet.

I Provozovací náklads:
1. Vlastní náklady provozovací:

a) Platy stálých zamestnanci .
b) Ostatní náklady.
c) Odpisy

. Náklady správní (ústrední):
a) Platv stálých zamestnanci .
b) Ostatní náklady.
c) Odpisy

a) Pense
b) Ostatní nák
c) Odpisy

V. Zisk

B. Zjišténí konečného prebytku.

. Náklady všeobecné:

IV.Jiné náklady:
1. Platy stálých zaméstnancú
2. Ostatní náklady
3. Odpisy

lady i

II.Úroky z investičních dluhú

11LZtráty finanční:
1. Úroky

2. Jiné ztráty finanční

Součet nákladú ad I.—IV.. .

L Pžídčly fondúm dotovaným z ryzího zisku
1l.Prídély základnímu jmčéní:

a) Splátky investičních dluhd .
b) Úhrada investic z provozního zisku .

111.Konečný prebytek (odvodstátní pokladné)

1,252.200
41,320.000

1,290.000 49,862.200

1,854.900
1,168.200

— 3,023.100

785.900
— 785.900 53,671.200

180.000

53,851.200

213.800

Úhmen . : 54,065.000—

10.700

58.300 89.000

144.800

Úhrnem . 213.800



.Sbírka zákonú a naťízení I, č. 98. 215

8 6. Vojenská továrna na letadla.

továrna na letadla.
terstva národní obrany.)

a | Jednotlivá ÚbmemTežby
| k

A, Provozní rozpočet.

I. Provozovaci téžby:
1. Vlastní téžby provozovací. , 53,043.000

2. Jiné tôžby provozovací , 1,022.000

3. Pensijní pňíspčvky , . — 54,065.000

II.Zisky finanční:
1. Úroky —

2. Jiné zisky finanční. A — —

111Jiné téžby. . —

Součet tôžeb ad I—I.. ., 54,065.000

IV.Ztráta , —

Úhrnem. . 61,065.000

B. Zjišténí konečného prebytku.

Provozní zisk . 213.800

Úhrnem . | 213.800



216 Sbírka zákonú a načízení I, č. 88.

$ 6. Vojenská továrna na letadla. tn)

8 6. Vojenská
(Patčí do púsobnosti minis

Náklady
Jednotlivô Úhrnem

L Investice pravé:

1. Nemovitosti

2. Movitosti:

Strojní zafízení .

11.Obnova:

1. Nemovitosti

2. Movitosti:

a) Strojní zafízení.
b) Ostatní zaňízení .

C. Investiční rozpočet.

Investiční náklady,

532.000

. 268.000

Úhrnem

58.300 58.300

800.000 800.000

-| 458.300



Sbírka zákonú a naťízení I, č. 88. 217

8 6. Vojenská továrna na letadla.

továrna na letadla.
terstva národní obrany.)

. Jednotlivé Úhrnem
Téžby

C. Investiční rozpočet.

Investiční úhrada.

I. Investice pravé:

1. Podílem z provozníhozisku. 58.300

2. Zápújčkou —

. 8. Vlastními prostrfedky — 58.300

II. Obnova:
Vlastními prostrčedky 800.000

Úhrnem 858.300



Sbírka zákonú a načízení I, č. 98.

5 7. Vojenské lesní podniky. Un
S 7. Vojenské

(Patrí do púsobnosti minis

Jednotlivô Úhrnem
Náklady | ——

A. Provozní rozpočet.

]LProvozovací náklady:
1. Vlastní náklady provozovací:

a) Platy stálých zamestnanci . 8,262.400
b) Ostatní náklady. 19,168.400
c) Odpisy 659.900 23,090.700

2. Náklady správní (ústčední):
a) Platy stálých zaméstnancú . 1,281.500
b) Ostatní náklady. 1,425.100
c) Odpisy 207.400 2,914.000

3. Náklady všeobecné:
a) Pense . 120.000
b) Ostatní náklady. 2
c) Odpisy — 120.000 26,124.700

II. Úroky z investičních dlnuhú , 6,122.600

III.Ztráty finanční:
1. Úroky ... . Ň —
2. Jiné ztráty finanční Ň — —

IV.Jiné náklady:
1. Platy atálých zaméstnanci . Ň —
2. Ostatní náklady Ň 172.100
8. Odpisy : —

Součet nákladú ad I.—IV..

172.100

32,719.400

2,109.400

Úhmem, .., 34,888.800

V. Zisk
ee

—O1—

B. Zjišténí konečného prebytku.
I. Prídély fondám dotovaným z ryzího zisku —

II. Pžídély základnímu jmčéní:
Splátky investičních dluhú . 584.000 584.000

III. Konečný prebytek (odvodstátní pokladné) 1,586.400

Úhrnem NE 2,169.400



Sbírka zákonúa nafízeníI, č. 38. 219

8 7. Vojenské lesní podniky.

lesní podniky.
terstva národní obrany.)

. Jednotlivá Úhrnem
Téžby |

| K

A. Provozní rozpočet.

I. Provozovací tčžby:
1. Vlastní tčžby provozovací . 33,133.800
2. Jiné tčžby provozovací Ň 861.200
3. Pensijní pľíspévky : 262.800 31,263.800

II. Zisky finanční:
1. Úroky . . . —
2. Jiné zisky finanční , —. 2

II. Jiné tčžby . 625.000

Součet téžeb ad I.-III.. . 34,884.800

IV. Ztráta Ň ma

Úhrnem. . 34.898.800

B. Zjišténí konečného prebytku. N

Provozní zisk 0104.400

Úhrnem : >149. 100



Sbírka zákonúa naťízení I, č. 98.

8 7. Vojenské lesní podniky. a.)
8 7. Vojenské

(Patrí do púsobnosti minis

. i ÚNáklady Jednotlivé hrnem m
K v»

C. Investičnú rozpočet.

Investiční náklady.
I. Investice pravé:

1. Nemovitosti:

a) Stavby A 414.700
b) Dopravní prostredk 557.600 1,032.500

2. Movitosti: 4
Inventáč mrtvý . 35.400 1,067.900

11.Obnova:
1. Nemovitosti:

a) Stavby . 153.100
b) Dopravní prostčedky 147.500 300.600

2. Movitosti:
a) Inventáť živý . 6.000
b) Inventáč mrtvý 16.000 22.000 822.600

1,390.500Úhrnem



Slfrka zákonúa naťízeníI, č. 38.

8 7. Vojenské lesní podniky.

lesní podniky.
terstva národní obrany.)

Téžby
Jednotlivé Úhrnem

C. Investiční rozpočet.
Investiční úhrada.

I. Investice pravé:
1. Podílem z provozního zisku
2. Zápujčkou .
3. Vlastními prostredk 1,06:.900

II. Obnova:
Vlastními prostrfedky

1,06:.900

322,600

Úhrnem 1,390.300



222 Sbírka zákonú a naľizení I, č. 38.

8 8. Tiskárna ministerstva národní obrany.

$ 8. Tiskárna ministerstva
(Patrí do púsobnosti minis

Náklady
Jednotlivé Úhrnem

L PFrovozovací ná

b) Ostatní náklady
c) Odpisy

b) Ostatní náklady
c) Odpisy

„ Náklady všeobecné:

a) Pense

a

c) Odpisy

II. Úroky z invest

IN.Ztráty finanční
L Úroky

IV.Jiné náklady:

2. Ostatní náklady
3. Odpisy

V.Zisk.

b) Úhradainvestie z p

b) Ostatní náklady

2. Jiné ztráty finanční

A, Provozní rozpočet.

klady:

1. Vlastní náklady provozovací:

a) Platy stálých zamčstnancú . 238.000
8,701.500

270.000

2. Náklady správní (ústrední):

a) Platy stálých zaméstnaneú .

ičních dluhbú

1. Platy stálých zamestnanci

Součet nákladú ad 1.—IV..

Úhrnen..

B. Zjišténí konečného prebytku.

I. Pťídély fondôm dotovaným z ryzího zisku
11l.Prídély základnímu jmční:

a) Splátky investičních dluhú .

rovozního zisku.

11. Konečný prebytek (odvodstátní pokladné)

Úhrnem.

183.700
55.600

4,209.500

239.300

4,118.800

58.800

4,505.600

235.600

4,741.200—

3.600

100.000 103.600

132.000

235.600

|
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8 8. Tiskárna ministerstva národní ob:any.

národní obrany.
terstva národní obrany.)

Jednotlivô Úhrnem
Téžby

A, Provozní rozpočet.

I. Provozovací téžby:
1. Vlastní tčéžby provozovací. 4,100.000

2. Jiné tčžby provozovací 81.200

3. Pensijní pňíspévky — 4,131.200

I. Zisky finanční:
1. Úroky 10.000

2. Jiné zisky finanční — 10.000

I. Jiné tôžby o

Součet tčžeb ad I.—III.. 4,141.200

IV.Ztráta . —

Úhrnem. 4,741.200

B. Zjišténí konečného prebytku,

Provozní zisk 235.600

Úhrnem . 235.600



2 4

8 8. Tiskárna ministerstva národní obrany,

Sbírka zákonú a naťízení I, č. 94.

tn.|
S 8. Tiskárna ministerstva

(Patčí do púsobnosti

Náklady
Jednotlivé

Ut
Úhrnem

C. Investiční rozpočet.

Investi
ILInvestice pravé:

1. Nemovitosti

2. Movitosti:

a) Stroje a motory .
b) Začízení dílen a kancelári —
c) Sazečský materiál

M.Obnova:

1. Nemovitosti

2. Movitosti:

a) Stroje a motory.
b) Zarízení dílen a kanceláfí 20.000 :
c) Sazečský material

ční náklady.

160.000

5.000

210.000 |

5.000 |

Úhrnem . |

165.000

235.000

400.000
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8 8. Tiskárna ministerstva národní obrany.

národní obrany.
ministerstva návodní obrany.)

Jednotlivá Úbrnem
Téžby

C. Investični rozpočet.

Investiční úhrada.
L Investice pravé:

1. Podílem z provozníhozisku. 100.000
2. Vlastními prostčedky 63.000 165.000

I. Obnovn:
Vlastními prostiedky 235.000

Úhrnem. 400.000

29%
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SKUPINA III.

SPRÁVA STÁTNÍHO DLUHU.
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Skupina III,
Správa státního dluhu.

Výdaje na státní dluh jsou obsaženy jednak ve skupiné I. „Vlastní státní správa“ v kapitole 10. „Vše
obecná pokladní správa“, pokud zatčžují státní sprúvu, jednak ve skupiné II. „Správa státních podnikú",

v rozpočtech státních podnikú, pokuJ tyto podniky na státní dluh pňispívají. i

|Titul|Parak,rat

5

OO—OOÔO>

. Kapitál Ryzí úrok Úmor Správa Úbrn
Výdaje

K

Státní dluh republiky
Česko-Slovenské.

Vnitční státní dluh.

I.Dluhzaložený31.435,005.045|| 1.257,949.37890,000.000— 1.347,919.378
11. Dluh pčechodný . 113.153,431.462 510,677.093 — — 1 510,677.093

g 1. (úhrm) . [44.588,436.507 1.708,626.471 90,000.000 — | 1.858,026.471

Zahraniční dluh | 9.416,301.002 112,458.569 30,01:4.420 433.050 142,926.039
] |

|

Správni výdaje | — — — 29,900.000| 29,900.000
[

Úhm skupiny [III.. 54.004,737.509| 1.881,085.040 120,014.420 30,353.050! 2.31,452.510

|

Od toho:
Úhrada pľňipadajicí na

území pripojená k sou
sedním státúm . 658,000.000 42,000.000 — 700,000.000

Zbývá . 1.223,085.040 78,014.420 30,353.0501| 1.331,452.510



Sbírka zákonúa naťízehíI, č. 38. 229

Skupina III.

Správa státního dluhu.

. Ryzí úrok Úmor Správa Úbrn
es

2| 8
4 [04

1 Státní dluh republiky Česko-Slovenské.

1 Úhrada státními podniky:

A. Společnými 8,265.408 190.645 — 9,056.101B.VzemíchČeskéaMoravskoslezské| 147,974.293|— 11,159.924—159,194.217
C. V zemi Slovenské 63,349.505 4,013.163 — 57,362.668

D. V Podkarpatské Rusi 12,115.774 1,322.986 — 13,438.760

8 1. (úhrn) 221,706.028 17,286.718 — 238,991.746

2 Úhrada samosprávnými svazky:

A. V zemích České a Moravskoslezské 5,673.681 782.880 - 6,406.561

B. V zomi Slovenské 2,114.396 260.000 — 2,374.396

C. V Fodkarpatské Rusi 223.669 21.170 — 240.839

8 2. (úhrn) . 8,013.740 1,014.050 — 9,027.796

3| Úhrada7ezvláštníchzdrojúpríjmových81,006.17611,968.799— 42,914.9084| Úhradastátnísprávou. „|.962,360.091| 47,744.859| 830,353.050|| 1.040,439.000ÚhrnskupinyIII..| 1.223,085.04078,014.42030,9353.050|| 1.331,452.510
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39.
Vládní nafízení

ze dne 24. února 1939,
kterým se príslušníci nčmecké národnosti

vyjimají z branné povinnosti.
Vláda republiky Česko-Slovenské naťizuje

podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího
ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

8 1.
(1) Branné povinnosti (8 2 branného zá

kona) nepodléhají osoby, které podle pťe
zkoumatelných znakú jsou Némci. Jsou-li již
pľíslušníky branné moci, propouštéjí se z ní.
. ©) Za prezkoumatelný znak se pokládá ze
Jména národnosť zjišténá pi posledním účed
ním sčítání lidu, po pňípadé i jiné objektivní
znaky (školské vzdelání, účast na kulturních
a jiných institucích).

$2
S e

Toto nafízení platí na území celého státu
a nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provede
Je ministr narodní obrany.

Vládne nariadenie
zo dňa 24. februára 1939,

ktorým sa príslušníci nemeckej národnosti
vynímajú z brannej povinnosti.

„Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného splnomocňova
cieho zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330
sb. z. an.:

3 1.
(1) Brannej povinnosti ($ 2 branného zá

kona) nepodliehajú osoby, ktoré podľa pre
skúmateľných znakov sú Nemci. Ak sú už
príslušníkmi brannej moci, prepúšťajú sa
z nej.

(2) Za preskúmateľný znak sa považuje
menovite národnosť zistená pri poslednom
úradnom sčítaní ľudu, po prípade aj iné ob

Vydána dne 25. února 19329,

—— - - —

jektívne znaky (školské vzdelanie, účasť na
kultúrnych a iných inštitúciách).

b 2.

Toto nariadenie platí na území celého štátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, pre
vedie ho minister národnej obrany.

POZNOPANOK BNAJIM

3 HA 24. nororo 1939,
AKHM TOpOKAHH HIMELIBKO!ÍHAPOJIHOCTH

BBÍJIBHO HOTBCIAABIN BIACLKOBOŤ NOBHHHOCTU,

Bnana HecbKO-CNOBAUbKOIPecnyÓHKH POZ
NOPANLKYE No apr. II KOHCTHTYLÍŇHOMOCNOBHO
BJACHATOYHOTO3AKOHY 3 AHA 15. rpyana 1938,
u. 330 36. 3. | p.:

8 1.

(1) BifiCbKOBIÁ NOBHHHOCTI!(8 3 Bl CHKOBOTO
34KOHY) HENI/INATAHOTbTI OCOÓH, KOTPI NO NPil>
3HAKAX, SIKI MOMXHA MPOBÍDATU, € HIMLAMA.

SAKLLOBXKE€ HJEHAMH 3ÓPOŇHOŤ CHAH, 3BIIBbHIO

IOTBCA 3 HELI,

(2) 3a NpHZHAK, AKHŇL MOKHA NPOBÍPATH,
VBAAKAETBCA NEPENYCIM HAPOAHICT> CTBEPILKE

HA -MPIL OCTAHHIŇ NEPENHCÍ NO AHOCTN, ZTAAZHO

ň IHLIi OČEKTHBHÍ NPHZHAKU (LIKLIbHA OCBITA,
YYACT> B KYJIDTYPHHX 1 IHUI1X IHCTATYLUIAX).

8 2.

Llefí POZNOPANOK OČOBAZYE HA TEPATOPI! IU“
NOŤ NEp:KaBI! | CTAE NPABOCHADHHM AHEM OTO“
NOLIEHHA: nepeBene Ňoro MIHICTP HAPOAHO!
OÓOPOHU.

Dr. Háchav. r.
Beran v. r.

Dr. Šádek v. r.
Syrový v.r.
Ing. Eliášv. r.
Čipera v.r.
Dr. Feierabend v.Y.
Dr. Klumpar v. ľ.
Dr. Havelka v.Y.
Révay v.Y.

Sidor v. r.,
tiež za všetkých členov

Slov. vlády.

Dr. Chvalkovskýv. r.
Dr. Fischerv. r.
Dr. Kalfusv. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Krejčí v. r.
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Sbírka zákonú a naŤizení
republiky Česko-Slovenské

se vydává podle vládního nmačízeníze dne 30. prosince 1998, č.992 Sb.
z. a n., ve dvou samostatných dílech. Do prvého dílu Sbír ky zezaňazují se
zákony, načízení aťd. ve vécech celé republice společných, do druhého
zákony, naňízení atd. ve vécech, které se týkají jen zemí České a Morav
skoslezské.

Predplatné na jeden ročník Slívky činí v tuzemsku na díl prvý
120 K, na díl druhý 80 K, na oba díly 200 K, s výhradou event. zvýšenú
v prípadé pomérú obzvlášť mimoňčádných(pi nepomérné velkém zvýšení
výrobních nákladú nebo mimoňádné velkém rozsahu Sbírky). Predplatné
pro cizinu je o 50% vyšší. Predplatné nutno zaplatiti najednou nejpozdéji
do 15. bňezna dotčeného roku. Kdo zašle nčjaký peníz na nový ročník po
15. bňeznu, bude považován za odbératele: zaslaný peníz bude súčtován
jako záloha na konečnou cenu celého ročníku, která mu bude vyúčtovéna
po ukončení ročníku podle úhrnu cen jednotlivých čústek a která pri
úplném ročníku veľmi značné pňevyšuje částku predplatného.

V drobném.prodeji účtují se částky Sbívky kteréhokoliv dílu:
a) u částek o 2 až 10 stránkách . ... 220 T— K,
b) u částek 0 více než 10 stránkách za každý list (2 stránky) 20 haléňi.

Cena částek zasílamých do ciziny jest o 50% vyšší.
Za tuto cenu zasílají se tisky objednané poštou po pľedchozím zapla

cení a prodávají se novévydávané a dosud vydané čústky iv knihkupectvích.
Zakoupené částky se nevyméeňují ani neberou zpéť.

Vypovédetidalší odbér Sbírky možno jen písemné pňed koncem roku
pro rok pňíští.

Nedošlé nebo neúplné částky Sbívky buďtež písemné reklamovány
nejdéle do čty? nedél po vydání, nebyly-li v této Ihúté vel:lamovány, vydají
se jem po zaplacení ceny částky.

Platby buďtež poukazovány výhradné na šekový účet u poštovní spo
Ťitelny čís. 200.563 ,„Sbírka zákonú a načízení republiky Česko-Slovenské
Praha 111,“Placení poštovními známkami se nepňijímá. Poštovné prípadné
korespondence hradí predplatitel (odbčratel) ze svého.

Pňi objednávkách a rel:lamacích uvésti jest číslo částky (nikoliv čislo
normy) s udáním ročníku,

Predplatné, reklamace a objednávky buďtež zasílány pouze

Administraci Sbírky zákonú a naňtzení,
Praha 111,Tržišté č. 9.

Státni llskárnn v Praze,



Ročník 1939.

Sbírka zákonúa nafízení
republiky Česko:Slovenské.

Částka 18.
Cena: K 1—.

Vydána dne 28. února 1939,

Obsah: (40.—44.) 40. Nafízení o celních úlevách pľi dovozu zboží z území pripojeného k ťfši Nč
mecké. — 41. Naťízení, jímž se mční a doplňují predpisy o úpravš zamčstnávání osob z území

pčipojených k sousedním státúm, vydané vládním načízením ze dne 19. číjna 1938, č. 244 Sb. z.
a n. a vládním nafízením ze dne 11. listopadu 1938, č. 282 Sb. z. a n. — 42. Vyhláška o za

vedení visové povinnosti ve styku 6 Lotyšskem. — 43. Úmluva medzi Česko-Slovenskon repub
Jikou a kráľovstvom Maďarským o úprave otázok štátneho občianstva a opcie, podpísaná dňa
18. februára 1939 v Budapešti. — 44. Naťízení, kterým se provádí úmluva mezi Česko-Sloven

skou republikou o královstvím Maďarským o úpravč otázek státního občanství a opce, pode
psaná dne 18. února 1939 v Budapesti.

4.0.
Vládní naťízení

ze dne 24, února 1939
o celních úlevách pči dovozu zboží z území pňi

pojeného k fiši Némecké.

Vláda republiky Česko-Slovenské naťizuje
podlečl. II úslavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

5 1.

(1) Zboží vyrobené v území pľipojeném
k fiši Námecké a z ného dováženédo republiky
Česko-Slovenské v rozsahu odpovídajícím do
savadnímu odbéru bude až na další pičidovozu
projednáváno beze cla.

(2) Ministy financí muže stanoviti výjimky
z této celní úlevy.

8 2.

(1) Toto maňízení platí na území celého
stálu a nabývá účinnosti dnem vyhlášení: zá
roveň pozbývá účinnosti vládní načízení ze dne
25. fíjna 1938, č. 248 Sb. z. a n. i

(2) Toto nafízení provede ministr financí
v dohodé se zúčastnénými ministry.

Vládne nariadenie
zo dňa 24. februára 1939

o colných úľavách pri dovoze tovaru z územla
pripojeného k Nemeckej ríši.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľačl. II ústavného splnomocňovacieho
zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.
z. an.:

8 1.

(1) Tovar vyrobený v území pripojenom
k Nemeckej ríši a z neho dovážaný do Česko
Slovenskej republiky v rozsahu odpovedajú
com doterajšiemu odberu bude až na ďalšie
prejednávaný pri dovozebezcla.

(2) Minister financií môže stanoviť vý
nimkyz tejto colnej úľavy.

8 2.

(1) Toto nariadenie platí na území celého
štátu a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia,
zároveň stráca účinnosť vládne nariadenie zo
dňa 25. októbra 1938, č. 248 Sb. z. a D.

(2) Toto nariadenie prevedieminister fi
nancií v dohode so zúčastnenými ministrami,

31



POZNODANOK BINAJIH

3 nHa 24. nororo 1939
NPO 1WNOBÍNONEKLIÍ MPI! NOBOZÍ TOBAPY

3 oóčnACTII NpiunyHenoOť 10 HIMEUBKO!

NEpDXKABII.

Brana Wecbko-Ca1obalibKoi PEnVÓNHKI!PO3
NOPALKYE NO apr. II. KOHCTIITYLIŇIHOTOYNOB
HOB.14CH51I04OTO34KOHY3 IHs1 15. rpvaHa 1938,
u. 330 36. 3. i p.:

S 1.

(1) ToBap BAPOÓNEHHÁ B OČIACTII NPpHANYHE
Hiit no HIMCUBKOI NEPAÁABII TA NOBOMYBAHHÁ

BIATAM no HYecbko-C 10BAUBKOŤ Peny6AHKH B
Mipí, U10 BIANOBÍLAE NOTENEPÍLIHĽOMY BINČO
POBH, Óyne a 10 BIAKIHKAHHSIBIANPABJATHCA
NPH G0BO3Í Éea3 LUNA.

(2) Minicrp binanciB MOKREBCTAHOBHTHBH
ŤMKII 3 UEŤ I10BOŤ NO.1EKLUI.

g 2.

(1) Lleit poznopa nok OČOBAAYEHa TEPHTOPIÍ
111.10] NEPKABH Ň HAÓYBAE NPABOCHIJIA 3 AHCM
OrOJ10LIEHHA: O,IHOHACHO TPATHTĽ6 ANPABOCILINA

POZNOPANOK BAJK 3 HA: 25. KOBTHA 1938,
u. 248 36. 3. 1 p.

(>) Lleň posnopanok nepebene MIHiCTpfi
HAHCÍB B NOPOJYMÍHHO 3 ANPHYACHHMHI.MÍHIC

TPAMH.
Dr. Häáchav. v.

Beranv. r.
Dr. Vološinv.r.
Syrovýv.r.
Dr.Šádekv. r.
Ing. Eliáš v. r.
Čipera v.r.
Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumparv. r.
Dr. Havelkav. r.

Révayv.r.

Sidor v. r.,
tiež za všetkých členov

Slov. vlády.

Dr. Chvalkovskýv.r.
Dr. Fischerv. r.
Dr. Kalfus v.r.
Dr. Kapras v.r.
Dr. Krejčí v.r.

41.
Vládní nafízení

ze dne 24. února 1939,
jimž se mční a doplňují predpisy 0 úpravé
zamestnávání osob z území pripojených k sou
sedním státúm, vydané vládním nafízením ze
dne 19, fíjna 1938, č. 244 Sb. z. a n., a vládním
nafízením ze dne 11. listopadu 1938, č. 282 Sb.

z.an.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje

Sbírka zákonúa nafízení1, č. 41.———

podle čl..11 ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

čl. I.

Vládní nafízení č. 244/1938 Sb. z. an. se
mení a doplňuje takto:

1.V81, odst. 1 se vypouštéjí slova „nebo
domovské právo“ a slova ,,a domovské právo“,

2.V82, odst. 2, včté 2 se nahrazuje slovo
„propustiti“ slovem „vypovédeti“.

3.K 82, odst. 2 se pľipojuje tato včta: ,,Roz
hodnutí okresního účadu, kterým jest svolení
k dalšímu zaméstnávání odepťeno, jest doručiti
zamestnanci i zaméstnavateli jako stranám.“

čl. 11.

8 4 vládního nafízení č. 282/1938 Sb.z. a n.
se zrušuje.

čl. II.
Toto naťízení platí na území celého státu a

nabývá účinnosti dnem 28. února 1939 : provede
je ministy sociální a zdravotní správy v dohodé
se všemi zúčastnénými ministry, v zemi Slo
venské Slovenská zemská vláda a na Podkar
patské Rusi vláda Podkarpatské Kusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 24. februára 1939,

ktorým sa menia a doplňujú predpisy
o úprave zamestnávania osôb Z území pripo
jených k susedným štátom, vydané vládnym
nariadením zo dňa 19. októbra 1938, č. 244
Sb. z. a n, a vládnym nariadením zo dňa

11. novembra 1938, č. 282 Sh. z. a n.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria.
ďuje podľa čl. II ústavného splnomocňova
cieho zákona zo dňa 15. decemlra 1938, č. 330
Sb. z. an.:

Č]. I.
Vládne naviadenie Č. 244/1938 Sb. z. a n. SA

mení a doplňuje takto:
1. V81, ods. 1 sa vypúšťajú slová ,,alebo

domovské právo“ a slová „a domovské právo“.
2. V82, ods. 2, vete Z sa nahraďuje slovo

„prepustiť“ slovom „vypovedať“.
3. K 8 2, ods. Z sa pripojuje táto veta:

„Rozhodnutie okresného úradu, ktorým je
svolenie k ďalšiemu zámestnávaniu odopreté,
treba doručiť zamestnancovi i zamestnávate:
ľovi ako stranám“.
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čl. II.

8 4 vládneho nariadenia č. 282/1938 Sb.z.
ABN. SA Zrušuje,

čl. 1II.

Toto nariadenie platí na území celého štátu
a nadobúda účinnosť dňom 28. februárom
1939.Prevedie ho minister sociálnej a zdra
votnej správy v dohode so všetkými zúčast
nenýmiministrami, v Slovenskej krajine Slo
venská krajinská vláda a v Podkarpatskej
Rusivláda Podkarpatskej Rusi.

POSNOPANOK BNAJIM

8 HA 24. niororo 1939,
AKUM BMÍIHIOTOTBCA 1 NONOBHOHOTBCIA IIPH

NICH NP VAPABIAILBHEHHA B3AHATTA OCIÓ

8 OČNACTEŇ NPUJLYHEHIIX 0 CYCÍIHIX Jep
MaB, BMIAHÍ POZNOPANKOM BIAMI 3 IHA
19.OBTHA 1938, u. 244 36. B. i p., TA pos
NoPANKOMBnann 3 NA 11. nucTronany 1938,

u. 282 36. 8. i p.

Bnana WecbkKO-CHOBALIBKOŤ PENYÓJIHKH PO3
nopnaxye no apr. 1l. KOHCTHATYLIŇHOPOVNOB
HOBNACHSIIOUOTO32KOHY 3 AHA 15. rpynhar: 1938,
u. 330 36. 3a. i p.:

Apr. l.
POZNOPALOK RPlanu “4. 244/1938 36. 3. i p.

SMIHOETBCIA Ú NOI10ORHWETBCA OCb AK:

I. B81, ycr. l cim BHNYCTHTI!CNOBA„aóo
NPABOTPOMAACBKOŤ NPIHANEMKHOCTH“ TA CIOBA

„i NPABO PTPOMAJICLKOÍ NPHHAJEIKHOCTH“.

2.B82, ycr. 2, R DEYHEHHNO2 CHI ZACTYNHTH
ČNOBO „3BIJIBHHTH““ CINOBOM ,,BUMOBICTH“,

3. lo 8 2, ycr. 2 chia 2ONATH LE PEYEHHA:
„PÍLIEHHS OKPYMNOFO YPALY, AKAMBIATMOBJIEHO
AO3BÍJ Ha l4lbllie 3AHATTA, CNIA NOPYHYHTH
CNYKÓOBHKOBH Ta NPAUENABLUEBH SIK CTOPO
4M“.

Apr. |II.

$4 poznopnky Blanm u. 282/1938 36.3. i p.
KACVETECIA.

Apr. 1II.

Lleň poznopAnokK nie Ha TepuTOPIÍ LlNOŤNep
MABH Ta HAÓYBAE NPABOCHUAJIA.Z NHEM 28. NIO
Toro 1939: nepebejie .ŇOro MIHICTP COUulnJIB
HOTo Ta 3NOPOBEJIBHOTO YNPABNIHHA B NOPOZY
MÍHIHIO3I BCIMH ANPHHACHIMH MIHÍCTPAMH, y Cno
Balbkiú IpaiHi CHOBALUBKAKPaAEBABNAJIA a Ha
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p akapnáTebki Pycii Bsaja fliakápnaTcbkoíYCH.
Dr. Háchav. r.

Beranv. r.
Sidorv. r., Syrovýv.r.

tiež za všetkýchčlenov Révay v.r.
Slov.vlády. Dr. Šádek v.r.
Dr. Fischerv. r. Ing. Eliáš v.r.
Dr. Kalfusv.r. Čipera v.r.
Dr. Kapras v.r. Dr. Feierabendv. r.
Dr. Krejčí v. r. Dr. Klumparv. r.

Dr. Havelkav. v.

42.
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 18. února 1939

o zavedení visové povinnosti ve styku s Lo
tyšskem,

Podle 8 10 zákona ze dne 29. bezna 1928,
č. 55 Sb. z. a n., o cestovních pasech, zavádím
v dohodé s ministerstvem zahraničních vecí
pro území celého státu visovou povinnost pro
majitele národních pasú lotvšských,a to s oka
mžitou platnosti.

Vyhláška ministra vnútra
zo dňa 18. februára 1939

o zavedení vízovej povinnosti vo styku s Lo
tyšskom.

Podľa $ 10 zákona zo dňa 29. marca 1928,
č. 50 Sb. z. a: n., o cestovných pasoch, zavá
dzam v dohodes ministerstvom zahraničných
vecí pre územie celého štátu vízovú povinnosť
pre majiteľov národných pasov lotyšských, a
ťo s okamžitou platnosťou.

OrononehHYi

MIHÍCTPA BHYTPÍLUHAX CIPAB
8 HA 18. niororo 1939

NPO BABEJNEHHA BÍZOBOFOo OÓOBAZKY Y BĽ3A
eMnHax 3 JlaTBIE.

Io $ 10 3akoHy 3 nHn 29. Gepe3nn 1928, u.
90 36. 3. I P., APO NOJOPOHHÍ MNACIOPTH,34
BOJLKY B NOPOJYMIÍHHIO3 MIHICTEPCTBOM3arpa
HHUHUX CNPAB AA TEPHTOPIŤ UNCÍ JePpIKABH
BÍ3OBHŇ OÓOBAJOKJLIA BJACHHKÍB HAPOJIHIIX 10.

THUICLKAX NACNOPTIB i TO 3 HEraliHO0 OĎOBA
3Y10Y01 CHNOH.

Dr, Fischerv. r.
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43.
Úmluva

medzi Česko-Slovenskou republikou a kráľovstvom Maďarským o úprave otázok štátneho
občianstva a opcie, podpísaná dňa 18. februára 1939 v Budapešti.

Convention
entre la Républigue Tchéco-Slovague et le
[ľovaume de Hongrie au sujet du reglement
des guestions de nationalité en relation avecla
réunion du territoire adjugé ä la Hongrie en
vertu de la Décision arbitrale de Vienne du Z

novembre 1935.

Le President de la Républigue Tchéco-Slo
vague et Son Altesse Sérénissime le Régent
du Rovaume de Hongrie, animés du désir de
rérler les guestions de nationalité en relation
avec la réunion du tenitoire adjugé a la
Hongrie par la Décision arbitrale de Vienne,
ont résolu de conclure une Convention a cet
effet et ont nommé pour leurs Plénipoten
tiaires respectifs

Le Président de la Républigue
Tehéco-Slovague:

Monsieur le Docteur Martin Mičura,
ancien Ministre, Président de la Cour ďAppel

a Bratislava, et

Son Altesse Sérénissime le Ré
gent du Royaume de Hongrie:
Monsieur le Docteur Coloman de Tomosányi,

Secrétaire ď Etat au Ministére Roval Hongrois
de ľlntérieur,

lesguels, aprés avoir échangé leurs pleins
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes:

Article premier.
Ceux des habitants des temitoires réunis

a la Hongnie en vertu de la Décision arbitrale
de Vienne du 2 novemlre 1938, gui, a la date
de ľentrée en vigueur du Traité de Trianon,
étaient indubitablement ressortissants hon
£rois corformément aux dispositions légales
hongroises en vigueur ä cette épogue et ont
leur domicile fixe depuis le 2 novembre 1928
sur les territoires en guestion, réacguičrent,
avec eífet ä partir du 2 novembre 1938 —

(Preklad.)

Úmluva
medzi Česko-Slovenskou republikou a Kráľov.
stvom Maďarským o úprave otázok štátneho
občianstva vyplývajúcich z pripojenia územia
prisúdeného Maďarsku rozhodčím výrokom
vyneseným vo Viedni dňa 2. novembra 1933,

Prezident Česko-Slovenskej republiky a
Jeho Najjasnejšia Výsosť správca kráľovstva
Maďarského preniknutí želaním. aby boly
upravené otázky štátneho občianstva, vyplý
vajúce Z pripojenia územia prisúdeného Ma
ďarsku rozhodčím výrokom viedenským,
rozliodli sa za týmto účelom uzavrieť úmluvu
a menovali svojimi plnomocníkmi

Prezident Republiky Česko
Slovenskej:

Pána Dr. Martina Mičuru,
bývalého ministra, prezidenta vrchného súdu

v Bratislave a

Jeho Najjasnejšia Výsosť
správca Kráľovstva Maďaťľ

ského:
Pána Dr. Kolomana Tomcsányi-ho,

štátneho tajomníka v kráľovskom mi isterstve
vnútra,

ktorí vymeniac si svoje plné moci, zistili ich
v dobrej a naležitej forme, dohodli sa na na
sledujúcich ustanoveniach:.

článok prvý.
Maďarskú štátnu príslušnosť nadobúdajú

5 účinkom od 2. novembra 1938 pri súčasnej
strate česko-slovenskej štátnej príslušnosti
získanej na základe Trianonskej smluvy —
bez akéhokoľvek správneho (administratív
neho) opatrenia, tí z obyvateľov území, pri
pojených k Maďarsku podľa rozhodčieho vý
roku viedenského zo dňa 2. novembra 1938,
ktorí v deň, kedy nadobudla účinnosť Tria
nonská smluva, boli podľa vtedy platných ma
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avec la perte simultanée de la nationalité
tchéco-slovagueacguise surla base du Trajté
de Trianon — la nationalité hongroise sang8
aucune mesure administrative.

La nationalité du mari, gui, de cette facon,
a rvéacguis la nationalité hongroise, sSétend
sur sa femme et sur ses enfants légitimes
agés de moins de 24 ans. Lenfant né hors
mariage et ágé de moins de 24 anssuit la na
tlonalité de sa môre.

En ce gui concerne ľapplication des dispo
sitions du présent article, pour les enfants
orphelins de pere et de méere ou orphelins de
pere et nés aprés ľentrée en vigueur du Traité
de Trianon, la nationalité hongroise de leur
pere, et sils sont nés hors mariage, celle de
leur mére, possédée á la date de ľentrée en
vigueur du Traité de Trianon, est détermi
nante,

Ľorphelin né aprés le Z novembre 1928 —
en tant gue ses parents, respectivement sa
mére, ont perdu la nationalité hongroise en
vertu du Traité de Trianon — réacguiert la
nationalité hongroise sans aucune mesure
administrative, sil avait son domicile fixe
depuissa nais<ance surle territoire réuni Ala
Hongrie.

Axtiele 2.
Ceux des hahbitants des territoires réunis

a la Hongvie aGuine remplissent pas les con
ditions exigées pay ľartiele premier, ainsi gue
ceux gui les remplissent, mais gui étaient
devenus ressovtissants tehéco-slovagues par
suite du droit ď option exercé dans le temps en
vertu de ľarticle G4 du Traité de Trianon,

„conservent leurnationalité tchéco-slovague.
Ces personnes ne peuvant acguérir, respec

tivement réacguérir la nationalité honmroise
gue par naturulisation, respectivement par
réintérration, sur base des dispositions
légales honguoises régissant cette matiere.

Ceux des ressortissants tchéco-slovagues
de vace hongroise gui sont émigrés dans un
Etat tiers avant le 2 novembre 1938, peuvent
également véacguérir, par réintégration, la
nationalité hongroise, en tant gwils étaient
indubitablement ressortissants hongrois a la
date de ľentrée en vigueur du Traijté de
Trianon et avajent, avant leur émigration,
leur domicile fixe sur le territoire réuni ä la
Hongrie.

Article 3.
Les personnea de race tchegue, slovague

ou rutléne (ruzsin), tombant sous ľapplica
tion de ľarticle premier, auvont, dans le délai
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ďarských právnych predpisov nepochybne
maďarskými štátnymi občanmi, a ktorí majú
na uvedenom území slále bydlisko od 2. no
vembra 1928,

štátna príslušnosť manžela, ktorý týmto
spôsobom opäť nadobudol maďarské štátne
občianstvo, vzťahuje sa na jeho ženu a na
manželské deti mladšie než 24-ročné. Dieťa
narodené mimo manželstva a mladšie než 24.
vočnésleduje štátnu príslušnosť matky.

Ohľadom použitia ustanovení tohoto článku
na úplné siroty alebo siroty bez otca narode
né po tom, čo Trianonská smluva vstúpila
v platnosť, rozhoduje maďarská štátna prí
slušnosť otcova, a ak sa narodily mirno man
želstva, matkina, ktorú maly v dobe, keď
vstúpila v platnosť Trianonská smluva.

Sirota narodená po 2. novembri 1928 nado
búda bez akéhokoľvek administratívneho
opatrenia maďarské štátne občianstvo v prí
pade, že od narodenia mala stále bydlisko na
území pripojenom k Maďarsku, — ak jej ro
dičia, poťažne matka, stratili maďarské
štátne občianstvo na základe Trianonskej
smluvy.

Článok druhý.
Ti z obyvateľov území pripojených k Ma

ďarsku, ktorí nevyhovujú podmienkam stano
veným článkom prvým, ako aj tí, ktorí im
vyhovujú, ale stali sa česko-slovenskýmištát
nyrni občanmi vykonaním opčného práva vo
smysle článku 64 Trianonskej smluvy, podržia
Si svoju česko-slovenskú štátnu príslušnosť.

Tieto osoby môžu maďarské štátne občian
stvo nadobudnúť, prípadne znova nadobud
núť len naturalizáciou, prípadne repatriáciou
podľa príslušných maďarských právnych pra
vidiel.

Z príslušníkov česko-slovenských maďar
skej národnosti, ktorí sa vysťahovali do nle
ktorého tretieho štátu pred 2. novembrom
1938, môžu tiež nadobnúť repatriáciou ma
ďarské štátne občianstvo tim, ktorí boli ne
pochybne maďarskými štátnymi občanmi
v deň, kedy vstúpila v platnosť Trianonská
smluva a mali pred vysťahovanímsvoje stále
bydlisko na území pripojenom k Maďarsku.

článok tratí.
Osoby českej, slovenskej alebo rusínskej

národnosti, na ktoré sa vzťahuje článok prvý,
môžu do 6 mesiacov, počítaných odo dňa, kedy
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de 6 mais ňpartir de ľentrée en vigueur de
la présente Convention,la facultéde réclamer
le maintien de la nationalité tchéco-slovague.

Leffet léga! de "option saccomnplit le Z no
vembre 1938.

Article 4.
En ce aui concemmeles autres conditions et

les modalités de ľexercice de ľoption, les
Hautes Parties Contractantes conviennent
de ce gui suit:

a) Uoption devra étre présentée dans la
Républigue Tchéco-Slovague, suivant le pays
ďorigine de ľoptant, au Ministére de ľInté
rieur 4 Praha, au Ministére de ľIntérieur de
la Slovaguie ä Bratislava, respectivement au
Gcuvernement de la Karpatská Ukrajina a
Chust. Si ľoptant réside en dehors du terri
toire de la Républigue Tchéco-Slovague, 1l
devra présenter ľoption ä la représentation
diplomatigue ou consulaire tehéco-slovague
compétente.

b) Ľoptant est tenu ä faire part en meme
temps de ľoption ä ľautorité administrative
hongroise (fôszolgabiró, polgármester) com
pétente selon sa résidence aussi. Si, au mo
ment de ľoption, ľoptant réside ou séjourme
en dehors du territoire de la Hongnie, il fera
cette déclaration a la représentation diplo
matigue ou consulaire hongroise compétente.

c) Toute personne ágée de plus de 18 ans
et non frappée ďincapacité exercera le droit
ďoption en son propre nom.

d) Uoption du mari entraine celle de sa
femme vivant ensemble avec lui et de ses
enfants léritimes mineurs aágésde moins de
18 ans. Loption de la mere entraine celle
des enfants nés hors mariage et ágés de moins
de 18 ans. Loption de la veuve entraine celle
de ses enfants placés sous sa tutelle et árés
de moins de 18 ans.

e) Au nom de ľenfant ágé de moins de 18
ans et au nom ďune personne frappée
ďincapacité, soumise ä la puissance paternelle
ou mise sous tutelle ou curatelle, cest le re
préesentant légal gui exercera le droit ďoption.

í) Pour ľappréciation des formalités regui
Ses par Je présent article, le jour de la pré
sentation de ľoption sera déterminant.

7) Uoption exercée en temps utile ne póurra
pas etre retirée. L"optionexercée parle repré
sentant légal pou174,cependant, étre retirée,
dans le délai prévu pour ľoption, par celui
gui dans ľentretemps, a atteint ľápe de 18
ans ou est devenu capahle.

táto úmluva vstúpi v platnosť, žiadať, aby im
bolo ponechané česko-slovenské štátne občian..
stvo.

Právny účinok -opcie nastáva dňom 2. no
vembra 19838.

článok štvrtý.
Čo do ostatných podmienok opcie a spôso

bov jej vykonania Vysoké smluvné strany sa
dohodly takto:

a) v Česko-Slovenskej republike musí byť
opčné prehlásenie podané alebo ministerstvu
vnútra v Prahe, alebo ministerstvu vnútra
Slovenskej krajiny v Bratislave, poťažne
vláde Kaypatskej Ukrajiny v Chuste, podľa
toho, z ktorej krajiny optant pochádza.

Ak optant býva mimo územie Česko-Sloven
skej republiky, musí podať opčné prehlásenie
u príslušného česko-slovenského zastupiteľ
ského. úradu diplomatického alebo konzulár
neho.

b) Optant je povinný vykonanie opcie
súčasne oznámiť správnemu úradu imaďarské
mu(fószolgabíró, polgármester), príslušnému
podľa jeho pobytu. Ak optant v dobe opcie
býva alebo zdižuje sa mimo územia Maďaľ
ska, podá toto prehlásenie príslušuému diplo
matickému alebo konzulárnemu úradu ma
ďarskému.

c) Každá osoba staršia než 18 rckov, ktorá
nie je nespôsobilá k jednaniu, vykoná opčné
právo samostatne.

d) Opcia manželova vzťahuje sa na jeho
manželku žijúcu v spoločnej domácnosti a na
zákonité maloleté deti, mladšie než 18-ročné.
Opcia matkina vzťahuje sa na deli narodené
mimo manželstva a mladšie než 18-ročné.
Opcia vdovy vzťahuje sa na jej deti mladšie
než 13-1očné,ak sú pod jej tútorstvom.

e) V mene dieťaťa menej než 18-ročného
a v mene osoby pozbavenej svojprávnosti,
podrobenej moci otcovslkej alebo postavenej
pod tútorstvo alebo opatrovníctvo vykoná
opčné právo jej zákonný zástupca.

f) Pre posúdenie náležitostí opcie, stanove
ných v tomto článku, je rozhodný deň, v kto
rý bolo opčné prehlásenie podané.

g) Opcia vykonaná včas nemôže byť odvo
laná. Opciu vykonanú zákonným zástupcom
môže však odvolať v leliote, stanovenej pre
výkon opčného práva, ten, kto medzitým do
víšil 18 rokov, alebo sa stal spôsobilým
k právnemujednaniu.
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h) Sur la guestion de savoir, si les condi
tions de ľoption sont acguises, il est aux
nutorités tchéco-slovagues désignées dans
la premiére phrase de ľarticele 4, point a, de
se prononcer dans 6 mois ä partir de ľexpi
ration du délai prévu pour ľoption: ces auto
rités infovmeront de leur décision et le gou
vernement hongrois et Ja partie intéressée
dans les 6 mois suivants.

Si les autorités tchéco-slovagues susmen
tionnées ne se prononcent pas dans ce délai,
ľoption doit étre considérée comme valable
en droit.

i) Uoption doit čtre faite par écrit et
ľautorité recevante en délivrera ä ľoptant
une attestation.

e

Article o.
Les lIautes Parties Contractantes con

viennentgue les cptants devront, dansle délaj
de 6 mois a compter du jour de la remise de
la décision de ľautorité tehéco-slovague
prise au sujet de la reconnaissance de ľoption,
ou, a défaut ďune telle décision, a partir du
dernier jour du délai mentionné sous le point
h) de ľarticle 4, transporter leur domicile
sur le territoive de la Républigue Tchéco
Slovague.

Le Gouvernement de la Républigue Tchéco
SlovagueSengare a nempecher en aucune
faconľimmigvation de ľoptant.

LĽoptant pouxra, avec une permission ou
moyennant une attestation de la Bangue Na
tionale de JIlongrie, ä délivrer sur demande,
exporter ses biens meubles et valeurs ci
dessous désignés.

Peuvent čtre exportés: les objets dameu
blement de ľoptant, les provisions habi
tuelles faisant partie de son ménage, ses
effets personnels (vetements, linge et sem
hlables), les outils nécessaires A ľexercice
de sa profession, ainsi gue. les titres lui
appartenant et émis par un débiteur ayant
son domicile ou son sieége sur le territoire
actuel de la Républigue Tchéco-Slovague.

La possibilité et les modalités du transfeit
des sommes en pengô, ainsi gue la possibilité
et les modalités de ľexportation des instru
ments de paiement libellés en couronnes
tchéco-slovagues, mis ň la disposition de la
partie intéressée par la Bangue Nationale de
Hongrie ou se trouvant ďune autre facon
dans sa possession, demeurent assujetties aux
accords en vigueur entre les Bangues ďémis
sion des deux Etats.

O — —i——

h) Česko-slovenské úrady, uvedené v prvej
vete článku štvrtého, bod a), majú sa vyslo
viť do šiestich mesiacov, počítaných odo dňa,
kedy vyprší lehota stanovená pre výkon opcie,
čl sú splnené podmienky opcie: tieto úrady
sdelia svoje rozhodnutie tak maďarskej vláde,
ako interesovanej strane behom nasledujúcich
šiestich mesiacov.

Ak sa menované česko-slovenské úrady ne
vyslovia v tejto lehote, opciu treba pokladať
za právne účinnú.

1) Opčné prehlásenie musí byť učinené pií
písomne a prijímajúci úrad vydá na to optan
tovi potvrdenie.

článok piaty.
Vysoké Smluvné Strany sa shodujú v tom,

že optanti sú povinní preniesť svoje bydlisko
na územie Česko-Slovenskej republiky v leho
te šiestich mesiacov, počítanej odo dňa, kedy
bolo doručené rozhodnutie česko-slovenskélmo
úradu, že opcia bola uznaná, a v prípade, že
toto rozhodnutie vynesené nebolo, od posled
ného dňa lehoty uvedenej v bode h) článku 4.

Vláda Česko-Slovenskej republiky sa zavä
zuje, že nebude klásť nijaké prekážky prisťa
hovaniu Saoptanta.

Optant môže s povolením alebo potvrdením
maďarskej Národnej banky, ktoré bude vy
dané na žiadosť, vyviezť svoj hnuteľný maje
tok a hodnoty nižšie označené.

Vyviezť možno: predmety bytového zavia
denia, obvyklé zásoby patriace k domácnosti,
predmety určené k osobnému používaniu
(šaty, bielizeň a pod.), nástroje potrebné
k vykonávaniu povolania, ako aj cenné papiere
jemu patriace vydané dlžníkom, ktorý býva
alebo má sídlo na terajšom území Česko-Slo
venskej republiky.

Možnosť a spôsoby transferu obnosov
v pengô a možnosti a spôsoby vývozu plateb
ných prostriedkov znejúcich na česko-sloven
ské koruny, ktoré maďarská Národná banka
dala záujemcovi k dispozícii, zostávajú podro-.
bené dohodám platným medzi emisnými ban
kami oboch štátov.
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En régle, la Banaue Nationale de Hongrie
raulorisera pas ľexportation de ľor, de
ľorgent et du platine (exception faite des
obiets habituels destinés ä ľusare personne]
fobriaués de ces métaux, et ceci dans une
guantité correspondante h la situation de
fortune de ľoptant), ni celle des collections
et euvres ďart possédant, selon ľappréciation
des autorités hongroisas compétentes, une
valeur historigue ou autrement importante.
Hl en est de méme en ce guli concerne
ľexportation de tels titres, devises ou instru
ments de paiement destinés ä remplacer la
monnaie gui ne tombent pas sous les stipula
tions de ľalinéa précédent.

Les autorités compétentes des deux Pays
se concerteront en vue du reglement des cas
5péciaux.

La Bangue Nationale de Hongrie, pour
autant gu“elle autorise les exportations, dé
livrera les permis ou les certificats y relatifs
sans gue ľoptantait versé la contre-valeur en
devises étrangéres des objets ä exnorter, ou
sans guil en ait assumé ľobligation. Les
permis ou les certificats ďexportation pour
ront étre délivrés également par les succeur
8ales compétentes de la Bangue Nationale de
Hongiie.

Les objets exportés ne seront grevés
ďaucune taxe, droit de douane ou autre rede
vance fiscale, en raison de leur exportation.

Les dispositions des alinéas 3—9 du pré
sent article ne pourront etre appliguées gu" ä
ľoptant gui prouvera guil a satisfait ä
ľobligation de faire sa déclaration prévue par
le point b) de ľartiele 4.

Article 6.
La présente Convention entrera en vigueur

le 1€" mars 1939,

Fait a Budapest, en double original, le 18
février 1939.

Dr. MARTINMIČURAm. p.

Dr. KOLOMAN DE TOMCSÁNYI m.p.
—RÔRM—

Sbírka zákonú a načízeníI, č. 49.

Národná banka maďarská zpravidla nedo.
volí vývoz zlata, striebra a platiny (s vý.
nimkou obvyklých predmetov zhotovených
z týchto kovov, ak sú určené k osobnej potre
be, a to v množstve, ktoré zodpovedá majet.
kovým pomerom optantovým), ani sbierok a
umeleckých predmetov, ktoré podľa posudku
príslušných maďarských úradov majú zvlášt.
nu alebo historickú hodnotu. To isté platí
o vývoze takých cenných papierov, devíz a
platebných prostriedkov nahraďujúcich pe.
niaze, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia
predchádzajúceho odstavca.

Príslušné úrady oboch štátov sa dohodnú
o úprave jednotlivých zvláštnych prípadov.

Maďarská Národná banka — pokiaľ povolí
vývoz — vydá potrebné povolenie alebo po
tvrdenie bez toho, že by optant musel skladať
protihodnotu predmetov, kľoré zamýšľa vy

„viezť, v cudzozeniských devízach alebo sa za
viazať k takejto povinnosti. Miestne príslušné
filiálky Národnej banky maďarskej budútiež
oprávnené vydávať vývozné povolenia a po
tvrdenia.

Predmety vývozu nebudú zaťažené žiad
nym poplatkom, celomani inou fiskálnou dáv
kou z dôvodu ich vývozu.

Ustanovenia odstavcov 3 až 9 tolioto článku
môžu byť použité len na optanta, ktorý pre
ukáže, že vyhovel oznamovacej povinnosti
stanovenej v bode b) článku 4.

článok šiesty.
Táto úmluva vstúpi v platnosť dňia 1. mama

1939.

Dané v Budapešti v dvoch pôvodných vy
hotoveniach dňa 18. februára 1939.

Dr. MARTINMIČURAv. r.

Dr. KOLOMANDE TOMCSÁNYIv. r.

Vyhlasuje sa 8 tým, že úmluva táto bola schválená prezidentom republiky dňa 27. fe
bruára 1939 a vstupuje v účinnosť dňom 1. marca 1939.

Dr. Chvalkovskýv. r.
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44.
Vládnií naľízení

ze dne 24. února 1939,
kterým se provádí úmluva mezi Česko-Sloven
skou republikou a královstvím Maďarským
o úpravč otázek státního občanství a opce, po

depsaná dne 18. února 1939 v Budapešti.

Vláda republiky Česko-Slovenské naľfizuje
podlečl. I[ ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. an.:

3 1.

Ustanovení úmluvy o úpravé otázek státního
občanství, vyplývajících z pľipojení území pňi
souzeného Maďaysku rozhodčím výrokem vy
nňesenýmve Vídni dne 2. listopadu 1938, jež
byla sjednána mezi republikou Česko-Sloven
skou a královstvim Maďarským dne 18. února
1939 a vyhlášena pod č. 43/1939 Sb. I, mají
též účinnostvnitrostátni.

ä 2.

(1) Jestliže osoba, která podle ustanovení
úmluvy uvedené v $ 1 zústává nebo se stane
státním občanein česko-slovenským, nemá
v nčkteré obci na nynčjším území Česko-Slo
venské republiky domovského práva, urči se
její domovská píislušnost v obci v tomto po
čadi:

a) kde méla naposledy domovské právo,
b) kde mají nebo méli naposledy domovské

právo její rodiče, po pňípadé její prarodiče,
c) kde má bydlišté,
d) kde mčôlanaposledv bydlišté,
e) kde mají nebo méli poslední bydlišté její

1rodiče,po pčípadé prarodiče,
„f) kde má nemovitý majetek.

(2) Nelze-li určití domovskou pľíslušnost
podle odstavce 1, určí ji ministerstvo vnitra
pedle volné úvahy.

$3.
Pusobnost priznaná v $ 2, odst. 2 minister

stvu vnitra náleží v zemi Slovenské Slovenské
zemské vládč a na Podkarpatské Rusi vládé
Podkarpatské Rusi, které ji mohou pňenésti na
nčkterý účad (orgán).

8 4.

Toto naťfízeníplatí na území celého státu a
nabývá účinnosti dném 1. bňčezna1939, provede
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je ministr vnitra, V zemi Slovenské Slovenská
zemská vláda a na Podkarpatské Rusi vláda
Podkarpatské Rusi, a to vesmés v dohodé s mi
nistrem zahraničních včcí.

Vládne nariadenie
zo dňa 24. februára 1939,

ktorým sa prevádza úmluva medzi Česko-Slo
venskou republikou a Maďarským kráľov
stvom po úprave otázok štátneho občianstva
a opcie, podpísaná dňa 18. februára 1939 v Bu

dapešti.

Vláda Česko-Slovenskej republiky nariaďuje
podľa čl. TI ústavného splnomocňovacieho zá
kona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.z.an.:

8 1.

Ustanovenia úmluvy o úprave otázok štát
neho občianstva, vyplývajúcich z pripojenia
územia prisúdeného Maďarsku rozhodčím vý
rokom vyneseným vo Viedni dňa 2. novembra
1988, ktorá bola uzavretá medzi republikou
Česko-Slovenskou a kráľovstvom Maďarským
dňa 18. februára 1939 a vyhlásená pod č. 43/
1939 Sb. I, majú tiež účinnosť vnútroštátnu.

8 2.

. 0) Sestliže osoba, ktorá podľa ustanovení
úmluvy uvedenej v 8 1 zostáva alebo sa stane
štátnym občanom česko-slovenským, nemá
v niektorej obci na terajšom území Česko-Slo
venskej republiky domovsképrávo,určí sa jej
doniovská príslušnosť v obci v tomto poradí:

a) kde mala naposledy domovské právo,
b) kde majú alebo mali naposledy domovské

právo jej rodičia, po prípadejej. prarodičia,
c) kde má bydlisko,
d) kde mala naposledy bydlisko,

. e) kde majú alebo mali posledné bydlisko
Jej rodičia, po prípade jej prarodičia,

f) kde má nehnuteľný majetok.

(2) Ak domovskú príslušnosť nemožno určiť
podľa odseku 1, určí ju ministerstvo vnútra
podľa voľného uváženia.

$ 3.

Pôsobnosť, priznaná v S 2, ods. 2 mini
sterstvu vnútra, patrí v Slovenskej krajine
Slovenskej krajinskej vláde a v Podkarpatskej
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Rusi vláde Podkarpatskej Rusi, ktoré ju môžu
preniesť na niektorý úrad (orgán).

8 4.

Toto nariadenie platí na území celého štátu
a nadobúda účinnosť dňom 1. marcom 1939,
prevedie ho minister vnútra, v Slovenskej kra
jine Slovenská krajinská vláda av Podkarpaťt
skej Rusi vláda Podkarpatskej Rusi, a to
všetko v dohode s ministrom zahraničných
vecí.

POBNOPANOK BINAJIM

3 0Ha 24. niororo 1939,
AKHM NEPEBONMTBCA YMOBA MDK MecbKo
CnoBaubKOH Penyónnkoo i ManApcbKHM
KOPOJIIBCTBOM NPO VAPABHJIBHEHHA NATAHL

NepMKABHOTOFOpoKaHCTBA Ta Olllií, nin
niucaHa HA 18. nororo 1939 b BynaneurTi.

Baana Hecbko-CNOoBAUbKOIPenyÉJIHKH pO3
nopanxye no apr. ll. KOHCTHTYLÍŇHOTOYNOB
HOBIACHAHYOTO3AKOHY3 AHA 15. rpvana 1938,
u. 330 36. 3. i p.:

8 1.

[locTraHOBH YMOBH NNPOVNPABIHALHEHHA NH

TAHb NEPKABHOPO TOPOKAHCTBA, LLO BHNIHBA
H0Tb 3 NPDHJNYHEHHATEPHTOPII NpAZHAHOrOo Ma
NAPLUIHHÍ POJEMHHM PÍLIEHHAM BHHECEHHM y
BinHi AHA2. nycTOnany 1938, Aka Gyna 34KN10
ueHa MIK HecbKO-C-IOBAUbBKOKPenyónYKO
i ManAPCEKHM KOPONIBCTBOMAHA 18. noTOCO
1939 Ta oronouiema ni u. 43/1939 36. I, ma
I0Tb NPABOCHAIA TAKOK BHVTPÍ 10PKABH.

g 2.

(1) AKL1O OcOÓA, IO NO NOCTAHOBÍYMOBHHa
BCIECHOIB 3l E AÓO CTAHETBCA YHECBKO-CNOBAIIB

KM NEPKABHHM TOPOKAHNHOM, HE MAE NpaBA
FPOMAJICEKOIANPHHANEKHOCTHB NEXKÍÁ rpomani
Ha Tenepiulilňí repnTOPiť Yecbxo-C1OBALUBKOŤ

PenyGaHKu, ôYNe BCTAHOBJEHE Ii NPABO rpo
MAJICEKOÍNPHHANEKHOCTHB TAKiň Yepai:

a) Ne BOHA Mana OCTAHHÍŇ pa3 npaBo rpo
MAIICbKOl NAPHHANEKHOCTIH,

Ó) Ne MAIOTb AÓO MA.IH OCTAHHIŇ pa3 NPABO
NPUHANEKHOCTH TI POJMAMI,Zr, ŠŤŤNpaponiiui,

B) 16 MaE MHTIO,

r) 1e Mana OCTAHHIÚpa3 KHTAO,

P) Ne MAHTB AO MAJIH OCTAHHE MHTNO ii

POJUIHNI,3M. npapontui,

I) AE MAE HEDYXOMHŇ MACTOK.

(2) AKLLO HE MOXHA BCTAHOBIITH NPABA rpo
MAJICBKOÍNPHHANEKHOCTUINo ycryny |, BeTa

HOBHTb ŇOTO NO BiVIbHiŇ pO3RABÍ MIHÍCTEPCTBO
BHYTPÍLIHHX CNPaB.

8 3.

YNPABHEHHA, NPHZKAHE B $2, vCT. 2 MÍHICTEp
CTBY BHYTPILIHIX CNPAB, HANeXITb y Čno
Balibkiň Kpaini CnoBaubkiň kpaenili BNnajia Ha
[linkapnaTcbkiň Pycu Bnani [liakapnaTcekoi
PychH, AKÍ ŇOFOo MOKYTb NEPEHECTH HA NEAKuÍ
ypnax (0praH).

34.
Leň POZNOPANOK OČOBAZYE HA TEP HTOPIÍUl:

noi nepkaBH Úň HaôyYBAE NPABOLHIJA 3 IHÉM
1. Gepe3Ha 1939: nepebene ŇOro :i11iCTP BHYT
PIÚJHHXcnpaB, y CroBbatibkiú Kpašui CnoBaubka.
KPaEBABana a Ha [linkapnaTCcbkiii PYCHBlAA
[liakapnaTCbKkot PycH, a TO BCe 34 MOPO3YMIH:
HAM 3 MIHÍICTPDOM34rPaHHYHHX CIPÁR.

Dr. Háchav. r.
Beranv. r.

Dr. Vološinv. r. Sidorv. r.,
Dr. Chvalkovskýv. r. tiež za všetkých členov
Dr. Fischerv. r. Slov.vlády.
Dr. Kapras v.r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádekv. r.
Ing. Eliáš v.r.
Čiperav. r.

Syrovýv.r.
Dr. Feierabend v.r.
Dr. Klumpar v. r.
Dr. Havelkav. r.
Révayv. r.

Stálo(skárnia v Praze



Ročník 1939. 243

Sbírka zákonúa nafízení
republiky Česko-Slovenské.

Částka 19,
Cena: K 180.

Vydána dne 3. bčezna 1939,

Obsah: 45. Naťízení o opatrčeních proti mandelince bramborové.

©

453.

Vládní naťfízení
ze dne 24, února 1939

o opatčeních proti mandelince bramborové.

Vláda republiky Česko-Slovenské naľizuje
podle $8 11, 13, 17 a 19 zákona ze dne2. čer
vence1924, č. 165 Sb. z. a n., o ochrané výroby
rostlinné:

8 1.

Mandelinkou bramborovou podle tohoto na
Ťizeníse vyrozumíivá mandelinka bramborová
(Leptinotarsa-Doryphora decemlineata) vkte
rémkoli vývojovém stupni (vajíčko, larva,
kuklaa brouk).

8 2.

(1)Každý vlastník pozemkuje povinen ozná.
miti výskyt mandelinky bramborové nebo dú
vodné podezľení z jejího výskytu obecnímu
úťaduté obce, v jejímž obvodu se takový poze
mek nacházií,nej pozdéji do 24 hodin po ziišténí
a jemu dodati ihned vzorek mandelinky bram
borovénebo hmyzu, který považuje za mande
linku bramborovou, nebo pčedmétu, z néhož
usuzuje na výskyt mandelinky bramborové
(požerekna listé, krovku brouka a pod.).

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na
ly, kdož nejsou vlastníky pozemku a mande
linku bramborovou zpozorují nebo mají dú
vodnépodezťení z jejího výskytu.

3 3.

.(1) Starosta obce je povinen na náklad vlast
níka pozemku neprodlené telegraficky, telefo
nicky nebo spéšným dopisem podati zprávu
0 každém prípadu výskytu mandelinky bram
borovénebo o dúvodném podezťeníz jejího vý
skytu príslušnému výzkumnému ústavu zemč
délskému ($ 21, odst. 1) a zaslati současnébez
pečným a vhodným zpúsobem v dobče tésní

cím obalu vzorek mandelinky bramborové,
usmrcené ve vhodné tekutiné (lihu, petroleji,
vroucí vodč a pod.), nebo hmyzu, který pova
žuje za mandelinku bramborovou, nebo pťed
métu, z néhož usuzuje na výskyt mandelinky
bramborové (požerek na listé, krovku brouka
a pod.), k zjišténi: ve zprávé je tťeba presné
udati adresu vlastníka pozemku, katastrální
číslo a výmeru pozemku.

(2) Veškerá preprava bramború nebo jiných
rostlin, púdy a pod. z pozemku, na némž byl
Zpozorován výskyt mandelinky bramborové
nebo je podezfení z jejího výskytu, je až do
dalšího rozhodnutí (8 4) zakázána: obec je po
vinna oznámiti to vlastníku pozemku a pňísné
dozírati na dodržování tohoto zákazu.

8 4.

(1) Nezjistí-li výzkumný ústav zemédelský
prozkoumáním vzorku mandelinku bramboro
vou, oznámi to do 24 hodin po obdržení vzorku
obci, která uvédomí ihned vlastníka pozemku,
prípadné toho, kdo splnil povinnost podle $ 2,
odst. 2.

(2) V pňípadech pochybných je výzkumný
ústav zemédčlský oprávnén vyžádati si ve
stejné Ihúté nový vzorek nebo bez prútahu še
tľením na místé samém zjistiti skutečný stav
VéCi.

(9) Zjistí-li výzkumný ústav zemédčlský
mandelinku bramborovou, oznámito do 24ho
din obci (8 2, odst. 1) a pňčíslušnémuokresnímu
účadu a podle potčeby kontrolnímu organu
(8 21, odst. 2).

8 5.

(1) Starosta obce vyhlásí do 24 hodin Zpúso
bem v misté obvyklým výskyt mandelinky
bramborovév obci a označí též jméno vlastníka
pozemku, dále katastrální číslo a prípadné
bližší v místé obvyklé označení zamočenéhopo
zemku. O tomto opatňeni podá ihned zprávu
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okresnímu úťčadua pňíslušnému výzkumnému
ústavu zemédčlskénmu.

(2) Jde-li o hnízdo mandelinky bramborové,
zakáže starosta obce vstup na zamoňený poze
mek a uložívlastníku pozemku, abyna svúj ná
klad umístil na tomto pozemku tabulku s trva
lým nápisem „Pozemek je zamočen mandelin
kou bramborovou: vstup nepovolanýmje obcí
prísné zakázán“.

(9) Obec je povinna vésti seznam zamoľe
ných pozemkú podlečísel katastrálníchi s pňí
padným místním označením pozemkú : zájemci
mohou do ného nahližeti.

(3) Výzkumný ústav zemédčlský vede se
znam zamoňených pozemkú ve své oblasti, ja
kož i stručný pčehled o výskytu, zákrocích pro
vedených na zamoňeném pozemkua pod.

(5) Výzkumný ústav zemédélský zašle mi
nisterstvu zemédélství každého roku v mésíci
lednu seznam zamoľených obcí 1 pozemkú
v uplynulém roce.

8 6.

(1) Okresní účad prohlásí území obce, v níž
byl zjištén výskyt mandelinky bramborové, za
území zamoňené mandelinkou bramborovou a
území ve vzdálenosti 15 km od hranic území
zamoľeného za území ohrožené: hranice území
ohroženého musí býti volena tak, aby byla
shodna s hranicí území obcí. Zasahuje-li území
zamoňené nebo území ohrožené do obvodu ji
ného politického okresu, oznámi to okresní
účad, v jehož obvodu je území zamoťené, to
muto okresnímu úťadu a dodá mu potťčebné
údaje pro další opatľení.

(2) Krométoho učiní okresní úťad další opa
tčení k zamezení rozšíčení a k vyhubení mande
linky bramborové, zejména naťíidí v uzavčené
oblasti ($ 7, odst. 1) podle potčeby a po slyšení
príslušného výzkumného ústavu zemédčiského:

a) zákaz pčenosu živé mandelinky brambo
rové, zákaz pčenosu nebo pčepravy bramború
nebo jiných rostlin, jich částí a odpadkú a
pčedméetú, které byly ve styku se zamoňčeným
pozemkem, púdy a kompostu ze zamoňeného
nebo ohroženého pozemku:

b) hubení mandelinky bramborové určitými
zpúsoby, jakož i zničení bramború, jich částí
a odpadkúi jiných rostlin na zamoňeném nebo
ohroženém pozemku nebo na sousedních po
zemcích,

c) desinfekci zamočeného nebo ohroženého
pozemku, bez kultur i s kulturami, účinnými
prostčedky na hubení hmyzu, osázení zamoťe

ich nebo ohrožených pozemku lapacími rostinami:
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d) povinné opčtné sázení bramború nazamo.
fený nebo ohrožený pozemek, jakož i povinní
prohlídky púdy:

e) zvláštní dny (hledací dny) ke zjišťováni
a sbéru mandelinky bramborové vlastníky za.
mofených nebo ohrožených pozemkú, pľípadná
obyvateli obcí v území zamoňeném nebo ohro.
ženém:

f) povinné hlášení pozemkú osázenýchbram.
bory vlastníky téehto pozemkú obecnímu
úťadu.

(9) Opatfení podle odstavcú 1 a 2 vyhlásí
príslušný okresní úňad ihned v obcích uza.
vené oblasti (8 7, odst. 1) a oznámije mi.
nisterstvu zemédelství. Opatňení podle od.
stavce 1 oznámi též príslušným že:ezničním
stanicím, poštovním úňčadúm, pťľípadné cel.
ním účadúm a oddelením finanční stráže a
sousedním okresním účadúm.

$ 7.

(1) Ministerstvo zemédelsi:í prohlásív do
hodé s ministerstvem prúmyslu, obchodu a
živností na pňiméňenou dobu území zamo
Ťené a území ohrožené (8 6. ust. 1), které
múže podle stupné nebezpečí zavlečení man
delinky bramborové rozšíňiti o4 hranic území
zamoňeného na vôtší vzdálenost než 15kn
(8 6, odst. 1), za oblast uzavňenvu.

(2) Vyskytne-li se mandeitnka brambo
rová poblíže našich hranic mimo územína:
šeho státu, múže ministerstva zemedelství
prohlásiti za území ohrožené i jiné území,
než které je uvedenov86, alst. lav341
odst. 1.

(3) V oblasti uzavčené a v území ohrože
ném podle odstavce 2 múže ministerstvo ze
mčédšlství naťíditi i jiná opatľňení, než jak Je
uvedeno v 8 6, odst. 2, zejména:

a) podrobnou kontrolu zamoňených nebo
ohrožených pozemkú, jakož i území (0d
stavce 1 a 2) kontrolními orgány:

b) v dohodéč s ministerstvem prúmyslu,
obchodu a živností zákaz pčepravy bramború
z oblasti uzavfené do oblasti neuzavňené.

(1) Bude-li potčeba, múže býti použito
k bezplatnému vyhledávání, sbírání a hubení
mandelinky bramborové v oblasti uzavžené
(87, odst. 1) a vúzemí ohroženém (8 7, odst.
2) staršího žactva místních škol, zejména
národních, v pľípadech silnéejšího rozšíťeni
mandelinky bramborové nebo nebezpečí z ta:
kového rozšíčení i pracovních útvarú, pňí
padné i vojska. Opatrení ta učiní zemský
úťad v dohodé s príslušnými úťady.
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(5) Opatčení učinčná ministerstvem zemč
dčlstvípodle odstavcú 1 a 2 4 podle odstavce
3, písm. b) vyhlásí ministerstvo zemčdelství
v Úľedním.listé republiky Česko-Slovenské.

š 8.
Vlastník pozemku nacházejíciho se v úze

mi zamočeném nebo ohroženém (8 6, odst. 1
a57,odst. 142) je povinen podrobitise
všempčedpisúm, vydaným podle tohoto vlád
níhonafízení, a chrániti své pozemky a kul
tury pčed zavlečením mandelinky brambo
rové,zamezovati vhodnými prostňedky její
zavlečení,jakož i šíčení, a vyskytne-li se,
ihnedse pľičiniti o její vyhubení.

s 9.
Náklad vzniklý opatňeními, která vlast

níku pozemku ukládá $88, nese vlastník po
zemkuze svého.

$ 10.

(1) Všichni vlastníci pozemkú v obci, v níž
se mandelinka bramborová vyskytla, nebo
pozemkúv uzavňené oblasti jsou povinni pro
vésti,vyžaduje-li toho potňeba, ihned pií
slušnáopatčení (bubení mandelinky bram
borovéa pod.) podle smérnic výzkumného

ay zeméedélskéhuospolečné na svúj náad.

(2) Povinnost tu vysloví, po pčípadé i zpú
sobjejího splnéní blíže určí obecní zastupi
telstvo:o usnesení obecního zastupitelstva
podástarosta obce ihned zprávu oloesnímu
úťadu.

(9) Pravomoc obecního zastupiteľstva pňe
cházína okresní účťad, opomine-li obecní za
stupitelstvovysloviti povinnost v odstavci 1
stanovenou do lhuty, kterou určí okresní
úľad.

(8) Opatčení podle odstavcú Z nebo 3 vy
hlásístarosta obce zpúsobem v místé obvyk
ým: okresšní účad uvedomí o nich minister
stvozemčdelství a príslušný výzkumný ústav
zemédelský.

(5) Jde-li o společné hubení mandelinky
bramborové podle ustanovení tohoto para
grafu, múže ohecní zastupiteľstvo provésti
opatčení zmínčná v $810, odst. 3 zák. č. 165/
1924Sb. z. a n.

$ 11.

Nevyhoví-li vlastník pozemku povinnosti
uloženému v 89 84 10, učiní potčebná opat
fení starosta obce na útraty a nebezpečí lik
navého. Zanedhá-li tuto povinnost starosta
obce,učiní tak okresní úťad,
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8 12,

Zakazuje se provážeti státním územím a
dovážeti ze zahraničí živou mandelinku
bramborovou.

8 13.

Zakazuje se dovážeti ze zahraničí veškeré
živé rostliny a Jich části (hlízy, stromy, keňe,
kvety, rostliny nedčevnaté, sazenice, fízky,
cibule, rouby, čerstvé ovoce a zeleninu atd.)
a odpadky zamoľené mandelinkou bramboro
vou, jakož i obaly (pytle, koše, bedny atd.) a
predmety, které byly ve styku 8 témito ži
vými rostlinami nebo 8 pozemky, kde byly
tyto rostliny pčéstovány:tento zákaz se vzta
huje i na pohraniční styk.

8 14.

. (1) Rovnéž se zakazuje dovážeti veškeré
živé rostliny, jich části a odpadky, jakož

4 obaly (pytle, koše, bedny atd.) a pčedmety,
které byly ve styku se živými rostlinami nebo
S pozemky, kde byly rostliny pôstovány
(v dalším ,„zásilka“), ze státu, ve kterých
byla zjišténa mandelinka bramborová: tento
zákaz se vztahuje i na pohraniční styk.

(2) Ministerstvo zemčdčlství v dohodésministerstvyprúmyslu,obchodua živností
a zahraničních vecí vyhlásí v Účedním listé
republiky Česko-Slovenské, ve kterých stá
tech byla zjišténa mandelinka bramborová.

(3) Výjimky ze zákazu stanoveného v od
stavci 1 muže v jednotlivých odúvodnéných
pľípadech povoliti ministerstvo zemédelství
v dohodés ministerstvem prúmyslu, obchodu
a živností,

8 15.

Každá zásilka, jejíž dovoz byl povolen po
dle 8 14, odst. 8, musí býti provázena osvéd
čením o púvodu a zdravotním stavu živých
rostlin (v dalším ,„osvedčení“), vydaným ve
Ťejným ústavem pro ochranu rostlin (sta
nicí) na jediném tiskopisu v jazyku vývoz
ního státu a soubčžné ve státním jazyku re
publiky Česko-Slovenské. Toto osvedčení ne
smí býti v den podání zásilky ku pťepravé
starší jednoho týdne a musi se shodovati se
vzorcem podle prílohy a obsahovati:

a) název vefejného ústavu pro ochranu
rostlin (stanice) v záhlaví osvédčení a účední
jednací číslo:

b) místním úťadem potvrzené prohlášení
pestitele živých rostlin o misté, kde byly žive
rostliny vypéstovány,

c) prohlášení večejného ústavu pro ochranu
rostlin (stanice), že v misté, kde rastliny byly
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vypčstovány, a v obvodu 15 km od tohoto
místa se nevyskytla mandelinka bramborová
v kterámkoli vývojovémstupni a není ani po
dezňení, že by se vyskytovala v téchto míslech
v klerémkoli vývojovéi sťupni:

d) prohlášení úžedníka večejného ústavu pro
ochranu rostlin (stanice), že zásilka byla jím
jako kontrolním crgánem prohlédnula, že jest
prosta mandeliaky vrambLorovév kterémkoli
vývojovémsľupni a že obaly na zásilce jsou
nové, dosud neprvužité:

e) popis zásilky (iméno a adresu odesilatele,
jméno a adresu príjemce, značkya čísla jednot
livých kusú, jejich obsah a hrubou váhu).

5 16.

(1) Každá zásilka, jejíž dovoz byl povolen
podle 8 14, odst. 3, jest podrobena prohlídce,
kterou vykonávají kontrolní orgány výzkum
ných ústavú zemčdčlských (8 21) nebo i jiných
veňejných ústavú a stanic, které tímto výko
nem povôľňiministerstvo zeméedelství.

(2) Prohlídka zásilkv nad 20 kg hrubé váhy
bude provedena výlučné u pohraničníchcelních
úťadú, zmocnéných ku projednávánízásilek ži
vých rostlin. Zásilka o hrubé váze nepňesahu
jíci 20 ke múže býti podrobena této prohlídce
i u celních účadú v sídle výzkumných ústavú
zeméedčlských. Výjimku z tohoto ustanovení
muže povoliti ve zvláštních pčípadech minister
stvo zemédelství.

(3) Zásilku opatťenou pčedepsaným osvedče
ním hlásí železniční nebo poštovní nebo: celní
úňad ihned telemaficky príslušnému výzkum
nému ústavu zemédélskému a dovozci na jeho
útraty. Celní úťad odmítne projednání zásilky
nedoložené osvedčením.

(1) Výzkumný ústav zemčdčlský vyšle ne
prodlené, nejdéle do 24 hodin po obdržení
zprávy,k celnímu úťadukontrolní orgán, který
provede prohlídku zásilky v pľítomnosti cel
ního úťedníka a železničního nebo poštovního
argánu, pňípadné též dovozce. Kontrolní orgán
dá podle potčeby vyjmouti na útraty dovozce
nejvýše jednu desetinu obsahu zásilky v pľí
tomnosti celního účedníka a železničního nebo
poštovního orgánu, pčípadyč též dovozce a provedepodrobnouprohlídkua šetrení,zda-lizá
silka není napadena mandelinkou bramboro
vou. Kontrolní orgán je také oprávnén pro
další zjišťování v laboratoňi odebrati bezplatné
pčimččený vzorek (odstavec 7) a poznamená
v nákladním listé nebo v poštovní prúvodce, že
tak učinil.Po provedeném laboratorním šetňení
bude vzorek vrácen jen tehdy, vyžádá-li si ho
dovozce,

"obecné výjimky ministerstvo

(6) Je-li dôvodné podezčení, že nčkterý pod
statný údaj osvedčení (8 15) neodpovídá sku
tečnosti, odmítne celní účad podle protokolár
ního prohlášení kontrolního orgánu projednání
zásilky a poznamená odmítnutí v nákladním
listé nebo v poštovní prúvodce.

(©) Zjistí-li kontrolní orgán prohlídkou, že
zásilka je napadena mandelinkou bramboro
vou, odmítne celní účad podle protokolárního
prohlášení kontrolního orgánu projednání zá
silky a poznamená to v nákladním listé nebo
v poštovní prúvodce.

(7) Je-li dôvodné podezťení, že zásilka je na
padena mandelinkou bramborovou, a musí-li
kontrolní orgán část zásilky podrebiti labora
tornímu šetňení, neprojedná celní úťad zásilku
tak dlouho, až mu kontrolní orgán oznámi vý
sledek laboratorníhošetňení.

S 17.

Za prohlídku je dovozce zásilky povinen pla
titi poplatek, jehož výši určí ministerstvo ze
meédelstvív dohodé s ministerstvein financií a
vyhlásí v Úfedním listé republiky Česko-Slo
venské. Poplatek pčedepisuje kontrolní orgán,
jemuž musí býti pčedloženo potvrzení 0 zapla
cení nejpozdéji pňi výkonu prohlídky.

$ 18.
Ministerstvo zemédčlství v dohuič s mini

sterstvem prúmyslu, obchodu a živností muže
povoliti všeobecné výjimky z ustanovení 3 114,
odst. 1 a 88 15 a 16. Pokud nejde o výjimky
pro pohraniční a cestovní styk, vyhlásí vše

zemédeiství
v Úrfednímlisté republiky Česko-Siovenské.

5 19.

Prohlídce mohou býti výjimečné podrobeny
jednotlivé zásilky za celního fízení i ze státú,
které nebyly uvedeny ve vyhlášce podle 8 114,
odst. 2, je-li dúvodné podezňení, že jsou tyto
zásilky zamoňeny. V tomto pňípadé není do
vozce zásilky povinen hraditi poplatek za pro
hlídku.

8 20.

Provážeti zásilku ze státú, v nichž se mande
linka bramborová vyskytla, naším státním
územím je dovoleno bez prohlídky s podmín
kou, Že zásilka bude pčepravována v nepoško
zeném a dobte uzavňčenémvoze nebo v nepoško
zených a dobňe uzavňených obalech.

8 21.

(1) Odborným dozorem na zachování pťed
pisú zákona č. 165/1924 Sb. z. a n., pokud jde
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o opatčeníproti mandelince bramborové, jsou
povččenytyto výzkumné ústavy zemédčlské:

n) pro zemi Českou : Ústav pro ochranu rost
In státních výzkumných ústavú zemédčlských
v Praze:

b) pro zemi Moravskoslezskou: Ústav pro
ochranu rostlin moravského zemského vý
zkumnéhoústavu zemédélského v Brné:

c) pro zemi Slovenskou: Ústav pro ochranu
rostlinstátních výzkumných ústavú zemédél
skýchv Bratislavé:

d) pro Podkarpatskou Rus: Ústav pro
ochranurostlin státních výzkumných ústavú
zemčdčiských,jehož sídlo určí vláda Podkar
patské Rusi.

(2) Kontrolními orgány výzkumných ústavú
žemedčiských (odstavec 1) budou výzkumné
stanice zemédéčlskénebo i jiné veľejné ústavy,
stanice a osoby, pokud možno veľejní zamést
nanci,které povéňí ministerstvo zemédelství
výkonemkontroly. Osoby provádéjicí kontrolu,
musíse prokázati pči výkonu kontroly prúkaz
kouopatčenou fotc:rrafií, kterou jim vydá mi
nisterstvo zemédelstvi.

(3) Informační a zpravodajskou službu
o mandelincebraniorové v jednotlivých obla
stechvykonávají nro kontrolní orgány (odsta
vec2) zpravodajové D10ochranu rostlin, které
jmenuje ministersivo zemédčlstvi po slyšení
výzkumných ústavň zemčdéelských. Zpravoda
júm pro ochranu 1vstlin je jmenovací dekret
zároveňprúkazkou pii prohlídkách pozemku.

ÄŇ 22.

(1) Orgány výzkumných ústavúň zemédči
ských (8 21, odst. 1), jejich kontrolní orgány
(8 21, odst. 2) a zpravodajové pro ochranu
rostlin jsou oprávnéni konati prohlídky po
zemkú.

(7) K prohlídce pozemku budiž vždy pľňi
zván vlastník pozemku nebo jeho zástupce.
Prohlídka omezí se na okolnosti, jichž znalost
vzhledemk jejím účelúm je nezbytná.

(3) Nezúčastní-li se vlastník pozemku nebo
jeho zástupce prohlídky, ač byl o véci vyroz
umčn, není jeho neprítomnost prekážkou ku“
jejímu provedení.

(1) Výdaje svojené s prohlídkou je povinen
uhraditi vlastník pozemku,zjistí-li se pči prohlídce,ženedostálpovinnostiuloženémuv8 8.

8 23.

Ustanovení tohoto nafízení, vztahujíci se na
vlastníka pozemku. platí pčiméňené pro pach
týčeanebo uživatele pozemku.
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S 24.

(“ Púsobnost ministerstva zemčdélství a
ministerstva prúmyslu, obchodua živností, vy
plývajíci z tohoto načízení, jakož 1 púsobnest
ministerstva financí podle 8 17 tohoto naťfízení
vykonávají V zemi Slovenské príslušné auto
nomní oľgBányzeméSlovenské a na Podkarpat
ské Rusi príslušné autonomní orrány Podkar
patské Rusi. Výši poplatku uvedeného v 17
jest dohodou všech zúčastnéných účadú určiti
Jednotné pro územícelého státu,

(2) Vyhláška uvedená v 8 7, odst. 5, v8 14
odst. 2,v817 avš 18 se uveťejnív zemi Slo
venské v Úradných Novinách a na Podkarpat
ské Rusi v Účedním Vôst iku vlá >
patské Rusi. niku vlády Podka1

8 25.

(1) Dnem účinnostitohoto vládního naťízení
pozbývá účinnosti vládní načízení ze dne 25.
února 1938, č. 40 Sb. z. a n.,o opatňeních proti
zavlečení mandelinky bramborové, ve znční
vládního nafízení ze dne 24. června 1938, č. 138Sb. z. an.

(2) Toto naťízení platí na území celého státu
a nabývá účinnosti dnem vyhlášení: provede
je ministr zemédčlství v dohodé sé zúčastné
nými ministry, v zemi Slovenské Slovenská
zemská vláda a na Podkarpatské Rusi vláda
Podkarpatské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 24. februára 1939

o opatreniach proti mandelinke zemiakovej.

Vláda Česko-Slovenskejrepubliky nariaďuje
podľa 88$11, 13, 17 a 19 zákona zo dňa 2. júla
1924, č. 165 Sb. z. a n., o ochrane výroby rast»
linnej:

8 1.

Mandelinkou zemiakovou podľa tohto na
riadenia sa rozumie mandelinka zemiaková
(Leptinotarsa — Doryphora decemlineata)
v ktoromkoľvek vývojovom stupni (vajíčko,
larva, kukla a chrobák).

8 2.

(1) Každý vlastník pozemku je povinný
oznámiť výskyt mandelinky zemiakovej alebo
dôvodné podozrenie z jej výskytu obecnému
úradu tej obce, v obvode ktorej sa takýto po
zemok nachodí, najneskoršie do 24 hodín po
zistení a jemu dodať hneď vzorok mandelinky
zemiakovej alebo hmyzu, ktorý považuje za
mandelinku zemiakovú, alebo predmetu,z kto
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rého usudzuje na výskyt mandelinky zemiako
vej (pužeroknaliste, krovku chrobákaa pod.).

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje i na
tých, čo nie sú vlastníkmi pozemku a nande
linku zemiakovú zbadajú alebo majú dôvodné
podozrenie z jej výskytu. .

8 3.

(1) Starosta obceje povinný na náklad vlast.
níka pozemku bez meškania telegraficky, tele
fonicky alebo spešným dopisom podať zprávu
o každom prípade výskytu mandelinky zemia
kovej alebo o dôvednom podozrení z jej vý
skvtu príslušnému polnohcspodárskemu vý
skumnému ústavu ($ 21, ods. 1) a poslať sú
časne bezpečným a vhodným spôsobom v dobre
tesniacom obale vzorok mandelinky zemiako
vej, usmrtenej vo vhodnej tekutine (liehu, pe
troleji, variacej vode a pod.), alebo hmyzu,
ktorý považuje za mandelinku zemiakovú,
alebo predmetu, z ktorého usudzuje na výskyt
mandelinky zemiakovej (požerok na liste,
krovku chrobákaa pod.), ku zisteniu, v zpráve
je treba presne udať adresu vlastníka po
zemku, katastrálne číslo a výmer pozemku.

(2) Akákoľvek preprava zemiakov alebo
iných rastlín, pôdy a pod. z pozemku,na kto
rojn sa zbadal výskyt mandelinky zemiakovej
alebo je podozreniez jej výskytu, je až do ďal
šieho rozhodnutia ($ 4) zakázaná: obec je po
vinná oznámiťto vlastníkovi pozemkua prísne
dozerať na dodržiavanie tohto zákazu.

8 4.

(1) Ak poľnohospodársky výskumný ústav
nezistí mandelinku zemiakovú preskúmaním
vzorku, oznámi to do 24 hodín po obdržaní
vzorku obci, ktorá hneď upovedomí vlastníka
pozemku, prípadne toho, kto splnil povinnosť
podľa 8 2, ods. 2.

(2) V pochybných prípadoch je poľnohospo
dársky výskumný ústav oprávnený vyžiadať
si v tej istej lehote nový vzorok alebo bez meš
kania vyšetrovaním na mieste samom zistiť
skutočný stav veci.

(9) Ak poľnohospodársky výskumný ústav |
zistí mandelinku zemiakovú, oznámi to do 24
hodín obci ($ 2, ods. 1) a príslušnému okres
nému úradu a podľa potreby kontrolnému
orgánovi (8 21, ods. 2).

8 5.

(1) Starosta obce vyhlási do 24 hodín spô
sobom v mieste obvyklým výskyt mandelinky
zemiakovej v obci a označí tiež meno vlastníka
pozemku, ďalej katastrálne číslo.a prípadne

bližšie v mieste obvyklé označenie zamoreného
pozemku.O tomto opatrení podá hneďzpráw
okresnému úradu a príslušnému poľnohospo.
dárskemu výskumnémuústavu.

(2) Ak ide o hniezdo mandelinky zemiako.
vej, zakáže starosta obce vstup na zamorený
pozemoka uloží vlastníkovi pozemku, aby na
svoj náklad umiestnil na tomto pozemkuta
buľku s trvalým nápisom „Pozemok je zamo
rený mandelinkou zemiakovou, obec prísne
zakazuje vstup nepovolaným“.

(S) Obec je povinná viesť soznam zamore.
ných pozemkov podľa katastrálnych čísiel
i s prípadným miestnym označením pozemkov,
záujemci môžu do neho nazerať.

(4) Poľnohospodársky výskumný ústav ve.
die soznam zamorených pozemkov vo svojej

"oblasti, ako i stručný prehľad o výskyte, zá
krokoch prevedených na zamorenom pozemku
a pod.

(5) Poľnohospodársky výskumný ústav
pošle ministerstvu poľnohospodárstva v me
siaci januári každého roku soznam zamorených
obcí a pozemkov v uplynulom roku.

8 6.

(1) Okresný úrad vyhlási územie obce,
v ktorej bol zistený výskyt mandelinky ze
miakovej, za územie zamorené mandelinkouze.
miakovou a územia vo vzdialenosti: 15 km od

[ hraníc územia zamoreného za územia ohrmo
zené: hranica územia ohrozeného musí byť vo
lená tak, aby bola shodná s hranicou územi
obcí. Ak územie zamorené alebo územie ohro
zené zasahuje do obvodu iného politického
okresu, oznámi to okresný úrad, v obvode kto
rého je zamorené územie, tomuto okresnému
úradu a dodá mu potrebné údajo pre ďalšie
opatrenia.

(2) Okrem toho urobí okresný úrad ďalšie
opatrenia na zamedzenie rozšírenia a na Vy«
hubenie mandelinky zemiakovej, menovite na
riadi v uzavretej oblasti (8 7, ods. 1) podľa
potreby a po vypočutí príslušného poľnohospo
dárskeho výskumného ústavu:

a) zákaz prenosu živej mandelinky zemiako
vej, zákaz prenosu alel)o prepravy zemiakov
alebo iných rastlín, ich častí a odpaäkov a
predmetov, ktoré boly vo styku so zamoreným
pozemkom, pôdy a kompostu zo zamoreného
alebo ohrozeného pozemku:

b) hubenie mandelinky zemiakovej určitými
spôsobmi, ako aj zničenie zemiakov, ich častí
a odpadkova iných rastlin na zamorenom alebo
ohrozenom pozemku alebo na susedných po
zemkoch:
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c) dezinfekciu zamoreného alebo ohrozeného
pozemku,bez kultúr i s kultúrami, účinnými
prostriedkami na hubenie hmyzu, osadenie za
morenýchalebo ohrozených pozemkov lapacími
rastlinami:

d) povinné opätné sadenie zemiakov naza
morený alebo ohrozený pozemok, ako aj po
vinnéprehliadky pôdy:

e) zvláštne dni (hľadacie dni) k zisťovaniu
n sbieraniu mandelinky zemiakovej vlastníkmi
zamorených alebo ohrozených pozemkov, prí
padne obyvateľmi obcí v zamorenom alebo
ohrozenom území:

f) povinné hlásenie pozemkov, osadených
zemiakmi,vlastníkmi týchto pozemkov obec
nému úradu.

(S) Opatrenia podľa odsekov 1 a 2 vyhlási
príslušnýokresný úrad hneďv obciach uzavre
tej oblasti (8 7, ods. 1) a oznámiich minister
stvu poľnohosnodá vrstva. Opotrenia podľa ods.
1 oznámi tiež príslušným železničným stani
ciam,poštovým úradom, prípadne colným úra
doma oddelenian: finančnej stráže a susedným
okresným úradom.

8 7.

(1) Ministerstvo poľnohospodárstva vyhlási
v dohodes ministerstvom priemyslu, obchodu
a živností na priimeranú dobu územie zamorené
a územie ohrozené (8 6, ods. 1), ktoré môže
podľa stupňa n+“te7zpečenstvazavlečenie man
delinky zemiakovej rozšíriť od hraníc zamo
renéhoúzemia n: väčšiu vzdialenosť než 15 km
(86, ods. 1), za :+lasť uzavretú.

(2) Ak sa mandelinka zemiaková vyskytne
blízkonašich hraníc mimo územia nášhoštátu,
môžeministerstvo noľnohospodárstva vyhlásiť
zaúzemieohrozené aj iné územie, než ktoréje
uvedenévä6, ods. lavšäŤ, ods.1.

(3) V oblasti uzavretej a vúzemí ohrozenom
podľaodseku 2 môže ministerstvo poľnohosno
dárstva nariadiť aj iné opatrenia, než aké sú
uvedené v 8 6, ods. 2, menovite:

a) podrobnú kontrolu zamorených alebo
ohrozených pozemkov, ako aj územia (odseky
142) kontrolnými orgánmi,

b) vdohode s ministerstvom priemyslu, ob
chodu a živností zákaz prepravy zemiakov
z oblasti uzavretej do oblasti neuzavretej,

(4) Ak bude treba, môže sa použiť k bezplat
nému vyhľadávaniu, sbieraniu a hubeniu man
delinky zemiakovej v oblasti uzavretej (8 T,
ods. 1) a vúzemí ohrozenom (3 7, ods. 2) star
šie Žiactvo miestnych škôl, menovite národ
ných,v prípadoch silnejšieho rozšírenia mande
linky zemiakovej alebo nebezpečia z takéhoto
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rozšírenia môžu sa použiť i pracovné útvary,
prípadne i vojsko. Tieto opatrenia urobí kra
jinský úrad v dohode s príslušnými úvadmi.

(5) Opatrenia urobené ministerstvom poľ
nohospodárstva podľa odsekov 1 a 2 a podľa
odseku 3, písm. b) vyhlási ministerstvo poľno
hospodárstva v Úradnom liste Česko-Sloven
skej republiky,

g 8.

. Vlastník pozemku nachodiaceho sa v území
zamorenom alebo ohrozenom ($ 6, ods. 1a 87,
ods. 1 a 2) je povinný podrobiť sa všetkým
predpisom, vydaným podľa tohto vládneho na
riadenia, a chrániť svoje pozemky a kultúry
pred zavlečením mandelinky zemiakovej, za
medzovať vhodnými prostriedkami jej zavle
čenieakoaj šírenie, a ak sa vyskytne, hneďsa
pričiniť o jej vyhubenie.

8 9.

Náklad vzniklý opatreniami, ktoré vlastní
kovi pozemku ukladá 8 8, nesie vlastník po
zemku zo svojho.

8 10.

(1) Všetci vlastníci pozemkov v obci, v kto
rej sa vyskytla mandelinka zemiaková, alebo
pozemkov v uzavretej oblasti sú povinní poro
biť, ak to vyžaduje potreba, hneď príslušné
opatrenia (hubenie mandelinky zemiakovej a
pod.) podľa smerníc poľnohospodárskeho vý
skumnéhoústavu spoločnena svoj náklad, :

(2) Povinnosť tú vysloví, po prípade i spô
sob jej splnenia bližšie určí obecné zastupiteľ
stvo: o usnesení obecnéhozastupiteľstva podá
starosta obce lineď zprávu okresnému úradu.

(3) -Pravomoc obecného zastupiteľstva pre
chádza na okresný úrad, ak opomenie obecné
zastupiteľstvo vysloviť povinnosť v odseku 1
stanovenú do lehoty, ktorú určí okresný úrad.

(4) Opatrenia podľa odsekov 2 alebo 8 vy
hlási starosta obce spôsobom v mieste obvyk
lým: okresný úrad upovedomío nich minister
stvo poľnohospodárstva a príslušný poľno
hospodársky výskumnýústav.

(5) Ak ide o spoločné hubenie mandelinky
zemiakovej podľa ustanovení tohto paragrafu,
môže obecné zastupiteľstvo previesť opatrenia
zmienené v 8 10, ods. 3 zák. č. 165/1924 Sb.z.
a n.

8 11.

Ak vlastník pozemku nevyhovie povinnosti
uloženej mu v $8 8 a 10, urobí potrebné opa
trenia starosta obcena trovy a nebezpečenstvo
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nedbalého. Ak zanedbá túto povinnosť starosta
obce, urobí tak okresný úrad.

8 12.

Zakazuje sa prevážať štátnym územím a do
vážať zo zahraničia živú mandelinku zemia
kovú.

S 13.

Zakazuje sa dovážať zo zahraničia všetky
živé rastliny a ich časti (hľúzy, stromy, kere,
kvety, rastliny nedrevnaté, priesady, krajce,
cibule, vrúble, čerstvé ovocie a zeleninu atď.)
a odpadky zamorené mandelinkou zemiakovou,
ako aj obaly (vrecia, koše, bednyatď.) a pred
mety, ktoré boly vo styku s týmito živými
rastlinami alebo s pozemkami, kde boly tieto
rastliny pestované: tento zákaz sa vzťahuje
j na pohraničný styk.

8 14.

(1) Taktiež sa zakazuje dovážať všetky živé
rastliny, ich časti a odpadky, ako aj obaly
(vrecia, koše, bedny atď.) a predmety, které
boly vo styku so živými rastlinami alebo s po
zemkami, kde boly rastliny pestované (v ďal
šom „zásielka“), zo štátov, v ktorých bola
zistená mandelinka zemiaková : tento zákaz sa
vzťahuje i na pohraničný styk.

(2) Ministerstvo poľnohospodárstva v do
hode s ministerstvami priemyslu, obchodu a
živností a zahraničných vecí vyhlásí v Úrad
nom liste Česko-Slovenskej republiky, v kto
rých štátoch bola zistená mandelinka zemia
ková.

(3) Výnimky zo zákazu stanoveného v od
seku 1 môžev jednotlivých odôvodnených prí
padoch povoliť ministerstvo poľnohospadár
stva vdohode s ministerstvom priemyslu, ob
chodua živností.

8 15.

Každá zásielka, dovoz ktorej bol povolený
podľa 8 14, ods. 3, musí byť doprevádzaná
osvedčením o pôvode a zdravotnom štave ži
vých rastlín (v ďalšom „osvedčenie“), vyda
ným verejným ústavom pre ochranu rastlín
(stanicou) na jedinom tlačive v jazyku vý
vozného štátu a súbežne v štátnom jazyku
Česko-Slovenskej republiky. Toto osvedčenie
nesmie byť v deň podania zásielky ku pre
prave staršie jedného týždňa a musí sa sho
dovať so vzorcom podľa prílohy a obsahovať:

a) názov verejného ústavu pre ochranu
rastlín (stanice) v záhlaví osvedčenia a
úradné jednacie číslo:
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b) miestnym úradom potvrdené vyhlásenie
pestovateľa živých rastlín o mieste, kde boly
živé rastliny vypestované:

c) vyhlásenie verejného ústavu pre ochranu
rastlin (stanice), že v mieste, kde boly rast.
liny vypestované, a v obvode 15 km odtohto
miesta sa nevyskytla mandelinka zemiaková
v ktoromkoľvek vývojovom stupni a nietani
podozrenia, že by sa vyskytovala v týchto
miestach v ktoromkoľvek vývojovom stupni:

d) vyhlásenie úradníka verejného ústavu
pre ochranurastlín (stanice), že zásielka bola
nim ako kontrolným orgánom prehliadnutá,
že v nej niet mandelinky zemiakovej v kto
romkoľvek vývojovom stupni a že obaly na
zásielke sú nové, dosiaľ neupotrebené:

e) popis zásielky (meno a adresu odosielateľa,menoaadresupríjemcu,značkya čísla
jednotlivých kusov, ich obsah a hrubú váhu).

$ 16.
(1) Každá zásielka, dovoz ktorej bol povo

lený podľa $814, ods. 3, je podrobená pre
hliadke, ktorú vykonávajú kontrolní orgá
novia poľnohospodárskych výskumných ústa
vov (8 21) alebo aj iných verejných ústavov
a staníc, ktoré týmto výkonom poverí minis
terstvo poľnohospodárstva.

(2) Prehliadka zásielky nad 20 kg hrubej
váhy bude prevedená výlučne u pohraničných
colných úradov, zmocnených ku prejedná
vaniu zásielok živých rastlín. Zásielka v hru
bej váhe nepresahujúcej 20 kg môže byť
podrobená tejto prehliadke aj u colných
úradov v sídle poľnohospodárskych výskum:
ných ústavov. Výnimku z tohto ustanovenia
môže povoliť vo zvláštnych prípadoch minis
terstvo poľnohospodárstva.

(3) Zásielku opatrenú predpísaným osved
čením hlási železničný alebo poštový alebo
colný úrad hneď telegraficky príslušnému
poľnohosnodárskemu výskumnému ústavu a
dovozcovina jeho trovy. Colný úrad odmietne
prejednanie zásielky nedoloženej osvedčením.

(4) Poľnohospodársky výskumný ústav
vyšle bez meškania, najneskoršie do 24 hodín
po obdržaní zprávy, na colný úrad kontrol
ného orgána, ktorý prevedie prehliadku zá
sielky v prítomnosti colného úradníka a že
lezničného alebo poštového orgána, prípadne
tiež dovozcu. Kontrolný orgán dá podľa po
treby vyňať na trovy dovozcu najvyššie jednu
desatinu obsahu zásielky v prítomnosti col
ného úradníka a železničného alebo poštového
orrána, prípadne tiež dovozcu, a prevedie po
drobnú prehliadku a vyšetrovanie, či zásielka
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nie je napadnutá mandelinkou zemiakovou.
Kontrolnýorgánje tiež oprávnený pre ďalšie
zisťovanie v laboratóriume odobrať bez
platne primeraný vzorok (odsek 7) a pozna
mená v nákladnom liste alebo v poštovej
sprievodke, že tak urobil. Po prevedenom la
boratórnom výskume bude vzorok vrátený
len vtedy, ak si ho vyžiada dovozca.

(5) Ak je dôvodné podozrenie, že niektorý
podstatný údaj osvedčenia (8 15) neodpovedá
skutočnosti, odmietne colný úrad podľa pro
tokolárneho vyhlásenia kontrolného orgána
prejednanie zásielky a poznamená odmiet
nutie v nákladnomliste alebo v poštovej sprie
vodke.

(6) Jestliže kontrolný orgán zistí pre
hliadkou, že zásielka je napadnutá mande
linkou zemiakovou, odmietne colný úrad po
dľa protokolárneho vyhlásenia kontrolného
orgána prejednanie zásielky a poznamenáto
v nákladnom liste alebo v poštovej sprie
vode,

(7) Ak je dôvodné podozrenie, že zásielka je
napadnutá manJelinkou zemiakovou,a ak musí
kontrolný orrúm časť zásielky podrobiť labo
ratórnemu výskumu, neprejedná colný úrad
zásielku tak dll»“o,kým mukontrolný orgán ne
oznámivýsledok laboratórneho výskumu.

8 17.

Zaprehliadnxu je dovozca zásielky povinný
platiť poplatok, ktorého výšku určí minister
stvo poľnolicsnodárstva v dohode s minister
stvomfinancii a vyhlási v Úradnom liste Česko
Slovenskejrepulliky. Poplatok predpisuje kon
trolný orgán, ktorému musí byť predložené po
tvrdenie o zaplatení najneskoršie pri výkone
prehliadky.

8 18.

Ministerstvo poľnohospodárstva v dohode5ministerstvompriemyslu,obchodua živností
môžepovoliť všeobecné výnimky z ustanovení
8 14, ods. 1 a $3 15 a 16. Pokiaľ nejde o vý
nimkypre pohraničný a cestovný styk, vyhlási
všeobecné výnimky ministerstvo poľnohospo
dárstva v Úradnom liste Česko-Slovenskej re
publiky.

5 19,

Prehliadke môžu byť výnimočne podrobené
jednotlivé zásielky za colného pokračovania aj
zo štátov, ktoré neboly uvedené vo vyhláške
podľa8 14, ods. 2, ak je dôvodné podozrenie, že
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sú tieto zásielky zamorené. V tomto prípade nie
je dovozcazásielky povinný hradiť poplatok za
prehliadku.

8 20.

Prevážať zásielku zo štátov, v ktorých 8a
mandelinka zemiaková vyskytla, naším štát»
nym územím je dovolené bez prehliadky s pod
mienkou,že zásielka bude prepravovaná v ne
poškodenom a dobre uzavretom voze alebo
v nepoškodených a dobre uzavretých obaloch.

8 21.

(1) Odborným dozorom na dodržiavanie
predpisov zákona č. 165/1924 Sb. z. a n., na
koľko ide o opatrenia proti mandelinke zemia
kovej, sú poverené tieto poľnohospodárske
výskumnéústavy:

a) preČeskú krajinu: Ústav pre ochranu
rastlín štátnych poľnohospodárskychvýskum
ných ústavov v Prahe:

b) pre Moravskosliezsku krajinu: Ústav pre
ochranu rastlín moravského krajinského poľ
nohospodárskeho výskumného ústavu v Brne,

c) pre Slovenskúkrajinu: Ústav pre ochranu
rastlín štátnych poľnohospodárskýchvýskum
ných ústavovv Bratislave:

d) pre Poďkarpatskú Rus: Ústav pre
ochranu rastlín štátnych poľnohospodárských
výskumných ústavov, ktorého sídlo určí vláda
Podkarpatskej Rusi.

(2) Kontrolnými orgánmi poľnohospodár
skych výskumných ústavov (odsek 1) budú
poľnohospodárske výskumné stanice alebo aj
iné verejné ústavy, stanice a osoby, pokiaľ
možno verejní zamestnanci, ktorých poverí
ministerstvo poľnohospodárstva výkonomkon
troly. Osoby prevádzajúce kontrolu musia sa
vykázať pri výkone kontroly legitimáciou opa
trenou fotografiou, ktorú im vydá ministerstvo
poľnohospodárstva.

(S) Informačnú a spravodajskú službu
o mandelinke zeminkovej v jednotlivých obla
stiach vykonávajú pre kontrolných orgánov
(odsek 2) zpravodajci pre ochranurastlín, kto
rých menuje ministerstvo poľnohospodárstva
po vypočutí poľnohospodárskych výskumných
ústavov. Pre zpravodajcov pre ochranu rastlín
je menovací dekrét zároveň legitimáciou pri
prehliadkach pozemkov.

8 22.

(1) Orgánovia poľnohospodárskych výskum
ných ústavov (8 21, ods. 1), ich kontrolní orgá
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novia (8 21, ods. 2) a zpravodajci pre ochranu
rastlín sú oprávnení vykonávať prehliadky po
zemkov. .

(+) Na prehliadku pozeniku treba vždy pri
zvať vlastníka pozemku alebo jeho zástupcu.
Prehliadka obmedzí sa na okolnosti,ktorých
znalosť je nezbytná vzhľadomna Jej účely.

(3) Jestliže vlastník pozemku alebo jeho Zá
stupca nezúčastní sa prehliadky, ačkolvek bol
o veci upovedomený,nie Je jeho neprítomnosťnaprekážkuk jejprevedeniu.

(+) Výdavky spojené s prehliadkou je po
vinný hradiť vlastník pozemku, ak sa pri pre
hliadke zistí, že nedostál povinnosti uloženej
mu v88.

5 23.

Ustanovenia tohto nariadenia, vzťahujúce sa
na vlastníka pozemku,platia primerane pre ná

"jomcu alebo užívateľa pozemku.

8 24.

(1) Pôsobnosť ministerstva poľnohospodárstvaaministerstvapriemyslu,obchodua živ
ností, vyplývajúcu z tohto nariadenia, ako aj
pôsobnosť ministerstva financií podľa $ 17
tohto nariadenia vykonávajú v Slovenskej kra
jine príslušní autonomní orránovia Slovenskej
krajiny a v Podkarpatskej Rusi príslušní auto
nomní orgánovia Podkamatskej Rusi. Výšku
poplatku, uvedeného v 8 17, treba dohodou
všetkých zúčastnených úradov určiť jednotne
pre územie celého štátu.

(2) Vyhláška, uvedená v 8 7, ods. 5, v 8 14,
ods.2, všäl7av 815.sa uverejnív Slovenskej
krajine v Úradných Novinách a v Podkarpat
skej Rusi v Úradnom Vestníku vlády Podkar
patskej Rusi.

8 25.

(1) Dňom účinnosti tohto vládneho nariade
nia stráca platnosť vládne nariadenie zo dňa
25. februára 1938, č. 40 Sb. z. a n., o opatre
niach proti zavlečeniu mandelinky zemiakovej,
v znení vládneho nariadenia zo dňa 24. júna
1938, č. 138 Sb. z. an.

(2) Toto nariadenie platí na území celého
štátu a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia:
prevedie ho minister poľnohospodárstva v do
hode so zúčastnenými ministrami, v Slovenskej
krajine Slovenská krajinská vláda a v Podkar
patskej Rusi vláda Podkarpatskej Rusi,
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POBMOPANOK BIIAJIM
38ÔHA 24. 107070 1939

NPO BAPSUDKEHHA NPOTH ČAPAÓOINAHOTO

XDPYLUIHKA.

Bnana Hecbko-Cnobaubkoi PenyÓJIHKHPO3
nopanxye no 8$ 11, 13, 17 i 19 34KOHY3 AHA
2. nunna 1924, u. 165 36. 3. i p., npo Oxopomy
POCTHHHOTOBHpoby:

5 1.

Bapa6onAHAM XPYUUIKOM NO UbOMY PO3NO
PANIKYCIÍ POZYMÍTH ÓapačONAHOMO XPYLUIHKA
(Leptinotarsa — Doryphora decemlineata)
B AKOMYHEÓYJIb CTENEHÍ POZBI!ITKY (ANEHYKO,Ty:
CEHHLIA, KYKJIA i XPYLIHK),

8 2.

(1) KOKHHŇ BNIACHHK TDYHTY MNODHHEH3ro
NOCHTHNOABYÉapa6onaHoro xpvllnka abo
ONPABNAHE NINOZPIHHA B 1l NOABÍ VDOMAJICBKO
MY YPAJOBH [POMAJH, LILOB Il OKOLI TAKU
TPYHT HAXOJIHTBCA,HaHni3Hiule do 24 TOoIKH
No CTBEPIUKEHHY TA N0ONATHŇOMY HeéraliHOB3i
peub ČAPpaČOJIAHOFO XPYLUHKA AÓO KACIKOMOĽO,
AKOTO BIH BBAKAE ČapaÓOJAHHM XPYLIHKOM,

.abO NPEJIMETY, 3 AKOFO 3AKOU4AE MPO NosBY
Čapaó6onAaHOrO xpyumka (Micue KHKYCAHEHa
NACTÍ, NAPHKPHABKYXPYLUHKA IT. N.).

(“) MocraHoBba ycryny 1 BIAHOC!7bCA TAKOM
no 1UHX, LIO HE € BJaCHHKAMU IVYHTY,.. Ane
čČAPAČOJNAHOTO XPYNIHKA ZACIISIHYT>6 AÓO MANWOTBb

OCHOBHE NINO3PIHHA B ŇOFOo NONRIÍ.

8 3.

(1) Crapocra F[poMalH MNOBHHCHHA HAKNAA
BJACHHKA [TPDYHTYHEraňHO NOJIATH BICTKY TENE:
FpaiuHO, TENEĎDOHIUHO AÓO CNIIIHHM JIHCTOM
nPO KOKHHŇ BHNAJIOK MOABH ČaPAÉONAHOrOo
XPYLIHKA AÉ6ONPO OCHOBHE NINOZPÍHHA B ŇOTO
NOABÍ NPHHANEKHOMY NOCHIAHOMY Xni6opoó
CbKOMY34BENeHHO (8 21, ycr. 1l) Ta nicnarit
ŇOMY OJHOUÁCHO ÉEZNEYHHM | NPHĽÍAHHM CNO
COĎOM B NOÓPE NPHJNATAOHOMY ONAKYBAH:
HO B3ipeUub ČaraÉONAHONO XPYLIHKA, BÓHTOTO
NAPHTÍAHAM NAHHOM (CNIPTOM, HAGĎITOB, TOpPA
UJOBOJIOCIO IT. I1.), AGO HACIKOMOTO, AKOTOBBA:
Mae ČapaĎonAaHHM XPYLIHKOM, aÓ0 NPenMETY,
3 AKOFO BHOCHTB NPO NOABY ČapabonsaHOro
XPYULHKA (MÍCLLE BAHKYCAHEHA JIHCTÍ, APHKPHBKY
XPYLULHKAIT. N.), 10 ANPOBÍPKH:Y 3BITÍ CII 0
NaTH TOYUHYAlpecy BIACHIIKA T[DYHTY, KATA“
CTPAJIbHE UHCIIO TA POZNOTICTB TPYHTY.

(2) Bcaka nepech ka Čapabonb abo IHIUHX
POCTHH, 3EM]li i T. N. 3 TPYHTY, HA AKOMY CI“
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CTEPEKEHO NOMBY ÉÓAPAÓONAHOTO XPYULHKA A6O
€ NINOZPÍHHA B ŇOTo NONBÍ, € AK NO 2AJIBU1OTO

piuennn ($84) 3AÓOPOHEHA, TPOMAJA NOBHHHA
NOBÍLOMHTH NPO 16 BNACHHKA TPYHTY i CTOTo
AOFNANATH HA NOIEP)KYBAHHA UCI Z3AÓOPOHH.

8 4.
(+) AKLLO NOCINÍAHE XNIGOPOÓCKKE ZABENEHHA

HECTBEPJIHTb MNPOBÍPKOIOBZIPLLACapadonaHoro

XPYULU1KA,BOHO CNOBÍCTHTB MNpO 11e no 24 TOAHH
no oJepxaHHIO B3IPLIA TPOMAJLY, AKA NOBÍNO
MHTb HEraňHO B4ACHHKA TDYHTY, 3MAIHO Ubo
To, LO CHOBHHBOÓOBAJOK NO $ 2, ycrT.2.

(5) B CYMHÍBHI!XBHNAJIKAX € NOCHJIHE Xni60
POÔCbKE 34BEN6HNA YNPABHEHE JaMXANaTH B

UBOMYCAMOMYPe“HCHUÍ HOBHŇ Ba3ipelib 460 Če3
NPOBONOKA NOCNIIDKEHHAM HA CaMOMy MICIII
CTBEPIAHTH NIÁCHNÁ CTAH CNPABH,

(3) AKULO NOCHIAITE XNIÉOPOÓCHKKE ZABEJNEKHHA

CTBEPAHTbČapaĎo.IAHOFO XPYLIHKA, BOHO CNO

BICTHTbNPO Ue 10 24 FTonHHrpomany 182, ycT.
l) Ta NPHHANEXHHÁŇOKDYKHHÁ VpAJ, a B Mipy
NOTPEÓHKOHTPOAĽLHHUOPraH(8 21, ycr. 2).

8 S.

(1) Crapocra TNoMalIH OTPOJIOCHT6NO 24 ro
AHH CNOCOÉČOM B 74HOMY MiCUi 3BHUZŇÁHHM NO

ABYČAPAĎONAHOTO XPYUIHKA B FPOMAJI Ta O03Ha
UHTb TAKO/K ÍMA BIACHHKA TPYHTY, NAlIbBUuleKA
TACTPAJIb6HE YUHC.NOI EBEHT. ÓHLILE OZHAHEHHA

sapa)KEHOTO TDYHTY, B NaHOMY MÍCIi AMPHHATE.
[po 1e 3ApALKEHAI BIH NOMLACT>3BIT OKPYM
HOMYYPANOBH TA NPIHAJEKHOMY NOCIHJIHOMY
XNIČOPOČCBKOMY ZABEJICHHY.

(7) Ako ňne 0 [HÍ3no ČapačoJiAHOTOXpý
IUHKA, 3AGOPOHHTB CTAPOCTA FPPOMAJIH BCTYN HA

SapaKEHHŇÚ TPYHT i1 HAPDAJHTB> BJACHHKOBH
TPYHTY, 1LOÓM BIH CBOÍM KOLIUTOM MOMICTHB Ha

ObĽOMY TPYHTÍ TAÓIHUL 3 TPÍIBKHM HANHCOM
uTPYHT 3APaMEHNi ČAPAĎÓONAHHMXPYLIHKOM:
BCTYM HENOKJIHKAHHM TPPOMAJIA CTPOĽO 3aKa
3ye“.

(3) Tpomana NOBHHHABECTHCIIHCOK3apaXe

HHX TPYHTÍB NO KATACTPAJIBHHM YHCIAM Ta 3
CBEHTYAJIbDHHM MICUEBIM OZHAUCHHAM TDYHTIB:

IHTEPECEHTH MOMKYTDĽNO HBOTOBĽIIAHYTH.

(3) NocninHe xni6oPOÓCBKE ZABENEHHSIBENE
CHHCOK 34PA)KEHHX TPYHTIB Y CBOIÁ OÉNACTH,

AKTAKOM KOPOTKHÁ Neperna ll NPO NOABY, KPO
KH MNOPOČJIEHIHA 3APAMKEHOMY TPYHTI IT. n.

(6%)locninHe xni6opOoÓCBKE3ABEJNEHHANIE
MIHICTEPCTBY XNIÓOPOÓCTBA KOMHOTO PpoKY

B MÍCALIÍ CIYHÍ CHHCOK 3APDA)KCHHX TPPOMAJL Ta
[PYHTÍB Y MHHYJOMY poli.

8 6.

(1) OKPYKHHŇ YPpALOJHAYHT> OÉIACTE Fpo
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MAMA,B AKÍÁ ZLIÁCIHEHO NOABY ČapaČoaaHoro
XDYLUHKA, AK OČNACT> ZAPpaKElNY GapabONAHAM

XPYLUHKOMa OČIACTEy Bia 15 KMBIH rpa
HHUb 33PAKCHOÍ OĎNACTH OZHAYHTĽ AK Zarpo
MEHY OČINACTb, TPAHHLIA ZAFDOXEHOŤ OÉNACTH
MYCHTb ÔČYTH BHÓPAHA TAK, LI0OÓH rOonHnacYa

3 TPAHHLUEIOOBNACTEŇrpoman. SIkulo 3apaxena
460 3arpoxema OÓNACT>CArae no OÓBOJY iH
LIOFO NOJITHYHOTO OKPYTY, CNOBICTHTBnpo ue
OKPYJKHHÁ YPALL, B OČBOJÍ AKOTO € 3apaxeHma

očNACTb, UEÁ OKPYKHHAŇ YPAN Í NONACTB #OMY
NOTPIÓHÍ 34N004HHA NIA NANLUIAXZAPANLKEHb.

(%) KPiM UBOTO NOPOÓHT> OKPYKHHŇ YpAL
NANbUli ZAPADKEHHA IA NPHNHHEHHA PO3UIH
PEHHA TA DIA ZHHUIEHHAČapalonAHOrOo xpy
UUHKA, OCOÓJIHBO HADANAHTb B 34MKHEHIÁ 00

nacrm ($ 7, ycr. 1) B Mipy noTpeóHn Ta no 3a
CNYxXxaHHIONPHHANEXHONO. NOCNIAHOFOo Xnióo
POÔĎCBKOTO 3ABEJICHHA:

a) 3aČOPOHY NepeHOCY XHBOFO Čapa6ona
HOTOXPYLIHKA,3400POHY nepenocy abo nepe
CHJIKH ČapaČOJIb ABO IHUIHX POCTHH, IX YACTHH
Í BIANAJIKÍB TA NPEJMETIB, ULO CTHKANHCA3I 34

PAKEHHM TPYHTOM, 3EMJli TA KOMNOCTY3i 3apa
)EHOTO AbO 3AFPOMXEHOTO[PYHTY:

Ó) HHLLEÉHHAČaPAĎONAHOTO XPYUIHKA NEBHH

MH CNOCOĎAMA,AK TAKO 3HHUIEHHAČapačONb,
IX UACTHH i BINAJIKIB Ta IHLIHX POCTHH Ha 3a
paKEeHOMY AÔO 3A3rPOKEHOMY TPYHTI A6O Ha
CYCIIHHX TDYHTAX:

B) NEZIHDEKLIK ZAPAMKEHOTOab Jarpoxe
HOFO [PYHTY, Čes KYMbTYD i 3 KYIBTYPAMH,

YCNÍLIHAMH CEPEJIHHKAMH HA HHUICHHA HACiKO
MAX, 3ACAILKECHHA ZJAPDAKEHHX AÔO ZAFPOKEHHX
TPYHTÍB POCTHHAMH, 110 BHNOBINOIOTb HaCi
KOMHX:

P) OČOBAZKOBE NOHOBHE CAJLKÉHHA ČapaĎONNb

Ha 3a4pa)KCHOMYaÔO 3arPOeHOMY TPYHTÍ, AK
TAKO OĎOBAJKOBÍ OMNANHHH3EM]II:

r) OKpeMÍí Hi (AHÍ LIYKAHH) NA CTBEP
AKEHHA TA Z3ÓHPAHHSIČapabOJIAHOTO XPpyultkaBJACHHKAMH— 3apaKEHHXabo3ATPOKEHHX
TPYHTIB, 3MIAAHO HACEJNEHHAM TPOMAJL B 3a

PAMKEHIŇ UH ZATPOMXEHIÁ OÉNACTH,

A) O6OBAZKOBE ZFONOLIYBAHHA TPYHTÍB 34

CADKEHHX ČAPAĎONAMU BNACHHKAMI UHX TPYH

TÍB TPOMAJICLKOMY YPAJOBH.

(S) Žapa Kena no ycrynam 1i Ž Oron0CHTB"
NPHHAJNEKHHÚ OKPYKHHŇ VYDALHEra HO B TPO
MAJlaX 34MKHEHOIObNACTH(8 7, ycr. 1) Ta 3ro
NOCHTB IX MIHICTepCTBYX1i6opoócTBa. 3apr
AIKEHHA NO ycTYNY | BIH ZTOJOCHTb TAKOM 34

NÍ3HH4YHM CTALIAM, NOYTOBHM YPANAM, ZNNALHO
UJNOBHMypAnaM Ta BILNiNaM DIHAHCOBOI CTO
pOMi Á CYCIIHHM OKPYJKHHM YPDAJAM.
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6-7.

(1) MimicTepcTBO xnióopoócrBa O3HAMIITb
B NOPOJYMÍHHO 3 MIHICTEPCTBOM MPOMIICNY,
TOProBli ú pemecen Ha BUNNOBIAHIÍ M4C 34
paňeHy Ta 3arpoxeHy oónacrb ($86, ycr. 1),
AKA MOME NÍCNA CTENEHA HLČEZNEKY ZATATHÉH

HA ČapaóonsHOrO XPYLUIHKAPOSLUHPATI BU
TpaHHUb 3apaXeHol obACTII Ha NaNblly BIJ
nab “ns 15 kM (8 6, yCT. 1), AK 34MKHECHY
o6.14CTb.

(2) AKLIO NOABHTBCAčAPAČONAHIÍ XPYLIHK
ÓU3bKO HALUHXTPAHHLIL NOZA TEPHTOPIEHN Ha

1l0Ť NepMABI!, MOKE MIHICTEPCTBOXIČOPOÓ
CTBA OZHAYHTH AK ZJAMPOMEeHYOČNACTb TAKOM

iHulY OÓNACT>, HIK U10, LO € HABEJICHA B $ 0,
ycr. liB 87, ycr. l.

(S) B 3aMKHEHIŇ O6LTACTH| Ha TEPHTOPIÍ 3a
PPOMXEHÍŇNo ycTyny 2 MOJE MIHICTEPCTBO XJ1
GOPOÓCTBA JABECTH TAKOM IHLU! Z3APANKEHHA,
Hi 1i, 110 € HaBelnemi B $6, YCT.2, OCOÓNHBO:

a) nonpióHy KOHTPONKZAPAKEHX ačO 3a
FPOKEHHX [PYHTÍB, AK TAKOM OBNACTEH (YCTY
nu 1i 2) KOHTPOAĽHAMHOPĽAHAMH)

6) B NOPOJYMÍHHO 3 MIHICTEPCTBOM NIPO
MHCIIY,TOPTOBNiň pemecen 3a60poHy nepe
CHIIKH ÓApa6OIIb 3i ZAMKHEHOIŤOÉJIACTH 10 06:
NaCTH HE3aMKHEHOI.

(8) B Mipy NOTPEÓH MOXHA BKHTH AA Če3
NAATHOTO BHLIYKYBAHHA, ZÓHPAHHA Ň HHLICHHA

čAPAÓONAHOFO XPVLUIHKA B 3AMKHEHIŇ OÓJIACTH
(8 7, ycr. 1) ra B 3arpomeniit o6nacTH (3 7,
ycr. 2) cTraplUlHX UIKOJNAPÍB MICLLEBHX LUIKÚI,
OCOÓNHBO HAPOJHIX, Y BHNAJIKAX CHIBHIULOFO
POJLIHPEHHA ČapačonAHOMO XPYLULHKAAÔ0 He
ČezNeKH UBOĽO POJUJHPEHHA TAKOK ĎOPMA
UiÁň npaui, EBEHT. TAKOM BiúCbKA. Lli 3apa
AKEHHA NOPOÓHTb KPAEBHŇ VDAL B NOPOZY
MÍHHIO 3 ANPHHAJEKHHMH VPAJAMH,

(5) 3apAINEHHA NOPOÓČNEHI MIHICTEPCTBOM
X.UGopoÓcTBANOycTrynam li 2 Ta no ycryny3,
ÓyKBA 6) OFONOCHTbBMIHICTEPCTBO Xnióopvôó
CTBA B YpANOBOMY IIHCTI YecbkOo- CIOBALIBKOI
PenyÓóJHKAY.

8 8.

BlacHHK [PYHTY, AKHŇ HAXOJIHTBCAB 3apa
Meniň aóo 3arpomeniň o6nacru (8 6, ycr. 1
i87, ycr. li 2), NOBHHKEHNIMUHHHTHCABCIM
NPHNHCAM, BANAHHM MNOUbOMY POZNOPANKY
BJANH, i XOPOHHTH CBOI TDYHTH Ta KY!IBTYDH
Nepe1 ZAHECEHHAM ÓAPAČOJIAHOFO XPpyulHKa,
CNHHATA NPHTÍAHHMH CEPENHHKAMHY ŇOTO 34HEe
CEHHA, AK TAKOM IUNPDEHHA, A AKLIO BÍH NOo

ABHTECA,HEraŇHO NPHYHHHTHCA LO ŇOTO NOÔO
PEHHA,
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g 9.

Haknajll, U10 NOBCTAB ILACHILKOM Z3APALKEHL,
AKÍHA BNACHIKATpyuTy Haknanae 8 8, nna
TIITb BNACHHK TPYHTY CAM.

8 10.

(1) Bci BNACHHKH TDYHTIB B FPOMAJÍ, B AKlú
NOABIHBCAČAPAĎONAHNIŤ XPYLUHK, AÔO BNACHNKU!
TPYHTÍB B 34MKHEHIŇ OČNACTH NOBHHHI Nepe
BECTH B Mipy NOTPEÓH HETaliHO BIANOBIAHÍ 3a
PADKEHHA (HHLLEHHA ČapaÉOINAHOFO XPYUUNKA
iT. N.) NÍCHAHANPAMHHAXNOCNIAHOĽO Xnióopo6
CBKOFO 34BEJNEHHA CNMÍ/ILHOHa CBI HAKAJI.

(7) O6OBAZOK UCŇ BHCIIOBHTB, Z3MI. TAKOM
cnoció ŇOTo CNOBHEHHA ÓNHUIC O3HAWHTb 3a:
CTYNHHUTBO [PDOMAJIH: NPO YXBAAH [POMAJL.
CbKOFO 34CTYNHHUTBA NOJACTb CTAPOCTA T[POo-.
MaM HEraňHO 3BIT OKPYKHOMY YPAJLOBH.

(3) TIpaBoCHNJNA —FrPOoMANCBKOPO 3ACTYM
HHUTDA NEPEXOJIHTb HA OKPYMKHNŤ VPDAJ, AKLIO
FPOMAICbBKÉ 3ACTYNHHUTBO 34HC.163€ BHCIO
BHTH O6OBAZOK BCTAHOBNIEHHÝB ycrvní | no pe
ÚCHLIA,AKHŇ BCTAHOBHTbOKPYKK:Ú VP.

(4) ZaPAJUKEHHA NO yCTYNAM2 4060 3 Orono
CHTb CTapOocTA F[PDOMAJIH CNOCOĎOM B NAHOMY

MÍCUÍ NPHHATAM: OKPYKHH VpA.2 NOBÍAOMITE
npo HHX MIHICTEPCTBO XNiÓOPOÓCTBA 1 NPN:
HAJIEKHE NOCNÍIHE XNiÓOPOÓCBKÉ JZABEJIEHHA.

(5) SIKLIO ÚJe O CNINbHEHHULEHFAČapabonu
HOFO XPYLIUHKA NO NOCTAHOBÍ UbUGO NAParpPa:
Dy, MOKE FPOMAJCBKE 3ACTYVINHI!SLITBOMEepe
BECTI!3APAJKEHHA ZranaHi B 8 10, ycr. 3 34K.
u. 165/1924 36. 3. i p.

8 11,

AKU10 BAaCHHK TPYHTY He CNHOBHHTb 060
BAZKYHANOKEHOFO Ha HbOTo B 88 8i 10, 3po
ÓHTb NOTPIÓHI 3APANKEHHA CTAPOCTA TPOMAI
Ha KOLUITHi Hebe3neky Henóanoro. Sikio ueň
OÓOBAZOK 34HEJNÓAE CTAPOCTA TPOMAJIH, B“UH
HHTb 116 OKDYKHAN VYD.

.8 12.

[lepeBO3HTH NEPHABHOH TEPHTOPIEHK | N0
BO3HTH 13 3arpaHHli MHBOFOo ÓČapaô6onanoro
XPYLUHKA 3AÓOPOHAETBECII.

8 13.

NoBi3 BCIX )KHBHX POCTHH Ta IX ÚaCTHH (KO:
PÍHÍB, 1CPEB, KOPMÍB, KBITÍB, HENEDEBHI1X po“
CTHH, CAIDKEHIH, PÍ3aHOK, LUHÔVIIb, HAPÍZAHIK
LIENIB, CBI)KHXOBOHÍBTA ADHHH IT. [.) Ta BI:
nanKÍB 3apa)KEHHX ČaPpaĎČONAHHM XPYLUHKOM,
AK TAKOK OMNAKYBAHHA(MIUIKÍB, KOLIIB, NaxvOK
ÍT. A.) TA NPEJHMETIB, AKÍ CTHKAJIHCAI 3 UI1MIÍ
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MIBAHMH POCTHHAMH AÔO TDYHTAMH, Ha SIKHX
1i POCTIIHH NNEKAHO, i13 ZAFrpaHHU! 34360POHA
ETbCA: LA 3AÓOPOHA: BIJIHOCHTLCA TAKOM JO
NOrPaHH4YHHX 3HOCHH.

$ 14.

(1) TakcaMO 34Ó60POHNETBCA NOBIZ BCIX MKH
BI1X POCTHH, IX UACTHH i BULNAJKIB, AK: TAKOM
onaKOBAHBb (MILIKIB, KOLUIÍB, HmaUOK i T. 2.) TA
NPEJIMETÍB, AKÍ CTHKAJIHCA 3 HHBAMH POCTHHA
MH 400 TDYHTAMH, Ha AKHX POCTHHH NIIEKAHO
(nanbllle ,„„nochlika“), 3 lJepMaB, B SIKHX
CTBEPIKEHO ČapaČoJAHOTO XPYULHKA:U! 3a
ÓOPOHA BIAHOCHTBCA TAKOK JO NOMPAHHYHHNX
SHOCHH.

(%) MIHiCTepCTBO Xnió6OpOóCTBA 34 ZJTono0
3 MIHICTEPCTBAMHNPOMHCIIY, TOPTOBII Ň peMe
CeJ]iTA ZATPAHHYHHX CIHPAB OMONOCHTB6B YPNO
BOMY JHCTi Uec.ko-CHOoBAUbBKOŤ. Peny 6IHKY,
B AKAX NEPKABIX CTBEPALNEHO ÓAPAÓONAHOTO
XPYLLUHKA.

() BHuiMKH i3 3360POHN nNOocTAHOBJIEHO!
B ycryni | MOC 3 100 IHHOKHX OČOCHOBAHHX
BHNANKAX NOZBOAMATH MIHICTEPCTBO XNIÓOPOČ
CTBA34 3ronol. 3 MIHICTEePCTBOMMPOMHCIY,
TOPTOBNÍŇ PEMeven,

8 15.

KOXHY NOCHJIKY, 1LO 1 ANOBÍ3203BOJIEHO NO
8 14, ycT. 3, MYCH:"b CYNPOBOKATH ZACBIJIHNEÉHHA

NPO NOXOALMKEHIN| CTAH 3IOPOBIA MKHBHX
POCTHH (JLAIIbBUIle „,3ACBIJIHCHHA““), BHJLAHE MNy

ÓJHYHOR YCTAHOBOH TIPO OXOPDOHY POCTHH
(CTAHHLEH) HA O/IHOMY JIDYKY B MOBÍ NEpMA
BH, AKA BHBOJIIT>, A PÍIBHOČÍIKHO B NEPDMABHIÁ
MOoBiHecbKO-CnoRalibkol Penyó6nnku. Lle 3a
CBIIHCHHA HE CMIE ČYTH B NEHĽ HAJAMÍ MNOCHIIKH

AO NEPECHJIKH CTAPUJE HLK OJLEH TAHKLLEHb | My
CHTb ÓYTH ZÍLIte 3 BZÍPLIEM NICAA NPANOMH TA
OČIÁMATH:

a) HAZBY NYÓJNHUHOŤ YCŤAHOBH ANI OXOPDOHH
POCTHH (CTAHHUi) B HATOJOBKY 3ACBIIHEHHI
ŇúYpALOBE NOPSIIKOBE UHCINO,

6) 34ABY MINEKAIOVOFTO MHBÍ POCTHHHU, NOo

TBEPALKEHY MICUEBHM YPLLOM NNIPOMiCIIE, B AKO
MY KHBÍ POCTHHH ČYJIH BUNIEKAHÍ:

B) 348/BY NYÓJIMHOŤ YCTAHOBH IIA OXOPOHH
POCTHH (CTAHHLI), LILOB MiClli, B AKOMY POCTH
HA BHNJIEKAHO, Ta B OÓBOJI 15 KM BI UhOro
MÍCUA HE MNOABHBCA B AKOMYHEÓVIb CTENEHÍ

PO3BHTKYČapaóOJAHHÁ XPYLIHK Ta LIO HeMa
HABÍTb NINOZPÍHHA, 110 BIH NOABHBCA B 15X

MÍCLIAX B SAKOMYHEÓYJIb CTEMNEHÍPOJBHTKY,

r) 33ABY YPAIHHKA NYČJIHUHOŤ YVCTAHOBHIA
OXOPDOHH POCTHH (CTaHHUl), LILO BÍH AK KOH
TPOJBHHŇ. OpraH NEPErnAHYB MOCHITKY,LLO BO
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Ha € BÍJILHA BI ČAPAČONAHOTO XPYUIHKA B AKO

MYHCÓV/IL CTENEHÍ POZBHTKY TA 110 ONAKYBAHHA
Ha NOCHIIUÍ € HOBÍ, NOCÍ HCBKHBAHi:

r) onuc nochku (IMA Ta Anpecy NOoCHNAW
UOTO, IMA TA ANPECY NPHEMLA, ZHAUKY Ta YHCIA
NOOJHHOKAX UITYK, IXHIŇ 3MiCT | ÓPYTTO Bary).

5 16.

(+) Koxma nochuka, 110 li NOBÍ3 NO3BOJNEHO
no $ 14, ycr. 8, nianarae npoBipui, AKYBHKO
HYJOTb KOHTPOJBHÍ OpramH NOCNÍAHHX xnió6o
POÔCBKHX 3ABENEHb (8 21) A6BOTAKOM ÍHLIHX

NYČIIHUHHX YCTAHOB | CTAHHUb, AKHX NOBÍPDHTB
E10 (DYHKUIEH MIHICTEPCTBO XNIÓOPOÓCTBA.

(") Ilposbipka nocnaku Han 20 xr G6pyrro
BArH ÔYNe NEPEBEJICHA BHKJIHYHO VYMPAHHYHHX
WUJNOBHXYPAJLAX, YNOBHOBJACHEHHX JO Noja

TOAHKYBAHHA NOCHJIIOK KMHBHX POCTHH. [loch—

Ka ÓPYTTO BAMH,AKA HE NeDEBHLLYE 20. KT, MOKE
ČYTH NPEJNOKEHA IA UbOÍ NPOBÍPKA TAKOM
Y UJNOBHX YpANnAX B OCÍJIKY NOCNIAHHX Xai6o

POÔCBKHX 3ABEJIEH>. BHÍMKY 13 UbOl NOCTAHOBH
MOXE NO3BOJHTH B OKPEMHX BHNAJIKAX Mi
HICTEPCTBO X1ni6OPOÓCTBA.

(3%)[lochnky 340CMOTPEHY NPHNHCAHHM34
CBII4NEHHAM 3OJIOCHTb 34NIZ3HHYHŇ AÓO NOYTO

BHÁ UH 1IOBHŇ VDAJ HEraltHO TenerpabiyHO
NPHHANEKHOMY JLOCIHIIHOMY XNIÓOPOÓCEKOMY
34BENEHHO Ň JOBÍZHHKOBH Ha ŇOTO KOLITH.

LLNOBHŇ YPANLBIAKHHE NONAĽONKEHHA NOCHJIKH,

AKA HE MAE- ZANYYUCHOTO 3ZACBÍJI4ECHHA.

(4) Hocninne xni6opoócbke 3aBENEHHABH
lUJe HeraňHo, Haňnalbule no 24 TonmH no
ONEpDMAHHIO BICTKH, NO IWJOBOFO ypAnY KOH
TPOJBHHŇ OPľaH, AKHŇ NePeBEeJnENPOBÍPKY NO
CHJIKH B MIDHCYTHOCTH IUJOBOFO YPAJIHHKA Ta
3a Ni3HHHOFO aÓO MOUTOBOFO OPraHY, EBEHTY
aJbHO TAKOK NOBÍIZ3HHKA.KOHTPOJIDHHŇ OpraH
HADANHTb B Mipy NOTPEÓH BHHATH Ha KOLUT
NOBÍ3HHKA HaÁŇÓČINBUlE ONHY NecATKKY OÓCATY

MOCHJIKU BNPHCYTHOCTH INOBOFO YPALHAKA
ÚŇ 34Ni3HHYUOFO AÓO NOHTOBOFO OPľaHY, EBEH

TYAJB6HO TAKOM JOBÍ3HHKA Ta Mepepene n0
APIÓHY NPOBIPKY i CHIACTBO, UH NOCHAKA HE
HanaB Óapa6onaHnuá xpyulik. KOHTPOIDHAÁ
OpraH € TAKO VMPABHEHAŇIA NAJIBLIOTOAO
ciny B NAČOPATOPIÍ BZATH ČeznnaTHO BIANO
BIIHAŇ B3ipeub (ycryn 7) | 343HAYHTĽHAHaČip
HOMY JIHCTI abO B NOUTOBII! CYMNPOBLAUU,110 BIH

1€ 3POÓHB.lo nepeBeneHOMYLOCI B na60o
paTopii Óyne B3ipel/b 3BEPHEHHÁ TUIBKA TOMU,
AKLLLOCOÓI ŇOTo 3axajla€ JOBI3HHAK.

(5) SIKULO€ ONPABHAHE NINOZPÍHHA, LO 6
AKE 3ACAIHHUE ZAMONAHHA ZACHIINEHHA (8 15)
He BIJNOBINaE NIÚCHOCTH, BIJIMOBHTBCA 1U1O

BHŇ YPAJL NO NPOTOKONAPKÍŇ JAABÍ KOHTPOMIB>
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HOFO OPĽAHY NONATOJIHTH NOCHIKY Í 3A3HAMITB>
BIAMOBY B HaÓipDHOMY IIHCTÍ aÔ6O Ha NouTO

Biif CYMNPOBÍNLIÍ.

(0) AiKULO KOHTPOABHHÍŤ OPNAH CTBEPANNATb

NPOBÍPKOK, LLO NOCHAKY HANAB ČaPAČONAHNÁ
XPVULHK, BIAKHHE 1JOBHŇ YPAN NO NPOTOKO
NAPHIŇ 34ABIi KOHTPONMBHOFOOpľaHy nona
TO1KEHHA NOCILIKH | 343HANIITb 11E Ha Halip
HOMY AHCTI aÓO HA NOUTOBÍÁ CYNPOBIALÍ,

(“) AkKUlO € OČOCHOBAHE NINOZPÍHHA, ULO MO
CHAKY HaMNaB ČAPAÓONAHNÚ XPYUIHK, i AKLIO
KOHTPO!IbHHŇ OpraH MYCHTbB Y4ACTHHY MNOCHJIKH
NPENIOKHTH NIA Nocniny B načČoparopii, He
NONAĽOoAHTbUNOBHÁ YPAJL NOCIHIKH NOTH, JOKH

“ KOFO KOHTPOJĽHHŇ OpraH HE CNOBICTHT>6NPO
BIICNI NOCI NY B IAČOPATOPII.

8 17.

34 NPOBÍPKY NOBHHEH NOBÍZAHK NOCHAKA 3a
NaaTHTH ONNATY, U1O 1i BACOTY BCTAHOBHTB Mi
HICTEPCTBO XANIÓOPOÓCTBAB NOPOZYMÍIRIK 3 MI
HICTEPCTBOM GiIHAHCIB Ta OFOJMOCHTb B YpANO
Bomy nucri Hecbko-C1OoBalIbKOI Peny 6IHKU.
OnaaTy NPHNHCYEKOHTPOJIĽHNÁ OPraH, AKOMY
Tpeča NnpenNnOKHTH NOCBÍJIKY MNPOZANIAYCHHA
HAŇNÍZHIUIE NPH BHKOHÍ NPOBÍPKA.

8 18.

(1) MimicTrepcTrBo x.mÓGOPOÓCTBA34 ZFOoN0H
MIHICTEPCTBANPOMHCIIY, TOPĽOBJi ň pemecejl
MOXE NO3BOJHTH 3AFaBbHi BHÍMKH 3 NOCTAHOB

8 l4, ycr. l i 88315 i 16. OckiabKA He úne
O BHÍMKH JUIA NOPPAHHYHHX | NOJOPOMHHX
3HOCHH, ODONOCHTB 3AFa/IbHÍ BHÍMKH MIHICTEp
CTBOXNIGOPOÓCTBAB YpANOBOMY NHCTI Hecbko
Cnosbalubkoi Penyó6nuKHA.

$ 19.

[IpoBipui MOMYTb BHÍMKOBO NIJMIATTA No
OAHHOKI NOCHIKA TIPH UJJOBOMY NOCTYNOBAHHO

TAKOM 3 UHX epXAaB, AKÍ HE ÓyJIM HABEJCHI
B Oronouenmio0 no 8 14, ycr. 2, aAKuoO“€
OMPABNAHE NINOZPÍHHA, L1O Li NOCHJIKH € 3a
paxení. B UbOMY BHNAJIKY NOBÍ3HHK NOCHOAKH

HE 3OĎOBAZJAHHŇ NNATHTH OMIATH 34 NPOBIPKY.

8 20.

[lepeBO3HTH NOCHIKY 3 NEPXKAB, B AKHX NO

ABHBCA ČAPOČONAHHÁ XPYLLIHK, HANIO nep
XaBHOI0 TEPHTOPIEH 103ZBONEHO ČEZ NPOBIPKAY
ma YMOBAHON,110 NOCHAKAÉyne nepecnama
B HENOLIKONKCHOMYÚ NOČPE Z3AMKHEHOMYBO3Í
aóo B HENOUIKODKEHHX | NOÓPE 3AMKHEHHX
OMNaKYBAHHAX.

8 21.

(+) DaXOBHM AOTIANOM RAMNONEPKYBAHHAM
APHNHCIB3aKOHy 4. 105/1924 36. 3. i p.

Sbírka zákonť a načízeníI, č. 45.

OCKÍAbKU ŇNE O HAPALDKEHHANPOTH Čapačona
HOFO XPYUUIKA,€ NOBÍPEHi cninyloui nocniani
XNA1ÔČOPOÓÚCHKIZABEJNEHHAN:

a) B HUecbkomy Kpalo: IHCTHTYT ANA OX0
POHH POCTHH NEDKABHNX NOCINIJIHHX XNIČOPOÉ
CBKHX34BENEHb B [lpaai:

6) e MopaBcbkounnecbkomy Kpatw: Binnia
ANA OXOPOHH POCTHH MOPABCBDKOFO KPaeBO:
ro JOCHÍAHOFo XnifOPOÓĎCLKOTO ZABEJNEHHA
B BpHi:

B) y CnoBaubkiň KpalHi: IHCTHTYT ANNAO0x0
POHH POCTHH NEP)KABHHX JOCIIJIHHX Xnió0
POÔCBKHX343BEN0HbB BpaTuciaBi:

r) anna IlinkapnaTcbkol Pycit: IHCTHTYTMA
OXOPOHH POCTHH JEP)KABHHX NOCIHIHHX Xnió6o0
POÓCBKHX 34BEJIEHb>, OCILOK AKOTO BCTAHOBHTB6
kpaeBa Briana llinkapnaTc>bKkolPych.

(2) KOHTPOJABHHMHOPĽaHAMH NOCIHIJIHHXXni
ÓOPOÓCBEKIXZaBEJIEHb (ycTryn 1) ÓynyTb no
CHÍAHÍ XAiÓOPOÓCLKÍ CTAHHUI AÓO TAKOM IHuli
NYÓČAIHYHÍ 34BEJNEHHA, CTAHHUÍ Ta OCOÓH, no
MOXCHOCTH NYÓINHUHI CIYKÓOBIIKH, AKHX NOBI
PHTb MIHICTEPDCTBO XNIÓOPOÉCTRBA BHKOHYBAH
HAM KOHTPOJI. OcOÓH, 110 NEPEBOJNATb KOH
TPOJIH, MYCATb BINIKAZATHCANOH BIIKOHYBAHHO
KOHTPONÍNEFITHMAUIEK3 DororpadieH, AKY
IM BHJNACTb MIHICTEPCTBO XMICOPOÓCTBA.

(9) IHpopmauiňHyi 3BITOBYc:iyxúy npo ča
paČONAHOTO XPYLIHKA B NOOJIHHOKHX OČJNACTAX
BHKOHYWTb [NA KOHTPOJIBHHX ODraHiB (ycTYN
2) cmpaBozlnaBlli AA OXOPDOHHDOCTHH, AKHX
iIMCHYE MÍIHICTEPCTBO XniÓOopoócTrBA NO 3aCny
X4HHO: HOCNIIHHX XINIÓOPOÓCBKHX 3ABEJEHb.
na cnpaBoznaBuUlB AIA OXOPOHH POCTHH€
NEKPeT IMEHYBAHHATAKOM JEFITHMALIE NPH
NPOBIPKAX TPYHTIB.

8 22.

(1) OpraHn HOCNÍAHHX XNIÓOPOÓCEKHX 3a
BEnEeHb (8 21, ycr. 1l), IX KOHTPOJBHi Opľa
Hu (8 21, ycr. 2) i cnpaBo3naBui NA OXOpo

.HH POCTHH YVMPABHEHÍ BHKOHYBATH NPODIPKA
[PYHTIB.

(2) Jo npOBÍPKH TPYHTY CNIA BCE ZAKAHKATH
BJIACHHKA TPDYHTYA6O ŇOMOo3aCTYNHHKA. Ilpo
BIPKA OÔMEKHTBCA HA TI OÓCTABHHH, NÍZHAHHA
AKAX€ HEOÓXINHE3 Ornany Ha IX UIIH.

(3) AKLLO BNACHHK TPYHTY AÔO ŇOTO 3ACTYIM
HHK He BI3bMe yx“aCTH Y NPOBIPUi, XO04 ŇOro
B TIÁ CNPABÍ NOBÍJLOMINEHO, HOTO HEMNPHCYTHICT6

HE € NEPELIKONOH NASI NEPEBEJIEHHA IIPOBIPKU.

(4) BunaTKH 3B134Hi 3 NPOBÍIPKOK NOBHHEH
ZAMNNATATHBACHHK TPYHTY, AKLLO ANDY Npo
Bipli Óyne CTBEPDILKEHO, LUO BIH HC CNOBHHB
OĎOBAZKY HANOJKEHOTOHA HBOro B 98,
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8 23.

MocTaHOBII UbOĽo POZNOPAJIKY, ULO BIAHO
CATLCA10 BACHHKA TPYHTY, OČOBAZYIOTB DIN
NOBÍAHO.apen 1a piB i NOMHTKOBHHKÍB TPYHTIB.

S 24.

(1) YnpaBHEHHA MIHICTEPCTBA XNIGOPOÉCTBA
Ä MIHICTEPCTBANPOMHCITY,TOPTOBNÍ ú pemecen,
10 BHNIHBAE 3 UBOFO POZNOPAJIKY, AK TAKOK
YNPABHEHHA MIHICTEPCTBA GiHaHCIB no 8 17
UbOĽOoPOZNOPAJKY BHKOHYIOTb Y CIOBALBKIÚ
KpalHi NPHHANEKHÍ ABTOHOMHIOpraHn Clo
BalIbKOiKpalni a Ha [linkapriaTcbkiň PyCH ÔNpH
HANeACHÍABTOHOMHI OpraHn [linKapnaTcbkol
Pycn. Bncory onnaTH HaBeneHoOiB 8 17 cnin
BCTAHOBHTH B NOPOJYMÍIHHO 3l BCÍMH NPDHNYAC
HHMH YPADAMH CNÍJBHO NINA TepuTopií uinoi
Nep XABII.

(2) Oronoulenna HabBeneke B 8 7, ycr. 5,
Bôl4, ver. 28 $17 TAB 8 18 onyÓnikyeTbCA
y CnoBalibkiň Kpaini B Ypanobomy Haconsci
a Ha [linkapniaTcbkiň PycH B YpanoBomy BicT
HHKYBJANH I]! AKapnaTCEKOI PyCH.

8 25.

(1) nem 3anou4aTKYBAHHANPABOCHIIA Ubo

To PO3NOPAJKY BNAIH TPATHTL BAKHÍCTE pO3
NOPAJOK BNaNH 3 n14s125. niororo 1938, u. 40
36. 3. | p., NPO ZAPADKEHINA NPOTH ZAHECEHHA
ČapaóonAHOrO XPYLIHKA, B POJYMÍHHIO pO3
NOPANKY BANANA3 AHA 24. uepana 1938, u. 138
36. 3, i p.

(2) Leň poznopanok oóoBAa3YeHa TepHTopii
U0Í 1EPKABH | HAĎYBAE NPABOCHNISI3 AHEM
OĽONOLIEHHA, Nepepbene Áoro MIHiCTp xni6o
POÔCTBA Y 3rolni 3 NPDHAYACHHMHMIHICTPAMH,
y Cnosaubkoi Kpaini CnoBbaubkakpaeBa Bna
na a Ha [linkapnaTcekiá Pych Bnana [linkap
naTcbKOi Pych.

Beranv.r.
Sidor v. r Dr. Vološin v.r.
Dr. Chvalkovskýv.r. Syrový v.r.
Dr. Fischerv. r. Ing. Eliášv.r.
Dr. Kalfusv. r. Čipera v. r.
Dr. Kapras v.r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádekv. r.

Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumpar v. r.
Dr. Havelkav. r.

Révay v.r.,
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Vzor.

[Názeva místo verejného ústavu pro ochranu rostlin (stanice) jako záhlaví.]

Číslo jednací:

Osvedčení
o púvodu a zdravotním stavu živých rostlin.

Prohlášení pestitele živých rostlin.
Prohlašuji, že živé rostliny, určené pro vývoz do republiky Česko-Slovenské, byly vypestoványvobci.. 2o—yOkres| vo státé ..—
V...onnoooo—.dNe

Podpis pestitele živých rostli
Razítko místního úfadu a podpis: pfípadné též razítko:

Prohlášení večejného ústavu pro ochranu rostlin (stanice).

Jménem uvedeného veťčejnéhoústavu pro ochrana rostlin (stanice) prohlašuji, že ve
výše uvedené obci a vobvodu 15 km od tohoto místa se nevyskytla mandelinka brambo
rová v kterémkoli vývojovém stupni a není ani podezťení, že by se vyskytovala v téchto mis
tech v kterémkoli vývojovém stupni.

V. m dne...nn sv

OBORO Oo vono0 ooo

Prohlášení účedníkaverejného ústavu pro ochranu rostlin (stanice) o vykonané prohlídce
živých rostlin.

Za [uveďnázev a sídlo veťejného ústavu pro ochranu
rostlin (stanice), jehož kontrolní orgán provádí prohlídku živých rostlin] ...............— 
prohlašuji, že zásilka je prosta mandelinky bramborové v kterémkoli vývojovém stupni
a že obaly na zásilce jsou nové, dosud nepoužité.

Popis zásilky:
Jménoa adresaodesilatele:0... a O rn .—
Jménoa adresapňíjemce:....... o vZnačkyačíslajednotlivýchkusú:..
Obsahjednotlivýchkusú:
Hrubáváhajednotlivýchkusú:.... „—o o .—

a—— dne...
Razítko verejného ústavu (stanice): Podpis úredníka, který provedl prohlídku:

O —A Oro 20oo o—

Upozornčéní:
1. Osvčdčení nesmí býti v den podání zásilky ku prepravš starší jednoho týdne a musí býti vy

staveno v jazyku vývozníhostátu a soubéžné ve státním jazyku republiky Česko-Slovenské a pľipojeno
k nákladnímulistu nebo k poštovní prúvodce.

, 2. Prohlášení pčstitele, večejného ústavu pro ochranu rostlin (stanice) a úfedníka, jakož i popis
llky musí býti provedeny na jediném tiskopisu, nikoliv na zvláštních samostatných tiskopisech.

3. Odesilatel zásilky musí v nákladním listé nebo v poštovní prúvodce poznamenati:
zde a) číslo osvedčení a název verejného ústavu pro ochranu rostlin (stanice), který vyhotovilosvedčení, .

b) že osvčdčení je pripojeno k nákladnímu listu nebo k poštovní prúvodce,
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Vzor.

(Názov a miesto verejného ústavu pre ochranu rastlín (stanice) ako záhlavie.)

Jednacie číslo:

Osvedčenie
o pôvode a zdravotnom stave živých rastlín.

Prehlásenie pestovateľa živých rastlín.

Prehlasujem, že živé rastliny, určené pre vývoz do Česko-Slovenskej republiky, boly
vypestovanév obci... „ 0krese..... ....... on. , vštáte ,

VO eee —MŇA... ne ———ore ——
, i Podpis pestovateľa živých rastlín,

Razítko miestneho úradu a podpis: prípadnetiež razítko:
5OO,O©O—> +

Prehlásenie verejného ústavu pre ochranu rastlín (stanice).

Menom uvedeného verejného ústavu pre ochranu rastlín (stanice) prehlasujem, že
vo vyššie uvedenej obci a v obvode 15km od tohoto miesta sa nevyskytla mandelinka
zemiaková v kloromkoľvek vývojovom stupni a niet ani podozrenia, že by sa vyskytovala
v týchto miestach v ktoromkoľvek vývojovomstupni.V —ňa...

Razitko ústavu (stanice) a podpis prednostu:
OO—O OO OO ——

Prehlásenie úradníka verejného ústavu pre ochranu rastlín (stanice) o vykonanej
prehliadke živých rastlín.

ZA smien «nn oo 2. [uveďnázova sídloverejnéhoústavupreochranu
rastlín (stanice), ktorého kontrolný orgán prevádza prehliadku živýchrastlín]...........—- m
prehlasujem, že v zásielke niet mandelinky zemiakovej v ktoromkoľvek vývojovom stupni
a že obaly na zásielke sú nové, dosiaľ neupotrebené.

Popis zásielky :
Menoa adresa odosielateľa:...........
Menoa adresapríjemcu: ..—.— O — O o —
Značkya číslajednotlivýchkusov: na
Obsahjednotlivýchkusov: a
Hrubá váha jednotlivých kusov: o

V dňa ..
Razitko verejného ústavu (stanice):

Upozornenie:
. . ! v a záci žie i vždňa a musí byť1. Osvedčenie nesmie byť v deň podania zásielky k preprave staršie jedného týže M.

vystavené v jazyku vývozného štátu a súbežne v štátnom jazyku Česko-Slovenskej republiky a pripojené
“kladnému listu alebo k poštovej sprievodke. , , .

k málo 2. Prehlásenie pestovateľa, verejného ústavu pre ochranu rastlín (stanice) a úradníka,úivách.
opia zásielky musia byť vykonané na jedinom tlačive a nie na zvláštnych samostatnýeA

r 3. Odosielateľ zásielky musí v nákladnomliste alebov poštovejsprievodkepozn, vyhotovil
a) číslo osvedčenia a názov verejného ústavu pre: ochranu rastlín (stanice), ý

osvedčenie, ©“
b) že osvedčenie je pripojené k nákladnému listu alebo k poštovej sprievodke.
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B3ip.

[Haa3Ba ň MÍCLIENYČANYHOTO 3ABEJEHHA IA OXOPOHH POCTHH (CTAHNHLIfÍ)AK HAĽOJIOBOK-]

BiKyHe UlICO:

BŠACBINYHEHHA

Npo MNOXOJDKEHHA| CTAH BN0POBIIA )KHBHX POCTHH:

JaAANBA ILIIEKAF1O4YOFOHHBÍ POCTHHKH.

ZAABNAN, LLO )KHBÍ POCTHHH, NPHZHANEHIUIVIA BHBOZY NO YVecbKO- CNOBALBKOIPennvôJHKAU,

ÓVIM BUNNEKAHIB TPOMAI....... „s OKpy3i ,
B 1ep xaBÍi... ....

B r m „m AHA...om
i [lian4C NACKAOHOTO AKHBÍPOCTIHHI!, EBENTYAILIU

TeyaTka MICUeBOro YPpAJY ÁŇ NIANHC: TAKOK NEYUATKA:

daABA NYČIINYHOFO 3ABEJIEHHA IPO OXOPOHY POCTHH (CTAHILLIÍ).

3aARBNAK IMEHEM HABEJEHOTO NYÓJIHYHOTO 3ABEJIEHHA AIA OXOPOHH POCTHH (CTAHHUÍ),
LO Y BHUlE3ranaHiit rpomali i B okpy3i 15 KM BI UbOTo MÍCIA HE NOABHBCAČapačOJAHINÁ
XPYMIHK B AKOMYHEÓVIIB CTENEHÍ POJBHTKY 1 110 HEMA HABÍTb NINO3PÍHHA, 110 BIH NOABIIBCA
B UHX MÍCLLAXB AKOMYHEÓYIb CTENEHÍ POZBHTKY.

B 2. AHA...—ooo

NeyaTka 33BC10CHHAR(CTANKLUÍ) TA MIANUC HAHAIBUNKA:

danABA YPAJIHHKA NYÓJIKNYHOTOZABENEHHA JVIA OXOPOHH POCTHH (cTaHuuii) npo nepe

BEJIEHY IMPOBIPKY )KHBHX POCTHH.

ZAABNANZA... i. no m en [Ha3BAŇ OCÍJOKNYČANHUHOTOZABEJEHHA
AAA OXOPOHH POCTHH (CTAHHLII), KOHTPO.IDHHŇ OpraH AKOTO MNEPEBOJIHTĽ6IMPOBIPKY IKUBI1X PO
CTUH] o a sy TO MOCHIKA€ BÍIBHABI ČApaĎČOIAHOTOXPYLUIHKAB AKOMYHEÓYIIb
CTENEHÍ POZBHTKY TA LILOONAKYBAHHA HA MOCHJILIÍ€ HOBÍ, NOCÍ HEB KHBAHI.

ONHC NOCHIIKH:

[MATAANPECANOCHAAKHODO:„on rn
IMA TA AIPECA IIPHEMLA:...... M
JHAHKHÚUHCIIANOOJIHHOKHXLUUITYK: — o —ŠMÍCTNOOJIHHOKHXUUITYK:.. ...on.no aBaraÓPYTTONOOJHHOKHXITYK?Sn 

B o Zr „AHA—..
[lexaTKa NYČAHYNOTOZABENENNA(CTAHHU]): [lLAnÚC VPAAHUKA, AKUŇ NEPEBÍB NPODÍPKY:

O EOOD OE ús vorsroagosonini náninkeoÁo onooánvsono tao toneore

Ynpara:

1. 3aCBINUCHHARHE CIE ĎYTH B NEHĽb NOJAHLA NOCHAKU1IA NEPECILIKII CTAPLUC, HK OH TIUKNEIb
i MYCHTb ÓYTH BIICTAB.ICIE B MOBÍ BUBÍZNOŤ NEPAADH A PÍBNOČIIKNO B NEpkaBniň MOBI HYecbko-CNOBAUBKOŤ
PENVÓ MIKE TA 34.1Y H.RE 10 14ČÍPHOFO AHCTY AÓO NO NOYTOBOŤ CYNPOBINKIL.

2. ŽAABA NAEKAIONOTO, NYČ.IEENOTO ZADENEHNA DAN OXODOHH POCTHIL (CTAIIHLUÍ) TA VPANUHKA, AK TA
KOX ONIC NOCHAIKH MYCAT6 ČYTIE BICTOBNERÍ HA ONHOMY ADYKY, A 11€ M3 OKDEMHX CAMOCTITIHIEX APYKAX.

3. [lociL13104nil NOCHAKY MYCITE B NAČÍDHOMY NNICTÍAÓC B NOYTOBIÁ CYNDOBÍNUÍ ZAZNAMIITI:
2) MIC10 ZACBIINEIIHA ŇI HAZDY NYČAHAHOĽO ZJABENENINAAIA OXOPOHH POCTHN (CTAHULI), AKNÚ

UB 33COLLYCHHAN, i
Ó) LLO 33CBINNEIIHA ZAIYUCHO NO NAČIDHOTO NUCTY AÓA LO NOYTOBOŤ CYNPOBINKUY.

Státnl Llslkárnu v Praze,
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— — - — 

46.
Vládní naľfízení

ze dne 24. února 1939,
kterýmse doplňuje a méní zákon o stavebním

ruchu.

Vláda republikv Česko-Slovenské naťizuje
podlečl. IL ústavního zákona zmocňovacího ze
dne15. prosince 198, č. 330 Sb. z. a n.:

čl. 1.

Zákon ze dne 26. bčezna 1936, č. G5 Sb. z. a
n..o stavebním vuchu, ve znční zákona ze dne
19.prosince 1937, č. 259 Sb. z. a n., se doplňuje
a méčnítakto:

1. Za $ 40 se vkládá $ 40a tohoto znční:
„s 404.

(1)Platy ze zápújček, které je povinenčiniti
vôčitelistát z dúvodu záruky podle zákonú
o stavebním ruchu nebo Státní bytový fond
z dúvoduzáruky nebo jako dlužník, jsou osvo
bozeny od ventové dané, pokud daň nebyla
z nichpravomocné sražena.

(2) Osvobození podle odstavce 1 platí pčimč
čenétéž pro platy, které je stát povinen činiti
vlastníku domu z dúvodu podpory ve zpúsobé
príspévkupodle zákonú o stavebnímruchu.“

2. 8 58, odst. 3 zní:

„(3) Zňizovati v domech podle odstavce 1
místnosti, určené pro obchcdní, živnostenské
nebojiné účely, není pňípustno, výjimku Ize

povoliti v piípadech hodných zvláštního zľe
tele, ale jen jde-li o zčízení malých provo
zoven.“

či. II.

Toto načízení platí na území celého státu a:
nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provedouje
ministňi sociální a zdravotní správy a financí
v dohodé se zúčastnčnými ministry, v zemi
Slovenské Slovenská zemská vláda a na Pod
karpatské Rusi vláda Podkarpatské Rusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 24. februára 1939,

ktorým sa doplňuje a mení zákon o stavobnom
ruchu.

Vláda Česko-Slovenskej republiky nariaďu je
podľa čl. 1[ ústavného splnemocňovacieho zl
kona zo dňa 15. dezembra 1938, č. 330 Sl.z.
a n.:

čl.|.
Zákon zo dňa 26. marca 1936, č. 65 Sb. Z.

a n., o stavobnem ruchu,v znení zákona ZOdňa
13. decembra 1937, č. 259 Sb. z. a N., Sa depl
ňuje a mení takto:

1. Za $ 40 sa vkladá $ 40 a tohto znenia:
„8 40a.

(1) Platy z pôžičiek, ktoré je povinný plniť
veriteľovi štát z dôvoduzáruky podľazákon
o stavobnom ruchu alebo Štátnybytový fon
z dôvodu záruky alebo ako dlžník, sú oslobo
dené od rentovej dane, nakoľko daň nebola
z nich pravomocne srazena.

30
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(+) Oslobodenie podľa odseku 1 platí prime
rane tiež pre platy, ktoré je štát povinný plniť
vlastníkovi domu z dôvodu podpory na spôsob
príspevku podľa zákonov o stavobnomruchu“.

2. 8 38, ods. 3 znie:

„(9) Sriaďovať v domoch podľa odseku 1
miestnosti, určené pre obchodné, živnostenské
alebo iné ciele, sa nepripúšťa, výnimku možno
povoliť v prípadoch hodných zvláštneho zve
teľa, ale len vtedy, ak ide o sriadenie malých
prevodzovieň.“

čl. 11.

Toto nariadenie platí na území celého štátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: pre
vedú ho ministry sociálnej a zdravotnej správy
a financií v dohode so zúčastnenými mini
strami, v Slovenskej krajine Slovenská krajin
ská vláda a v Podkarpatskej Rusi vláda Pod
karpatskej Rusi.

POZ3NOPANOK BIIAJIA
3 nia 24, noToro 1939,

ANUM NONOBHROETBCA 1 Z3MÍIHNETBCA 3AKOH

po ÓYNIBENLHNH PpYX.

Baana Hecbko-C10BaUubkol PENyôMNIKAPO3
NOPAAKYE No aPr. ll. KOHCTIITYLNNÍHOTOYNOB
NOB-JACHAIOYOTOZÁKONY3 24 15. rpvama 1938,
u. 330 30. 3. i p.:

, Apr. I.

34KOH 3 aniin 26. 6epe3na 1936, u. 65 36. 3.
i p., NPO ÔÓVAIBEAbHNÁPYX, B POZYMÍHHO 3a
KOHY3 AHA 13, rpyana 1937, u. 259 36. 3. i p.,
AONOBHHWETBCII 1 ZMIHOETBCA TAK:

1. 34 $ 40 ci BAO:KHTH$ 40 aTAKOTO 3MiICTY:

„$ 10a.

(1) IlnaTit 3 NOZHYOK, AKÍ NOBIIHHA NOBHATH
BIPHTENEBH ICP MXABA3 TIITYNY ZJAPVKHYNO 34KO

HaM NPpO ÔYNIBEALHNÚ pyxX aóo JlepkaBnNiť
MELIKAHCBIÁ [OHIL 3 TATYNY ZADYKH AK JOBM
HHK, € BIJIbHÍ BI PEHTOBOĽO NOJIATKY, OCKÍ.ILKI1
nonaTOK 3 HHX HE ČYB NPABOCHABHO NOTPYHE
HHlf.

(“) 3BIIDHCHHA NO ycTYNY 1 OČOBZYE Bi:LNO
BÍAHO TAKOM NIATH, LIO IX NEepKABA NOBHHHA
NOBHHTII BJJACHHKOBH JOMY 3 THTYNY NIAIMOCH
CHOCOÓOOMNPHUHHKY NO ZAKOHAM NO ÓVGIBE.IB
Hl PVX“.

2. $ 28, ycT. 3 3BYYHTB:

„(Š) JAKIANATH B NOMAXno ycryny |l noMi
LICHHA, NPHZHAHEHÍ ANA TOPTOBEJNĽHHNX, PENIC

Sbírka zákonú a naťízení I, č. 47.

HIFO-APOMHCIOBIIN AÉO IHLUHX NÍCH, HE Jo.
3BU.ICHO) BHÍMKY MOXMIA DLOZBONITH Y BHNan:
KAN PÍJUNIX OCOÓMIBOTO YZTANAHCHHA, AJE TiIL
KI TOJLÍ, KOM] XO/U1ITb O ZAJOKEÉHHA MAJIHX 3a
BUACHbB“

Apr.|I.
Lleií POZNOPANOK NIE Ha TEPNITOPIÍ LIlNOŤep

MaBH Il HaAÓYBAE NPABOCI NI 3 AHCM OFOoNOo:
LIEHHA: NČCPEBEHDYTb ŇOTO MÍHICTPDH COUÍRAb

HOTO i 3NOPOBEJILHOTO YNPABNÍHHA TA (DiHAHCIB
B NOPOJYMÍHHIO 3 NPHHACHINMI MIHÍCTPAMY,
y CnoBbaubkiti Kpalni Caopaubka KPAEBABAN
a Ha llinkapnaTcbkili Pycii Bara llinkapnar:
Cbkoi Pýcii.

Dr. Hácha v. r.
Beran v.v.

Syrový V.ľ.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šúdek v. r.
Ing. Eliáš v. r.
Čipera v.r.
Dr. Feierabend v.r.
Dr. Klumpar v. v.

Dr. Kaprasv. v. Dr. Havelka v.r.
Prchalev. r.

Sidorv.r.
Dr. Chvalkovský v.r.
Dr. Fischerv,r.
Dr. Kalfusv. r.
Teplanský v. r.,

tiež za ostatných členov
Slovenské vládv.

4.7.
Vládní naľizení

ze dne 2. brezna 1939
o predbéžných opatčeních k úpravé právních
pomčrú Slezského pozemkového a komunál:

ního úvčrního ústavu.

Vláda republiky Česko-Slovenské naľizuje
podle č]. II ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

s 1.

(1) Závazky Slezského pozemkového a ko
munálního úvérního ústavu se sídlem v Opavé
(dále jen ústav) nebudou plnény až do ko
nečného uspoňádání právních pomérú tohoto
ústavu podle výsledku mezistátní dohody.

(2) Podobu uvedenou v odstavci 1 nemohou
býti žalobou nebo exekučními a zajišťovacími
opatčeními vymáhány nebo zajišťovány jaké
koliv pohledávky proti ústavu.

(3) Ustanovení odstavce 1 se netýká plnéní
závazkú z účelových vkladú Ústňední sociálni
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pojišťovny a Všeobecného pensijního ústavu
v Praze.

(+) Doba uvedená v odstavci 1 se nevčítá do
promlčecíchani do jiných Ihút, jichž uplynutí
je podle zákona pro včňitele spojeno s právní
újmou.

8 2.

(1) Po dobu uvedenou v $ 1, odst. 1 pľe
cházíspráva veškerého jmční ústavu na území
republikv Česko-Slovenské včetné pchledávek
ústavu za osobami, které mají ťádné bydlišté
(sídlo) na tomto území, na !Hypoteční a Zemé
délskou banku moravskou se sídlem v Brné
(dálejen banka), která obzvlášté pňijímá do
úschovya správy cenné papíry ústavu a jeho
fondú. Bance pňísluší zejména vybírati a
soudnévymáhati jménem ústavu jeho pohle
dávky: vymáhati soudné nohledávky ústavu
není banka povinna, nehrozí-li nebezpačí
v predlení.

(z) Pňi správe (odstavec 1) jest banka po
vinna postupovati v mezích tohoto nafízení
podlestanov ústavu, platných posléze v dobé,
kdy jeho sídlo bylo v republice Česko-Slo
venské.

8 3.

(1) Poštovní spoňitelna v Praze, penéžní
ústavy a jiné právnické osoby i samostatné
jednotky hospodáňské, jakož i státní uscho
vací místa, a vúbec každý, kdož má ve své
úschové,správč Jakékoliv inovité jméní ústa
vu,Zejména cenné papíry a vklady na vkladní
knižce (vkladním listé), pokladniční poukázce
nebov bežnémúčtu, jest povinen pňihlásiti
tato aktiva neirozdéji dne 20. bňezna 1939
u banky a — nz2jsou-liv zástavé (podzástavé)
nebokaucí — zároveň je bance vydati.

(2) V pčihlášce, která se činí dvojmo, jest
ndati, kdy, od koho, za jakých podmínek,
7 jakého právního dlúvodu a k jakému účelu
bylo jméní odevzdáno pňihlašovateli a jaké
podst né zmčny nastaly ve stavu jméní pred
Jeho prihlášením, a sdéliti podmínky a výši
po pčípadé poskytnutého lombavdního úveru.
Na požádání banky je tvto údaje osvédčiti.

(9) Splnční povinností podle ustanovení
pčedchozích odstave Ize vymoci politickou
cxekucí, nestačí-li k tomu účinné prostčedky
dozorčí.

8 4.

(1) Aby byl pripraven podklad pro mezi
státní dohodu o vyrovnání závazkú ústavu
vúči osobám, majícim své ťádné bydlišté
(sídlo) na území republiky Česko-Slovenské,
provede se soupis, jehož pčedmétem jsou:
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a) zástavní listy a dlužní úpisy vydané
ústavem,

b) vklady u ústavu (na vkladní knížky nelo
listy, na pokladniční poukázky a v béžném
účtu), pokud nejsou proplaceny v den účin
nosti toholo nafízení:

.<) Jiné pohledávky za ústavemnež ty, které
Jsou uvedeny pod písm. a) a b).

(2) Prihlášku k soupisu (cdstavec 1) mo
hou podati osoby fysické a právnické, mající
ľádné bydlišté (sídlo) na území republiky
Česko-Slovenské v den účinnosti tohoto naťí
zení, které jsou vlastníky nebo z jakéhokoliv
Jiného dôvodu držiteli zástavních listú nebo
dlužních úpisú vydaných ústavem, vkladateli
nebo jinými včľiteli ústavu, po pčípadč právní
nástupci téehto osob, pokud mají ťádné bvd
lišté (sídlo) na území republiky Česko-Slo
venské.

$ 5.

(1) Prihláška (8 4) má obsahovati:
1. jméno a pňíjmení véňitele, jde-li o osobu

právnickou, presné její označení:
2. jeho čádné bydlišté (sídlo)

a) dne 8. fíjna 1938, b) v den účinnosti to
hoto nafízení, c) v den podání prihlášky ($ 6,
odst. 2):

3. jeho státní občanství (u osob fysických)
a) dne 8. fíjna 1938,b) v den podání prihlášky,
a po prípadé také údaj o prohlášené opci:

4, podrobnejší označenípčedmétu prihlášky,
pokud jde o vklady, buďtež označeny vkladní
knížky (listy), pokladniční poukázky a béžné
účty podle čísla účtu (folia), uvedeno jméno,
na nôž zní pňíslušná vkladní knížka (list), po
kladniční poukázka, výpis z bčžného účtu, den
a rok posledníno zápisu o vkladu pčede dnem
8. číjna 1938 a poslední stav vkladu:

5. údaj o tom, kdy, od kcho a z jakého práv
ního dúvodu nabyto bylo vlastnietví (držby)
k cennýmpapírúm a vkladním knížkámnebo
pohledávek, které jsou piedmčtem prihlášky,
po pľípadé kdy, komua z jakého právniho
dúvodu byly dány do zástavy (podzástavy)
nebo jako kauce:

6. místo, kde se vči podání prihlášky (3 6)
nalézá doklad o cfedmštu prihlášky, po Ppľi
padé, není-li v rukou vlastníka (držitele),
z jakého dúvoduje uložsnjinde,

7. podpis. podatele prihlášky.
(2) S prihláškou, jež se týká vkladu [S4,

odst. 1, písm b)], jest odevzdatipčíslušnou
vkladní knížku (list), pokladnični poukázku
nebo výpis z bčžného účtu, a pokud jsou
v úfední úschovč tuzeniského úťadu,jest pčed

35“
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ložiti potvyzení tohoto účadu, obsahujíci data
uvedená v odstavci 1, č. 4: jsou-li uloženy
v ciziné, nutno predložiti potvyzení o úschové.

š 0.

(1) Prihlášku ($ 4) jest podati dvojmo na
účedních tiskopisech, které Ilzeobdržeti u ban
kv za náhradu 20 h za arch, a to samostatné
o každémvkladu, což platí též o každé jednot
livé pohledávce za ústavem, pňi čemž však
zástavní listy a dlužní úpisy možno pňihlásiti
společné na jednom tiskopise.

(>) Pňihlášky jest podati u banky nej
pozdéji dne 20. bňezna 1939. Za den pňihlášky
platí u pčihlášek zaslaných poštou den podání
na poštu, jinak den, kdy pňihláška byla podána
u banky: tento den jest banka povinna na
prihlášce vyznačiti.

(93) Pľrihlašovatel je povinen podati bance
na její vyzvání v pňiméňené lhúté stanovené
bankou prúkazy a vysvetlení o všech skuteč
nostech, jež se týkají pčedmétu pľihlášky.

(+) Prihlášky nejasné, neúplné, opoždéné,
hromadné nebo takové, které nebudou podány
na úťedních tiskopisech, nedoložené nebo ne
dostatečné doložené ($ 5, odst. 2), nebo ty,
k nimž pľihlašovatel do stanovené lhúty ne
podal vysvétlení (odstavec 3), budou se po
suzovati tak, jakoby nebyiy podány.

$ 7.

(1) Prihlašovatelé zástavních listú nebo dluž
ních úpisú, ústavem vydaných, jsou povinni
složiti u banky zároveň s pľihláškou v pňede
psané lhúté (8 6, odst. 2) tyto cenné papíry.
Jsou-li tyto cenné papíry v úfední úschové
nebo uloženy v ciziné, jest nutno pňedložiti
v pľedepsané lhútčé s prihláškou potvyzení
0 úschové.

(2) Nesplnéní povinnosti podle ustanovení
odstavce 1lmá ten účinek, že prihláška se po
kládá za neučinénou.

S B.

Prihlášky ($ 4) jsou dobrovolné. Pňi mezi
statním jednání o konečné úpravé právních
pomérú ústavu bude však Ize se strany česko
slovenské uplatňovati pouze ony návoky, které
byly podle tohoto naťízení ťádné pňihlášeny
(88 4 až 1).

65 9.

Doklady, cenné papíry a jiné hodnoty, ode
vzdané bance podle ustanovení 8 5, odst. 2
a3 7, odst. 1, jest banka povinna míti až na

další ($ 1, odst. 1) v úschové, šetňíc pňi tom
ustanovení svých stanov.

$ 10.
Na zaméstnance ústavu, ktečí mají fádné

bydlišté na území republiky Česko-Slovensté,
vztahuje se vládní nafízení ze dne 21. prosince
1938, č. 379 Sb. z. a n., o úpravé nekterých
personálních pomérú ve večejné správe.

S 11.

(1) Kdo učiní v pihlášce (8S 3 až 6) údaje
včdomé nesprávné, dopouští se, pokud není tu
činu trestného podle všeobecných zákonútrest
ních, pčestupku, který trestá okresní úťad
(státní policejní účad) pokutou do 50.000 K
nebo včzením (uzamčením) do 6 mésícú.
Byla-li uložena pokuta, buď pro pňípad nedo
bytnosti uložen zároveň náhradní trest vézení
(uzamčení) podle míry zavinéní v mezích
sazby trestu na svobodč.

(2) Stejné se trestají pčestupky ustanovení
8 3, odst. 1 tohoto naňízení, nepňicházi-li
v úvahu použití dozorčích prostčedkú.

(3) Byla-li porušena povinnost postihujíci
podle tohoto naťízení právnickou osobu nebo
jiný útvar hromadný, ukládají se tyto tresty
orgánu, který podle zákona po prívadé stanov
jest povolán v této véci právnickou osobu
(hromadný útvar) zastupovati. Skládá-li se
tento orgán z nékolika fysických osob, Jsou
odpovčdny za porušení povinnosti ty z nich,
jež nedokáží, že nepňivodily trestné činnosti.
Právnická osoba (hromadný útvar) ručí rukou
společnou a nerozdílnou s potvestaným Za Za
placení pokuty a nákladu fízení jemu ulo
žených.

S 12.

(1) Ustanovení 8 10 platí pouze v zemích
České a Moravskoslezské, ostatní ustanovení
tohoto nafízení platí na území celého státu.

(2) Toto nafízení nabývá účinnosti dnem
vyhlášení: provede je ministy vnitra v dohodé
se zúčastnčnými ministry, pokud se týče Slo

pnská zemská vláda a vláda Podkaypatské„USI.

Vládne nariadenie
zo dňa 2. marca 1939,

0 predbežných opatreniach na úpravu
právnych pomerov Sliezskeho pozemkového a

komunálneho úverného ústavu.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného splnomocňova
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cicho zákona To Aňa 15, decembra 10N, Č,
330Sb. z a n.:

NB

(1) Záväzky Sliezskeho pozemkového a ko
munálneého —úvernéhu ústavu „so sidlom
v Opave(ďalej len ústav) nebudú plnené až
do konečvélio vsporizdania právnych pome
rov tohto ústavu podľa výsledkov medďsištát
nej dohody.

(3) Po dobu uvedenú v odseku 1 nemôžu
byťžalobou alebo exe kučnými a zanisťovacími
opatreniamivymáhané alebo zaisťované aké
koľvekpohľadväky proti ústavu,

(3) Ustanovenie odseku 1 sa netýka plne
nia záväzkov z účelových vkladov Ústrednej
sociálnejpoisťovne a Všeobecného penzíjneho
ústavu v Pranie.

(1) Doba uvedená v odseku 1 sa nevpočíta
do premlčovacích ani do iných lehôt, uply
nutiektorých je podľa zákona pre veriteľa
spojenéS právnou ujmou.

2.
(1)Podobu uvedenú v $1, ods. 1 prechádza

správa všetkého imania ústavu na úzení
Česko-Slovenskej republiky, v to počítajúc
pohľadávkyústavu na osobách, ktoré majú
riadnebydlisko (sidlo) na tomto území, na
Hypotečnúa Zemedelskú banku moravskú so
sidlomv Brne (ďalej len banka), ktorá ob
zvlášteprijíma do úschovy a správy cenné
papiereústavu a jeho fondov. Banke pri
elúchamenovite vyberať a súdne vymáhať
menomústavu jeho pohľadávky: vymáhať
súdnepohľadávky ústavu nie je banka po
vinná,ak nehrozí nebezpečie v meškaní.

(>)Pri správe (o(lsek 1) je banka povinná
postupovaťv medziach tohto nariadenia po
dľastanov ústavu, platných posledne v dobe,
"kedyjeho sídlo bolo v Česko-Slovenskej re
pullike.

8 3.

(1!)Poštová sporiteľňa v Prahe, peňažné
úslavya iné právne osoby a samostatné hos
podárskejednotky, ako aj štátne uschovacie
miesta, a vôbec každý, kto má vo svojej
úschove,správe akékoľvek hnuteľné imanie
ústavu,menovite cenné papiere.a vklady na
vkladnej knížke (vkladnom liste), poklad
ničnej poukázke alebo bežnom účte, je po
vinnýprihlásiť tieto aktíva najneskoršie 20.
marca 1939 u banky a — ak nie sú v zálohu
(podzálohu) alebo kauciou — zároveň ich
banke vydať.

CI Vprihláške, ktorá sa paláva dvojn:.
treba udať, kedy, od koho. za akých Pp.
mienok, z akého právneho dôvodu A na axv
účel bolo imanie odovzdané prihlasovateľovi a
uke podstatné zmeny nastaly v stavé imama
prod Jeho prihlásením, a sdeliť podmienkya
výšku po pripade poskytnutého lombardi.3.2
úveru, Ňa požiadanie bante treba tieto úd..je
osvedčiť.

(9) Splnenie povinnosti podľa ustanovení
predchádzajúcich odsekov možno vymôcťp.
litickou exekúciou, ak k tomunestačia účinsté
dozorčie prostriedky.

$ 1.

.() Abybol pripravenýpodkladpre medzi
štátnu dohodu O Vyrovnaní záväzkov ústavu
voči osobúm, majúcim svoje riadne bydlisko
(sídlo) na území Česko-Slovenskej republiky,
prevedie sa súpis, ktorého predmetom sú:
. 3) záložné listy a dlžobné úpisy vydané
ústavom:

b) vklady u ústavu (na vkladné knižky
alebo listy, na pokladničnépoukázkya vbež
nom účte), nakoľko nie sú vyplatené v deň
účinnosti tohto nariadenia:

©) iné pohľadávky na ústave než tie, ktoré
sú uvedené pod písm.a) Ab).

(2) Prihlášku k súpisu (odsek 1) môžu po
dať osoby fyzické a právne, majúce riadne
bydlisko (sídlo) na území Česko-Slovenskej
republiky v deň účinnosti tohto nariadenia,
ktoré sú vlastníkmi alebo z akéhokoľvek iného
dovodu držiteľmi záložných listov alebo dlžob
ných úpisov vydaných ústavom, vkladateľmi
alebo inými veriteľmi ústavu, po prípade
právni nástupci týchto osôb, nakoľko majú
riadne bydlisko (sídlo) na území Česko-Slo
venskej republiky.

85.
(1) Prihláška ($ 4) má obsahovať:
1. meno a priezvisko veriteľa, ak ide

o osobu právnu, presné jej označenie.
2. jeho riadne bydlisko (sídlo):

a) dňa 8. októbra 1938, b) v deň účinnosti
tohto nariadenia, c) v deň podania prihlášky
($ 6, ods. 2):

3. jeho štátne občianstvo (u osôb fyzie
kých):

a) dňa 8. októbra 1938, by v deň podania
prihlášky, a po prípade tiež údaj o vyhláse
nej opcii:

4. podrobnejšie označenie predmetu pri
hlášky: nakoľko ide o vklady, treba označiť
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vkladné knižky (listy), pokladničné poukázky
a bežné účty podľa čisla účťu (folia), uviesť
meno, na ktoré znie príslušná vkladná knižka
(list), pokladničná poukázka, výpis z bežného
účtu, deň a rok posledného zápisu o vklade
predo dňom 8. októbra 1938 a posledný stav
vkladu:

5. údaj o tom, kedy, od koho a z akého
právneho dôvodu sa nadobudlo vlastníctvo
(držba) k cenným pavierom a vkladnýmkniž
kám alebo pohľadávok, ktoré sú predmetom
prihlášky, po prípade kedy, komu a z akého
právneho dôvodu boly dané do zálohu (pod
zálsňu) alebo ako kaucie:

6. miesto, kde sa pri podaní prihlášky (8 6)
nachodí doklad o predimete prihlášky, po prí
pade, ak nie je v rukách vlastníka (dyžiteľa),
z akého dôvodu je uloženýinde:

7. podpis podateľa prihlášky.
(2) S prihláškou, ktorá sa týka vkladu

[834, ods. 1, písm. b)], treba odovzdať prí
slušnú vkladnú knižku (list), pokladničnú po
ukázku alebo výpis z bežného účtu, a nakoľko
sú v úradnej úschove tuzemského úradu,
trela predložiť potvrdenie tohto úradu, ob
sahujúce dáta uvedené v odseku 1, č. 4: ak
sú uložené v cudzine, treba predložiť potvrde
nie o úschove.

8 6.

(1) Prihlášku (8 4) trel)a podať dvojmo
na úradných tlačivách, ktoré možno obdržať
u banky za náhradu 20 h za hárok, a to samo
statne o každom vklade, čo platí tiež o každej
jednotlivej pohľadávke na ústave, pri čom
však záložnélisty a dlžobné úpisy možno pri
hlásiť spoločne na jednom tlačive.

(2) Prihlášky treba podať u banky naj
neskoršie dňa 20. marca 1939. Za deň pri
hláškyplatí u prihlášok poslaných poštou deň
podania na pošlu, ináč deň, kedy prihláška
bola podaná u banky: tento deň je banka po
vinná vyznačiť na prihláške.

(3) Prihlasovateľ je povinný podať banke
na Jej vyzvanie v primeranej lehote stano
venej bankou preukazy a vysvetlenia o všet
lých skutočnostiach, ktoré sa týkajú pred
metu prihlášky.

(!) Prihlášky nejasné, neúplné, oneskorené,
hromadné alebo také, ktoré nebudú podané
na úradných tlačivách, nedoložené alebo ne
dostatočne doložené (8 5, ods. 2), alebo tie,
ohľadom ktorých prihlasovateľ do stanovenej
lehoty nepodal vysvetlenia (odsek 3), budú sa
posudzovať tak, ako keby neboly podané.
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$ 7.

(1) Prihlasovatelia záložných listov alebo
dlžobných úpisov, vydaných ústavom, sú po.
vinní složiť u banky zároveň s prihláškou
v predpísanej lehote (8 6, ods. 2) tieto cenné
papiere. Ak sú tieto cenné papiere v úradnej
úschove alebo uložené v cudzine, treba pred.
ložiť v predpísanej lehote s prihláškou po
tvrdenie o úschove.

(2) Nesplnenie povinnosti podľa ustanove.
nia odseku 1 má ten účinok, že prihláška sa
pokladá za neurobenú.

$ 8.

Prihlášky (S 4) sú dobrovoľné. Pri medázi
štátnom rokovaní o konečnej úprave práv
nych pomerov ústavu bude však možno so
strany česko-slovenskej uplatňovaťiba tie ná
roky, ktoré boly podľa tohto nariadenia riadne
prihlásené (SS 4 až 7).

3 9.

Doklady, cenné papiere a iné hodnoty, odo
vzdané banlke podľa ustanovení $ 9, ods. 2
a 8 7, ods. 1, je banka povinná mať až na
ďalšie (8 1, ods. 1) v úschove, zachovávajúc
pri tom ustanovenia svojich stanov.

ä 10.

Na zamestnancov ústavu, kterí majú riad
ne bydlisko na území Česko-Slovenskej re
publiky, vzťahuje sa vládne nariadenie zo dňa
21. deceinbra 1928, č. 379 Sb, z. a n., o úprave
niektorých personálnych pomerov vo verej
nej správe.

8 11.

(1) Kto urobí v prihláške (88 3 až 6) údaje
vedome nesprávne, dopúšťa sa, nakoľko niet
tu činu trestného podľa všeobecných trest
ných zákonov, priestupku, ktorý trestá okres:
ný úrad (štátny policajný úrad) pokutou do
50.000 [% alebo väzením (uzamknutím) do
6 mesiacov. Ak bola uložená pokuťa, musí byť
pre prípad nedobyťtnosti uložený zároveň ná
hradný trest väzenia (uzamknutia) podľa
miery zavinenia v medziach sadzby trestu na
slobode.

(“) Rovnako sa trestajú priestupky usta
novenia 8 3, ods. 1 tohto nariadenia, ak ne
prichádza v úvahu použitie dozorčíchpro
striedkov.

(3) Ak bola porušená povinnosť postihu
júca podľa tohto nariadenia právnu osobu
alebo iný hromadný útvary, ukladajú sa tieto
tresty orgánovi, ktorý podľa zákona po prí
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pade stanov je povolaný v tejto veci zastu
povaľ právnu osobu (hromadný útvar). Ak
go tento orgán skladá z niekoľko fyzických
osôb, sú zodpovedné za porušenie povinnosti
tie z nich, ktoré nedokážu, že neprivodily
trestnú činnosť. Právna osoba (hromadný
útvar) ručí rukou spoločnou a nerozdielnou
s potrestaným za zaplatenie pokuty a trôv
pokračovania jemu uložených.

$ 12.

(1) Ustanovenie $ 10 platí iba v zemiach
českej a Moravskosliezskej, ostatné ustano
veniatohto nariadenia platia na území celého
štátu.

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňomvyhlásenia , prevedie ho minister vnútra
v dohode so zúčastnenými
ťažneSlovenská krajinská vláda a vláda Pod
karpatskej Rusi.

POBNODANOK BIlANU

8 AHA 2. Gepea3na 1939

npo BunepenHi 3apAIDKEHHA B cnpaBi
YNPABHIĽHEHHA NPABHHX BULHOCHHUl nec>
KOFo TPYHTOBOTO M KOMYHAJIBHOTO KpejUI

TOBOFO BABENEHNA.

Bnana Hecbko- U10BAUBKOIPEnvÓMIKA po3
nopaaxye no apr. I] KOHCTIITYNÚŇHOPOVNOB
HOBNACHATOHONOZAKOHV.3 AHA 15. rpvana 1939,
u. 330 36. 3. 1 p.:

s 1.

(!) ZOÓOBAZAHNA LL1ECLKOro TPYHTOBOTO ň
KOMYHA/IbHOTO KPELJ!LHTOBOTO3ABEJIEHHA 3 OCIJI
kom B Onani (0,1611 TÍIABKAZABENÉHHA) He
ÓVAVTb CINOBHIOHANÍ AK IO KÚULILEBOPOBNOPAH

KYBAHHANDABHUÚN M/HOCIH UBOPO JABC/LEHHA
NICIA BINCHŤAKÍB MIACLED KARHOŤ VOLA.

(“) B uaci HaBE:ICHOMY B-ycTY ni ] He cnian
CKAProKnAÓO EKZEKVUIÁIHMII Ta 3AČEZNeuVI0
UHMHZAPA/DKEHNAMII BHMÁAPATHAÔO ZAČEZNEuy
BATH AKÍHEÓV Ab MANCAKHTOCTH CYNPOTH ZADE
JEHHA.

(3) MocTaHoBa vcryny | He BIAHOCHTBCA10
CNOBHOBAI!bZOÓOBSIZAHĽ NO NOLÍABHHX BKIANIB

IJekTPANBHOFO COUIAAĽHOTO ZABENEHHAI OČEZ
NeueHb i ŽAFaJILHOFO NEHCÍŇHOPO IHCTHTYTY
B [Ipa3i.

(1) Vac HaBeJentiií B veTyrni ] HE UHCNHTLCA
NO PeHeHUÍB 34/LADHCHHA AÔO ÍHLIHX PEHEHLIB,
110 1X YNJIHB € NO Z3AKOHYIIIA BIPHTENA Nony:
VH Z NPABHHMVLIEPDÓOM.

ministrami, po

8 2.

(") B uaci HapeneHomy B $ ], ycr. 1 nejjexo
AHTb VNÔPABJÍHHA YCBOTO MAÁHA 3ABCIACHNA
Ha Tepuropii Hecbko-CnoBaubkoť Penvódnku
BKAFO“WHO3 HAJNEKHTOCTAMII ZABCIIEHHA BULLOCIÚ,

IO MAIOTb 3BHUAHHE ACITNO (OCILOK) Ha uli
Tepuropii, Ha Tinoreunnú i Xaifopoúcokuú
MOPABCbEKHÁČAHK 3 OCIAKOM B DpHi (na.ibLie
TÍAbKU ÓAHK), AKHŇ CNELIAILHO NPHHMAE NO
CXOBKY Ú VNPABNÍHHA LIÍHHÍ NANEDH ZABEJEHHA

TA ŇOTOo ĎIOHNIB. BaHK MAE NPABO OCOB.NIIBO BH
ÓHPATH Ň CYAOBO BHMAFATH IMEHEM 3ABE.ICHHA
MOTO HAJNEMI!TOCTH: ÓAHK HE NOBHHEH BHMAFATI!

CYNOBO HAJEMHTOCTEÚ 34BEJEHHA, KO.JIH HE
TPO3HTb HEĎeznekA NPOBOJOKA.

(7) [lpu ynpabniyno (ycryn 1) NoBHHEH
ÓAHK NOCTYNATH B MEKAX UBOĽOo POJNOPNAKY
no cTaTYTY 34BEJEHHA, AKHÁ OČOBAZYBAB B
OCTAHHEB YáCi, KOMIHŇHOFOoOCI10K ÓVB y Hecb
ko-CnoBaubkiň Penyónuui.

8 3.

(1) TlouToBa 114AHHUAB [Ipa3i, rpouleBi iH
CTHTYLIÍ TA IHUIÍ NPABHHUŤ OCOÓH ÚŇCAMOCTIIIH!
FrocnonapcbKi OJHHHUI, SAKTAKOK NepkaBHÍ
36epiralOui YCTAHOBH,TA B3ara.li KO)XKHNŤÍ,LO
M3E CXOBAHE AbO Y CBOŇOMY YNpPAB.IHHINOPV
XOME MaÁHO 3ABEJIEHHA, OCOÓAHBO UIÍHHI [a

NePH TA BKANAJIHHA BKJIIAJIKOBIUKHL (BK142
HOMY JIHCTI), B KACOBOMYnepekaá3i a60 Ha Ól
YWHOMY PAXYHKY, NOBHHEH ZĽONOCHTH UJ AKTII
BH Halini3Hiuie nHa 20. Gepea3na 1939 B ÓAHKY
TA — OCKIJIBKH BOHH HE € B 3ACTABI (mi13aCTA

Bi) 300 B KaBIlii — O0HOMWACHOIX ÓAHKOBH RH
NaTU.

(5) Y 3roOUIEHHO, AKe Ci 3poónTu No
ABIŇHO, TpeĎa HABECTH, KONH, BI KOTO, TIPH
AKHX YMOBHHAX, Ha AKIŇ npaBHilí niacTasi TA
B SIKÍň LM ČynO BANJAHOMalíHO 3ronouly1
UOMY Ta AKÍ 34CAJLHIIMÍ 3MÍHH HACTAIH B CTAHI

MalíHa MNepejl ŇOFO 3FO.1OLIEHH5IM, TA NOBLIO
MHTH NPO YMOBHHH| BACOTY EBEHTVA“IbHO VAI“
NeHoro IbOMÓApnOBOro kpemiry. Ha noma
TaHHA ČaAHKY CHI Ul Z3ANONAHHAZACBÍNNITII.

(3) CHOBHEHHA OČOBAJKÍB NO NOCTAHOBANNO“

NEPeJHÍX YCTYNIB MOXKHABIMYCITH NOSITHŤ
HOI0 EK3EKYUIEH, AKULO10 UbOro HE BIICTAP“
UATb VCNILIHÍ HAN3ÍPHÍ CEPEJHIKIL.

8 4.

(1) 3A NPATOTOBNEHHANIACTABULA MI
NEPMABHO! YĽOJIH NPO BHPÍBHAHHA 300O0BAZAHb
34BENEHHA 11010 OCIÓ, AKÍ MAIOTb CBOE 3811
uaúHe MuTNO (OCIMOK) Ha TEPHTOP! Uechko
CnoBaubkoi PenyÓIHKH, cmia NepebecTriu CNrA
COK, LO ILOro NPEJMETOM€.
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a) 3ACTABILÍ MICTI Č DOB/KHÍ 3ANUCII BILNÁHI
ZADLILHHAM:

Ó) BKIA.U! B ZABEILHHNO (114 BKAZANÍ KHINKINI
AO MICTII, HA KACOBÍNEPEKAZI! TA HA ČKVHOMV
PINYHKV), OCKLIBKI IX HE BINNTAHCHOB Jelib
NPABOCILIIA TOTO POZNOPANKY,

B) IHLUliHATE/KHTOCTII BI 3ZABEJICHHAUM UÍ,
10 € HABEJEHÍni OYKB.a) i 6).

(7) ŽronouieHHA No cnúcy (ycTryn 1) MOXAKVTb
NOJATI! DiZIIUHÍ É NPABHIHMYÍOCOÓH, LLO MATb
3BINUANHEKATO (OCIIOK)Ha TepiiTOpiť Hecbko
CnoBaubkoi PenvónikKA B NEHb NPABOCILINA
ULOFOo POZNOPALKY, AKÍ € B-ACHIKAMII 460
3 AKOIHEÓVAb IHLICI NPHHYMHHNOCÍLAHAMI! 34
CTABNIIX ZIHCTÍB AÓC I0OB:RHHN ZANINICÍBBILNAHUX

33BC JEHHAM, BKAAAIHIKAMH AÓC IHLUHMH BÍDH
TE.IAMI1 3ABEJEHHA, ZĽAIAAHO NPaRHÍ HacCniJ
HIIKI UHX OCIÓ, OCKMILĽKAHBOHH MAHOTb SBH

učitHe KHT.IO (OCI1OK) Ha TepnTopii Hecbko
CnoBaUbKkO! PenyÓÉ-HKIU!.

5 3.

(/) ŠroAOLIEHHA (8 4) MAE OBIÚMATH:

I. IMA 1 NPHZBALIE BIPISTENA, KOJIH XONITB
O NpaBHliiYYy OCOÓV, 11 TOYHE OZHAYEHHA:

2. ŇOFO ZBHUANŇHEKHTNO (OCINOK)

a) AHA 8. NOBTHA 1938, 6) B 2EHL NPABOCH
11 UbOro PO3NOPAIKY,B) B N€Hb NOJAHHA ZFO
NOLUICHHA($ 6, ycTyn 2):

3. ŇOFOo NEpDAABHE TOPOMAHCTBO (Y (hi3i1u
HIX OCIÓ):

a) AHA 8. KOBTHA 1938, Ó) B 1eHb NONAHHA

ZTONOUIEHHA, ZĽIAJHO TAKOK 3AMON4AHHANPO
ZASIBIEHY ONLUMO:

4. NOAPÍČHÍLIE OZHAHEHHANPeJMETY Z3rono
LICHHA, OCKÍILKH Ň1€ O BKAAJIH,CIÍ OZHAYHTH
BKIAAHL KHUÁKH. (AHCTI1), KACOBÍ Nepekaa3n Ta
ÓLZKHÍPAXYHKH NO YHCNY PAXYHKY (ĎodiA), Ha
BECTI IMA, HA AKE ZBY4HTb NDHHAJJEKHA BKIAJI

Ha KUHKKA (NHCT), KACOBHÁ NEPEKAZ, BHNIIC
3 UIKYHOTO DAXVHKY, NEHb I DÍK OCTAHHLOĽO
saniicy BKJany Neépen AHeM 8. xobrHA 1938
TA OCTAHHNÍ CTAH BKAAJLY:

9. Sano i21HA NPO Le, KOIH, BIA KOTOoi Ha
AKÁ NPABHINÍ NIACTABI ÓV“NOHAÓYTO BAACHOCTH
(NOCINAHHA) UÍHHUN NANENÍB | BKNAMHHX KHH

H:OK aÔO HAEežKUTOCTEIi, 110 € NDEJMETOM
Sro. 1OLICHHA, 3ĽAIHO KOH, KOMYyi Ha AKkiú
NpABHIÁ NIACTABÍBOHH Čy.IH Nami no 3acraBy
(niazacTaBy) 460 AKKaBuil:

Ď. MÍCLE, NE NPH NOHAHHIO ZPONOLIEHHA (6 6)
HAXNOANTECIINLOKAZ NDO NPEJMET ZFONOLIEHHA,

SNA JHO, 44 HOFro He MaE BNACHIK (nocinau),
3 AKOI NPNUHHI ŇOPO YNOKEHO NneiHne:

Slírka zákonúa nafízeníI, č. 47.

7. NIANIIC NODABUA ZFONOLUIEHHA.

(5) Pa3OM 3i 3ro no u16€HH5IM, ULO BIJLHOCHTBCA
n0 BKTriany [3 4, ycr. 1, ÓyKkB.6)], cin Bimn1aTu
NPUHAICAHY BKIAIHY KHIODKKY(HOT), KáCo
BI NEPEKAZ AÓO BHNHC 3 ČÍIKYHOTO PAXYHKY,
a4 OCKVIbKA BOH € B YpSNOBOMY CXOBKY Ty
3€MHOTO VvpA,ly, CIA NPEDAOŽKNTH NOCBIAKY
UbOro YpAnY, 110 OÓiúMAE JAaHÍi HABEJEeHi

B ycTyni 1, u. 4: AKULOBOHH 3.10)KEHi B HYMN,
CHA NPERNOKHTH NOCBÍIAKY NPO CNOBOK.

S 6.

(1) ŠronoulenHa ($ 4) cnia NOonaTIINOJBIŇHO
Ha YPANOBHN IPYKAX, 5IKÍ MOMKHAOJEPAATII
B ČaHKy 3a onnary 20 c 34 apkylu, a TO CaMO:
CTIÁHO NDO KOKHNÚ BKNAJI, U10 Ú BIJIHOCHTBCA
TAKOK AO KOKHOŤ NOONIHOKOŤ HANEAITOCTII

BI 3ABENCHHA, NIIH HOMY OJHANWEZACTABHÍ NIC“
TH Ň NOBAHÍ 34N11CH MOZKHAZPOTOCIITH CNIIBHO

Ha O0HOMY IpYKY.

(5) ŽronoLieHHA cnia NOoLaTH B ÓaHkKyHali
ni3Hiuie AHA 20. Gepez3na 1939. JIHeMm3roao
LIECHHACNIA BBAKATII NP ZFTONOLICHHAX Nepe
CNaHIX NOUTOH NEHb NOJAHNA HA NOUTY, IHAK
11€ NEeHb, KOJH ZPONOLIEHHS MOJAHO B ÓaHKY,
Lie11 16€Hb NOBIIHEH ČaHK Ha 3/O.1OLLIEHHIO 3a
3HAHITH.

($) ŠĽONOLIYTO4KÁ NOBIIHEH NOJATH ČAHKOBII
Ha Oro 3ABÍI3BAHHA Y BIANOBI/LINOMY peuvenul
DOKAZH Il NOSECHCHNA BCTAHOB.ICUÍ ČAHKOM NPo
BCI OÓCTABHHH, 110 BI/HOCATLCII ZLO NpenmeTy
ZPONOLUCHHA.

(!) HeAcHi, HenoBHi, CNi3HCHIÍ, TVPTOBIÍ3ro
NOLICHHA AÓO TaKi, 110 HE ÓynyTL Noxami Ha
YPANOBHX IPYkaX, HENOKA3ZAHIaÓO HEnocTa
TOYHONOKAZAHIÍ(8 5, ycT. 2), abo Ti, NO AKX
ZFONOLIYRHUHÁ NO BCTAHOBJEHOTO PEYEHLA HE
nonaB NOACHEHL(YCTYN 3), CL OCYAITU TAK,
AK ÓH IX HE ÓVNO NOJLAHO.

$ 7.

() Zron0o11YBA4i 3ACTABHHX NIHCTÍBAÔO NOB
AHHN 3ANHCIB, BUNAHIX 3ABEJEHLUIM, NOBIIHHI

3NO0KITH B ÓaHKY PaZOM 3i ZPONOLIEHHAM
B npANnHCAHOMYpeyenui ($ 6, ycr. 2) Ti ulHHI
nanepu. KonHm Ti LIHHÍ nanepHy € B YPAHNOBONMY
CXOBKY aóO 3NOMKEÉHIB HYKHHÍ, Tpeóa npel:
NOZKHTH B NPHNHCAHOMY PE“HEHLIÍ 3I ZFONOLIEH:
H5IM NOCBÍAKY NPO CXOBOK.

(7) HecnoBHEHHA OÓOBAZKY NO NOCTAHOBI
ycryny | Mae 34 HACIINUIOK,LO 3POoJOUIEHHA
BBAKAETLĽCA HEJZIIÚCHEHOM.

5 8.

Zronouelika (8 4) € 106POBiIbHi.[Ipu Mi
NEPKABHIŇ NEpecnNPABÍ NPO KIHLIEBE YNPABIM.Ib
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HCHHA NPADHHN BIJIHOCHIE ZABCHCINIA ČyjLe
MOXKHAOJLIT241e 3 WECCLKO-CNOBAULKOMO ÉÓOKY 3A

ABAATI!TIALKH U NPABEXMÍ, AKÍ ZTONOLIEHO NPA
BIIbHO NO ULOMYpoZ3nopsinky (88 4 no 7).

5 9.

loka3H, UÍHHi nancpi Ta iHuli BapTOCTH,Ne
penami GAHKOBH NO NOCTAHOBAM $ ©, YCT. 2 #
87, ycr. 1, NOBMHEHÓAHK NEpAATH AA NO BII
xanky (8 ]l, ycr. 1) Y CXOBKY,NPAJCPAYNUHCA
NPA ULOMY NOCTAHOB CBOTO CTATYTY.

5 10.

lo cny>)KÓOBHKIÍB 3ABEJIEHHSI, LUO0MAIOTBb3BH
yaňHE MITIIO Ha TepuTopii HecbKO- CHOBALIb
koi PENYÓJIHKH, BI1HOCHTBCA POZNOPANOK Bia
nm 8 0HA 21. rpynna 1938, u. 379 36. 3. i p.,
npo YNPABHIĽHEHHA JEMNKHX NEPZOHAJIBHHX
BIAHOCIIH B NYČNAHUHOMY VANPABNÍHHO.

8 11.

(1) XTO BUHHHTBY 3ĽoNoLIEHHO (98 3 No 6).
CBINMOMOHENPABJUMBÍ ZANONAHHA, NONYCKAETE

CA,OCKÍILKU B NAHOMY BHNAJIKY He itne 0 Kap
HN BYIIHOK TIO 3AFAAIĽDHHM KADHHM 34KOHAM,

NPOBIHI!, 3A SAKYKAPAE OKPDEKHHŇpan (1epKaBHNÁÚ— NOMIUCÚHHIYpAz)NokyToWno
30.000K a6O BA3iinue (3anepTAM) 0 0 micA
uíB. KOAH NMOKYTYHAJNO)KXEHO,CI Ha BHANAJNOK

HENOÓYTHOCTH HA“IO)KHTH OJLHOHACHO ZJACTYNHY

kapy BA3HHUIÍ (3AMEPTA) B MIPY NPOBIHA B Me
ax MÍPH KAPH HA BONI.

(2) TakcamO CALL KAPAÄTHNPDOBIHH NOCTAHO
51 9 3, ycT. | UbOro PO3nopPAJKY, KOU HE NPH
XOJHTb B VBAPY BAUTTA HANZÍPHUX Ceper
HIIKÍB.

(3) AKLUO ČYNO NAPYUIEHO OČOBAZOK, U1O NO
ULOMY pPOZNOPHNIKY ZACATAE NPABHIMNY OCOBY
aó0 IHLIHÚ TYPTIBHHULYTBÍP, CHI HANOKHTH Li

kapH Ha OpraH, LO NO 3AKOHY 3MAANHONO CTa
TYTY NOKAIKAHUÁ B Ul CnpaBi 3acTynaTu
npaBunty ocoGy (FYPTIBHNÁVTBIP). SKulo ueň
OpraH CKNANAETBCII 3 KÍINIBKOX (DIZHUHHX OCIÉ,
BIANOBIJLAIOTL3A HAPYLIEHHA OÔOBAZKY Li MI
INIMH, AKÍ HE NOKAKYTb, 10 HE BHKIHKAJIH

KapHOluiHHOCTH,[lpaBHA ua ocoba (rypTIBHAÁ
YTBÍp) PY“HTE CHÍNLHO Ú HEPOZNYUHO 3 NOKA
PAHHM34 3ANNAUCHHSI NOKYTH Ň KOUITÍB NOCTY
NOBAHHA HANO)KEHHX HA HBOrOo.

$ 12.

(1) Mocramosba $ 10 nie Tinbku B YecbkOMY
ú MopaBCEKOUECĽBKOMY .KDaIO, OCTAHHÍ no:
CTAHOBH UbOĽOo POZNOPAJIKY JLINOTb HA TEPHTO

pii ulnoŤ NEPKABU.

(2) Lleň poznopanok laÓyBae NPABOCH.1.IH
3 NHEM OĽOHOUENNIA: NEPEBČAC ŇOĽO MIHICTP
PHYTPIUIHÍX CNPAB B NOPOZYMÍIHHO 3 NPuac
HAMA MÍNÚÍCTPDÁMH,ZMAAJHO CIOBAUbKA Kpaesa
Bana | B.1a12.[linkapnaTcbkoi Pych.

Dr. Háchav. r.
Beran v.r.

Sidorv.r.
Dr. Chvalkovskýv.r.
Dr. Fischerv. r.
Dr. Kalfusv. r.

Syrovýv.r.
Dr. Krejčí v.r.
Dr. Šádek v.r.
Ing. Eliášv. r.

Teplanskýv. r., Čiperav. r.
tiež za ostatných člcnov Dr. Feierabend v.r.

Slov. vlády. Dr. Klumparv. r.
Dr. Kaprasv. r. Dr. Havelkav. r.

Prchalav. r.

48.
Vládní naľfízeni

ze dne 2. bezna 1939
o celních pňirážkách k celním sazbám na né

které druhyobili.

Vláda republiky Česko-Slovenské naťizuje
podle čl. 111, č. 1 zákona ze dne 21. června
1934, č. 109 Sb. z. a n., podle čl. [a IV vlád
ního naťízení ze dne 10. června 1933, č. 96 Sb.
z. a n., o úpravé celního sazebníku, jakož i po
dle vládního nafizení ze dne 23. června 1933,
č. 104 Sb. z. a n., o celních prirážkách k cel
ním sazbám na nčkteré druhy obilí, a podle
$ 1 vládního naťízení ze dne 22. prosince 1934,
č. 280 Sb.z. a n., o zpúsobu propočitáváni cen
obilí po dobu účinnosti vládního naťízení ze
dne 13. července 193.4. č. 137 Sb. z. a NI.
O úpravé obchodu s obilím), moukou a mlýn
skými výrobky a nškterými krmivy:

8 1.

(1) Celní prirážka k celní sazbé pro zboží
saz. č. 23 (pšenice, špalda), vypočtená podle
ustanovení poznámky v čl. I, Š 2 vl. nať č.
96/1933 Sb. z. a n. k saz. č. 23 až 26, upravuje
se až na další na 22.— K za 100 kg hruhé
váhy.

(2) Celní prirážky k celním sazbám pro
zboží saz. č. 24 až 26, vypočtené podleustanovenípoznámekv čl.I,äš1laavči.IV,
odst. 2 vl. naň. č. 96/1933 Sb. z. a n.k saz.
č. 294až 26 a k saz. č. 23 až 20, upravuji se až
na další takto:
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Celni pfirúžk
Pro zboží "za 100kg
5az. čísla hrubé váhy

21. Žilo 25.— K,
25. Ječmen 32.— I,
26. Oves 21— K.

$ 2.

Celní prirážky, vyhlášené vládním naťíze
ním ze dne 3. února 1939, č. 27 Sl. I, o cel
ních pčirážkách k celním sazbám na nekteré
druhvobilí, se zároveň zrušují.

š 3.

Toto načízení platí na území celého státu
a nabývá účinnosti dnem 10. bčezna 1939: pro
vede je ministr" financií,

Vládne nariadenie
zo dňa 2. marca 1939

o colných privážkach k colným sadzbám na

niektoré druhy obilia.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. III, č. 1 zákona zo dňa 21. júna
1934, č. 109 Sb. z. a n., podľa čl. I a IV vlád
neho nariadenia zo dňa 10. júna 1933, č. 96
SL. z. a n., o úprave colného sadzobníka, ako
i podľa vládneho nariadenia zo dňa 23. júna
1933, č. 104 Sb. z. a n., o colných prirážkach
k colným sadzbám na niektoré druhy obilia,
a podľa 8 1 vládneho nariadenia zo dňa 22.
decembra 1934, č. 280 Sb. z. a n., 0 spôsobe
prepočítavania cien obilia po dobu účinnosti
vládneho nariadenia 20 dňa 13. júla 1934, č.
137 Sb. z a n., o úprave obchodu s obilím,
múkou a mlynskými výrobkami a niektorými
krmivami:

g 1.

(!) Colná prirážka k colnej sadzbe pre
tovar sadz. č. 23 (pšenica, tenkeľ), vypučí
taná podľa ustanovenia poznámkyv čl. I, $ 2
vl. nar. č. 96/1933 Sb. z. a n. k sadz. č. 23 až
26, upravuje sa až na ďalšie na 22— K za
100.kg hrubej váhy.

(2) Colné prirážky k colným sadzbám pre
tovaysadz. č. 24 až 26, vypočítané podľa usta
novenípoznámokvčl. I, 881a2avčl. IV,
odst. 2 vl. nar. č. 96/1933 Sb. z. a n. k sadz.
č. 21 až 26 a k sadz. č. 23 až 26, upravujú sa
až na ďalšie takto:

Colnú prirážka
Pre tovnu za 100 kg
sadz. číslu Jrubej váhy

24. žito 25— K,
25. Jačmeň 32— K,
26. Ovcs 24 — K.

8 2.

Colné prirážky vyhlásené vládnym naria
dením zo dňa 3. februára 1939, č. 27 Sb.I,
o colných prirážkach k colným sadzbám na
niektoré druhy obilia, zároveň sa zrušujú.

8 3.

Toto nariadenie platí na území celéhoštátu
a nadobúda účinnosť dňom 10.. februára
1939: prevedie ho minister financii.

POZBNOPANOK BNANHU

3 HA 2. 6epeana 1939
Npo UJIOBÍ NOAATKH NO UJIOBHX TApridiB HA

NEAKÉ Ponn 3ÓVKA.

Baana Yecbko-CNOBAULKOI Peny O.IHKHPO3:

nopanxye no apr. III, u. | 34kOHY3 AHAzl
uepsna 1934, u. 109 36. 3. i p., no apr. LilV.
poznopanky Bnazm 3 aHa 10. uepBHA 1933,
u. 96 36. 3. i p., NpOo YNPABHALbHEHHA LUIOBO!
KHHH TAPHGÍB, AK TAKOK NO POZNOPANKYBNA“
11 3 0h 23. uepana 1933, u. 104 36.3. 1 P.
NPO UNOBÍNOJATKH 10 UJOBHX TAPHIB HA0"
Aki ponu 36ixa, Ta no $ | poznopaaky Bagau
3 HA 22. rpynna 1934, u. 280 36. 3. Í p., npo
cnoció nepepaxOBYBAHHA UiH 3ÓlKa Ha nac
NpaBOCHANApoznopaaky Bnaam 3 ana 13.
a1nua 1934, u. 137 36. 3. i p., npo vnpaBitee:
NEHHA TOPFOB.i 3ÓlXKeM, MYKOIO TA MIHAP“
CbKIMH BHPIÓKAMH Ú NEAKAMIE KOPMAMII:

g 1.

(1) LInoBHŇ NONATOKNO U.IOBOŤ TAP» HA
TOBAP Tapudb. 4. 23 (NUIEHHLA, LINANBJIA), BI“
PAXOBAHNÚ NO NOCTAHOBÍ NPHMÍTKU B aPT.|,
8 2 pozn. BA. u. 96/1933 36. 3. i p. 10 TA“
pud. u. 23 no 26, ynpaBHILHIOET>ĽCA AM AO
Biakanky 1a 22— K 3a 100 xr ôpyrTo Baru.

(2) LlnoBi 1044TKU 10 UJNOBHXTAPM(pIB HA
TOBAPTap). u. 24 no 26, BAPAXOBAHINO NO:
CTAHOBAMNPHMÍTOK B apr. I, 8331 i2 Ta B apr:
IV, ycr. 2 po3n. Ba. u. 96/1933 36. 3. i p. 20
TADU(hp.u. 24 no 26 i no Tapnd). u. 23 no 20,

- YNPABILALHIONWOTECAAK NO BIIKANKY OCb AK:
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an Tonapy 05 KP
TAP). “CA BATMÓpyTTO

24, AČiiTO 25— K,

25. AMMÍHL 32— K,

26. Onec 24.— K.

8 2.

IlnoBi NONATKII, OMOoNOoLeHi POZNOPANKOM
BNAJI13 NIHn 3. niororo 1939, u. 27 36. 1
NPOo UNOBÍ NONATKH NO IUNOBHX TapnbfiB Ha
nenki POH 30IAA, OJHOHYHACHOKACYIOTLCIA.

5 3.

[le poagnopnnok nie Ha Tepnropii uinoi
nepxaBH Ň HaGYBAE NPABOCHANA3 ANHEM10. Ge
peznn 1939: nepepene ňoro MiHiCTpfinaHCIB.

Beran v. r.
Dr. Vološin v. v.
Dr. Chvalkcvskýv. r.
Dr.Fischerv. v.
Dr. Kalfus v.r.
Teplanskýv. r.
Dr.Kaprasv. r.
Dr. Krejčí v. 1.
Dr. Šádekv. r.

SidorV. r.
Syrovýv.r.
Ing. Eliáš v. r.
Čipera v. v.
Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumparv. r.
Dr. Havelkav. r.
Révayv. r.

49.
Vládní naňízení

ze dne 2. bfezna 1939
o nékterých opatňeních týkajícich se výroby a

prodeje umčlých jedlých tukú.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podlečl. 11 ústavniho zákona zmocňovacího ze
dne 16. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

$ 1.

(1) Umélými jedlými tuky podle tohoto na
fízení se rozumejí:

1. jedlé mastné oleje, t. j. všechny tuky rost
linného a živočišnéhô pôvodu,pňi tenloté 150C
tekuté, jež mohou sloužiti k lidskému požívání
nebok pľípravé pokrmú, s výjimkou surového
slunečnicového oleje, vyrábéného dosavadním
zpúsobemv dosavadním rozsahu,

2. výrobky podobné máslu piírodnímu, též
pčepoušténému, jejichž obsah tuku nepochází
výlučnéz mléka (umelé máslo, margarin), 1
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3. výrobky podobnésádlu, jejichž obsah tuku
není výlučné sádlem (umčlé sádlo), a oleomar
garin,t. j. tukový výrobek získaný odlisováním
pevného pedilu (oleostearinu) z jedlého loje,
čišténé rostlinné tuky, pi teploté 150 C tuhé
— vyjímajíc kakaové máslo —, dále ztužené
jedlé mastné oleje a konečné čištšné ztužené
tuky ryb a mofských zvíťat.

(2) V pochybných pňípadech, zda jde
o umôlé Jedlé tuky ve smyslu tohoto naťízení,
rozhodne ministerstvo "prúmyslu, obchodu a
živností v Praze v dohodés ministerstvy zemč.
délství a financí v Praze a s pňíslušnými re
sorty zemé Slovenské a Podkarpatské Rusi po
slyšení chemicko-technické zkušebny finanční
správy. v Praze,

g 2.

Výroba margarinového sýra se zakazuje.

8 3.

(1) Zňizovati nové provozovny na výrobu
umélých jedlých tukú nebo v chod uvádšti ty,
jejichž schválení zaniklo podle 8 33, odst. 1
a Z živnostenského čádu (8 48, odst. 1 a 2 živ
nostenského zákona), Izejen se svolením,které
udílí ministerstvo prúmyslu, obchodu a živ
ností v Praze v dohodé s ministerstvy zemé
délství a sociální a zdravotní správy v Praze
a s príslušnými resorty zemé Slovenskéa Pod
karpatské Rusi se zľetelem k výrobním a odby
tovým pomčrúm tukú jedlých.

(2) Živnostenský účad múže zavésti čízení a
| sehváliti provozovnupodle 1II hlavy živnosten

ského fádu (zákona) nebo prodloužiti Ihútu
podle 8 33, odst. 2 živnostenského čádu (8 48,
odst. 2 živnostenského zákona): jen tehdy,
bylo-li již dáno svolení podle odstavce 1.

8 4.

Dovoz zboží uvedeného v 8 1 tohoto načízení
podléhá povolení ministerstva prúmyslu. ob
chodu a živností v Praze v dohodé s minister
stvy zahraničních včcí, zemédšlistvi, sociální a
zdravotní správy, vnitra a financí v Praze a
s pňíslušnými resorty zemé Slovenské áäPod
karpatské Rusi s výjimkou zbožíč. 90 celního
sazebníku a margarinovéhosýra, jejichž dovoz
se zakazuje, vyjma zboží jmenované v poznani
kách 1, 3 a 4 tohoto saz. čísla. Výjimky z to
hoto zákazu múže povoliti ministerstvo pri
myslu, obchodu a živností v Praze vdohodč
s ministerstvy zahraničních vécí, zemédelství,
sociální a zdravotní správy, vnitra a financií
v Praze a s príslušnými resorty zemé Sloven
ské a Podkarpatské Rusi. Toto povolení se ne
vyžaduje k dovozu surovin potčebných k vý
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robéčumelých jedlých tukú. Príslušná kontrolní
opatčení budou zavedena dohodou účaduv prvé
vété jmenovaných.

8 5.

Výrobci umelých jedlých tukú mají povin
nest pňivýrobé zpracovávati pčedevším domäcí
suroviny,a to z olejnatých semen zejmena ozi
mou ťepku a sojové boby, podrobnosti se sta
noví vládním nafízením.

Š 6.

V živnostech čeznické a uzenáňské nesmí se
umelé jedlé tukv ani prodávati ani se jich ne
smí pľi výrobé používati.

ST.
(1) Všechny umelé jedlé tuky, vyjímajie

mastné jedlé oleje, musí obsahovati jako voz
poznávací pňísadu (indikátor) bramborový
škrob.

(2) Prísada bramborového škrobu musí či
niti na každých 1000 váhových diílú umelých
jedlých tukú nejméné 2 váhové díly a nejvýše
3 váhové dílv bramborového škrobu. Výrobce
jest povinenindikátor stejnomérné rozmíchati.

(3) Prísadu nemusí obsahovati ony umelé
jedlé tuky, které se dodávají jinému výrobci
jako suroviny nebo polotovary k dalšímu zpra
cování na umôlé jedlé tuky.

S 8.

Zjišténí indikátoru provádí se takto:

a) ze zkoušeného umelého jedlého tuku ode
béčese vzorek obsahujíci všechny vystvy zkou
šeného tuku:

b) v široké zkumavce roztaví se asi 10
gramú prúmernélo vzorku zkoušeného tuku,
zavači se s 10 ccm vodya ponecháse asi 1 mi
nutu vevaru. Po úplném ochlazení se pčikape
do vodní vrstvy nékolik kapek jodového roz
toku. „Vodní vrstva se má zbarviti modľe až
fialové, a nechá-li se kapalina ustáti, vznikne
na dné zkumavky tmavomedrá usazenina:

c) jodový roztokpro stanovení reakceindi
kátoru jest pripraviti rozpušténím 1.3 g jodu
a 4 g jodidu draselného se 100 cem destilované
vody.

4 9.

Zjišténí množství indikátoru provádí se
takto:

a) 20 g prumérného vzorku odebraného
podle ustanovení 8 8, písm. a) se roztaví v se-.
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dimentační zkumavce pňi 700 C. Pridá se 10až
15 cem éteru, tčepáním se tuk rozpuslí a
krátkým odstčeďovánim se oddélí roztok tuku
od ostalních součástek. Roztok tuku se apa
trné stáhne a ke zbytku se znovu pťidá 10 až
15 ccm éteru, prolfepe se, odstčeďuje se a
posléze se provede totéž místo s éterem
s 20 ccm alkoholu. Když se alkcholický roztek
odstčedí a roztok tuku stáhne, pridá se ke
zbytku 15 cem alkoholického drasla (80 g
louhu draselného rozpušténého v 1 litru alko
holu 90%,ního) a vačí se se zpštnýmchladičem
na vodní lázni púl hodiny za občasného tfe
páni. Roztok po ochlazení se odstčeďujea alko.
holické draslo se pečlivé slije se zbytku. Zbytek
se protčepe s 15 cem 90% ního alkoholu a
znovu se odstčeďuje. Alkohol se stáhne a ke
zbytku se rňidá 10 cem alkoholu 50%ního a
6més se okyselí asi 3 kapkami kvseliny solné.
Zbylý bramborový škrob se filtruje pňes zvá
žený Goochúv tvelík, promyje 30%ním alko
holém a potom éterem, posléze se suší nejprve
pňi 400 C, potom pi 100%C do konstantní váhy
a tyglík se zváži:

b) váží-li získaný škrob asi 25 až G5mg, dá
se pčedpokládati, že zkoušený tuk obsahuje
pčedepsané množství 0.2 až 0.3%, bvamboro
vého škrobu. Pňi tom nutno uvážiti, že ol
chodní druhv bramborového škrobu neobsa
hují vždy stejné množství vedy.

š 10.

(1) Umelé jedlé tuky, vyjímajíc mastné
jedlé oleje, mohou býti uvádény do obéhu jen
tehdy, jestliže jsou označeny podle dosudplat
ných pčedpisú a kromé toho mají na vnejších
i bezprostčedních obalech ješté vyznačeny su
roviny, z nichž byly vyrobeny.

(2) Na všech obalech vnéjších i bezpro
stčedních musí býti vyznačeno čitelné datum,
do kdy umčlý tuk jedlý, vyjímajíc mastne
jedlé oleje, jest poživatelný.

8 11.

(1) Kontrolou nad dodržováním ustanovení
tohoto nafízení se povéťují orgány stanovené
v 813 zákona ze dne 25. fiíjna 1901, č. 26 Ť.z.
z roku 1902, o obchodé s máslem, sýrem, pťepoušténýmmáslem,vepňovýmsádlema sje
jich náhražkami, v 8$ 5 zák. čl. XLVI/1895
o zákazu falšování polnohospodáňských plodin,
výrobkú a potňeb, a v zák. čl. XIV/1876, kte
rým bylo upraveno veľejné zdravotnictví.

(-) Vládním nafízením mohou býti pové
feny kontyolou nad dodižováním ustanovení
Lohotonafízení také jiné orgány státní.
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(3) Kromé toho pro odborné posudky Ize po
užiti státních ústavú pro zkoumániípotravin a
státních výzkumných ústavň zemédčlských,
jejichž orgány mají, pokud toho jest k této
činnosti potňebí, práva a povinnosti jako
orgány v odstavci 1.

(1) Všechny večejné účady jsou povinny po
skytovati pomoc pňi provádéní tohoto naťízeni.

$ 12.

Podomní obchod s pčedmčty uvedenými
v 81 tohoto nafizení jest zakázán.

$ 13.

(1) Kdo prestcupí ustanoveni tohoto nafí
zeníjakož i provádécích pčedpisú k nému, bude
potrestán, nejde-li o čin trestný soudné, okres
ním úťadem pro pňestupek pokutou do 50.000
K nebo vézením (uzamčením) do šesti môésícú,
jakož i — jde-li o pčestupek spáchaný pľňipro
vozování živnosti — ztrátou živnostenského
oprávnéní. Pro pripad nedobytnosti pokuty
buď uložen náhradní trest vezení (uzamčení)
do šesti mésícú. Tvto tresty mohoy býti ulo
ženytéž současné, v tom piípadé nesmí však
trest na svobodčspolu s náhradnímtrestem za
nedobvtnoupokutu činiti více než šest mésícu.

(2) Véci, jimiž byl trestný čin podniknut,
které jím byly získány nebo které jsou ke spá
chání trestného činu Zľejmé určeny, Ize pro
hlásiti za propadlé ve prcspéch státu, a to
i když pachatel nemúže býti stihán nebo od
souzen,

$ 14.

Vládní načízení ze dne 12. bčezna 1934, č. 51
Sb.z. a n., o nekterých opatňeních týkajícich
9evýroby a prodeje umelých tukú jedlých, ve
znéní vládního načízení ze dne 14. prosince
1934,č. 253 Sb. z. a n., a vládního nafízení ze
dne 28. února 1936, č. 43 Sb. z. a n., jakož
j vládní načízení ze dne 20. dubna 1934, č. 77
Sb, z. a n., kterým se z části zakazuje použí
váni umčlých tukú jedlých v živnostech pekať
ských, se zrušují.

$ 15.

Toto naťčízeníplatí na území celého státu,
nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje
se i na pňíslušné poméry ve výrobé a prodeji
umelých jedlých tukú v dobé od 1. ledna 1939:
provede je ministy prúmyslu, obchodu a živ
ností v Praze v dohodé se všemi zúčastnénými
ministry. |

Vládne nariadenie
zo dňa 2. marca 1939

o niektorých opatreniach týkajúcich sa vý
roby a predaja umelých jedlých tukov.

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. 11 ústavného splnomocňova

ceho zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330„Z.an.:

81.
(1) Umelými jedlými tukmi podľa tohto

nariadenia sa rozumejú:

1. jedlé mastné oleje, to je všetky tuky
rastlinného a živočišného pôvodu, pri teplote
150 C tekuté, ktoré môžu slúžiť k ľudskému
požívaniu alebo k príprave pokrmov, s výnim
kousurového slnečnicovéhooleja, vyrábaného
doterajším spôsobom v doterajšom rozszhu:

2. výrobky podobné prírodnému maslu,tiež
prepúšťanému, obsah tuku ktorých nepo
chádza výlučne z mlieka (umelé maslo, mar
garin):

3. výrobky podobné masti, obsah tuku kto
rých nie je výlučne masťou (umelá masť), a
oleomargarin, to je tukový výrobok získaný
odlisovaním pevného podielu (oleostearinu)
z jedlého loja, čistené rastlinné tuky, pri
teplote 150 C tuhé — vynimajúc kakaové
maslo — ďalej ztužené jedlé mastné oleje a
konečne čistené ztužené tuky rýb a morských
zvierat.

(2) V pochybných prípadcch, či ide o umelé
jedlé tuky vo smysle tohto nariadenia, roz
hodne ministerstvo priemyslu, obchodua živ
ností v Prahe v dohode s ministerstvami pol
nohospodárstvaa financií v Prahea s prísluš
nými rezortmi Slovenskej krajiny a Podkar
patskej Rusi po vypočutí chemicko-technickej
skušebne finančnej správy v Prahe.

8 2.

Výroba margarínového syra sa zakazuje.

8 3.

(1) Sriaďovať nové prevodzovne na výrobu
umelých jedlých tukov, alebo uvádzať v chod
Lie,schválenie ktorých zaniklo podľa $ 33, ods.
1 a2 živnostenského poriadku (8 48, ods..l a
2 živnostenského zákona), možno len so svole
ním, ktoré udeľuje ministerstvo priemyslu,
obchodu a živností v Prahe v dohodes mini
sterstvami poľnohospodárstva a sociálnej a
zdravotnej správy v Prahe a s príslušnými re
zortmi Slovenskej krajiny a Podkarpatskej
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Rusi so zreteľom na výrobné a odbytové po
mery jedlých tukev.

(2) živnostenský úrad môže zaviesť pokra
čovanie a schváliť prevodzovňu podľa hlavy
[11 živnostenského poriadku (zákona) alebo
predižiť lehotu podľa 3 35, ods. 2 živnosten
ského poriadku ($ 48, ods. 2 živnostenského
zákona) len vtedy, ak bolo už dané svolenie
podľa odseku1.

$ 4.

Dovoz tovaru uvedeného v $1 tohto navria
denia podlieha povoleniu ministerstva prie
myslu, obchodu a živností v Prahe v dohode
s ministerstvami zahraničných vecí, poľno
hospodárstva, sociálnej a zdravotnej správy,
vnútra a financií v Prahe a s príslušnými re
zortmi Slovenskej krajiny a Podkarpatskej
Rusi, s výnimkou tovaru č. 90 colného sadzob
nika a margarínového syra, ktorých dovoz sa
zakazuje, vynímajúc tovar pomenovaný v pDo
známkach 1, 3 a 1 tohto sadz. čísla. Výnimky
z tohto zákazu môže povoliťministerstvo prie
myslu, obchodu a živností v Prahe v dohode
s ministerstvami zahraničných vecí, poľno
hospodárstva, sociálnej a zdravotnej správy,
vnútra a financií v Prahe a s príslušnými re
Zortmi Slovenskej krajiny a Podkarpatskej
Rusi. Toto povolenie sa nevyžaduje pre dovoz
surovín potrebných k výrobe umelých jedlých
tukov. Príslušné kontrolné opatrenia budú za
vedené dolodou úradov v prvej vete pomeno
vaných.

3.
Výrobci umelých je:llých tukov majú pevin

nosť pri výrobe spracovávať predovšetkým
domáce suroviny, a to z olejnatých semien,
menovite oziminovú repku a sojové boby:
podrohnosti sa stanovia vládnym nariadením.

8 6.

V živnostiach mäsiarskej a udenárskej ne
smú sa ur1elé jedlé tuky ani predávať ani sa
ich nesmie pri výrobe upotrebúvať.

ŠT.

(1) Všetky umelé jedlé tuky, vynímajúc
mastné jedlé oleje, musia obsahovať ako roz
poznávaciu prísadu (indikátor) zemiakový
škrob.

(2) Prísada zemiakového škrobu musí ro
biť na každých 1000 váhových dielov umelých
jealých tukov najmenej: 2 váhové diely a naj
vyššie 3 vahové diely zemiakového škrobu.
Výrebca je povinný indikátor rovnomerne roz
miešať.
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(3) Prísadu nemusia obsahovať tie umelé
jedlé tuky, ktoré sa dodávajú inému výrobcovi
ako sttroviny alebo polotovary na ďalšie spra.
covanie v umelé jedlé tuky.

ä 8.

Zistenie indikátora prevádza sa takto:
a) zo skúšaného umelého jedlého tuku odo.

berie sa vzorok obsahujúci všetky vrstvy skú
šaného tuku:

b) v širokej skúmavke rozpustí sa asi 10
gramov priemerného vzorku skúšaného tuku,
zavarí sa s 10 cm+ vody a ponechása asi 1 mi
nutu vo vare. Po úplnom ochladení sa pri
kvapne do vodnej vrstvy niekoľko kvapiek jo
dového roztoku. Vodná vrstva sa má zafarbiť
modro až fialovo, a ak sa nechá kvapalina
ustáť, vznikne na dne skúmavky tmavomodrá
usadenina,

c) jodový roztok pre stanovenie reakciein
dikátora treba pripraviť rozpustením 13 g
jodu a 4 g jodidu draselného so 100 cm“ desti
lovanej vody.

$9.
Zistenie množstva indikátora prevádza sa

takto:
a) 20 g priemerného vzorku odobratého po

dľa ustanovenia 8 8, písm. a) sa rozpustív se
dimentačnej skúmavle pri 700 C. Pridá sa 10
až 15 cm? etheru, trepaním sa tuk rozpustí 4
krátkym odstreďovaním sa oddelí roztok tuku
od ostatnýci súčiastok. Mtoztok tuku sa
opatrne stiahne a ku zbytku sa znova pridá 10
až 15 cm) ethéru, pretrepje sa, odstreďuje sa
a napokon sa prevedie to isté miesto s etherom
s 20 cm3 alkoholu. Keďsa alkoholický roztok
odstredí a roztok tuku stiahne, pridá sa ku
zbytku 15 cm: alkoholického drasla (80 g lúhu
draselného rozpusteného v 1 litre alkoholu
90%/ného) a varí sa so zpätným chladičomna
vodnej kúpeli pol hodiny pri občasnomtrepaní.
Roztok po ochladení sa odstreďuje a alkoho
lické draslo sa bedlive sleje so zbytku. Zbytok
sa pretrepe s 15 cin“ 90%ného alkoholu a
znova sa cdstreďuje. Alkohol sa stiahne a ku
zbytku sa pridá 10 cm“ alkoholu 50%ného a
smiešanina sa okyselí asi 3 kvapkami soľnej
kyseliny. Pozostalý zemiakový škrob sa fil
truje cez zväžený Goochov tieglik, premyje sa
50/ným alkoholom a potom etheronm, ná
pokon sa suší najprv pri 400 C, potom pri
1000C do konštantnej váhya tieglik sa zváži:

b) ak váži získaný škrob asi 25 až 65 me,
dá sa predpokladať, že skúšaný tuk obsahuje
predpísané množstvo 02 až 03% zemiako
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vého škrobu. Pri tom treba uvážiť, že ob
chodné druhy zemiakového škrobu neobsa
hujú vždy rovnaké množstvo vody.

5 10.

(1) Umelé jedlé tuky, vynímajúc mastné
jedlé oleje, môžu byť uvádzané do obehu len
vledy, ak sú označené podľa dosiaľ platných
predpisov a okrem toho majú na zovňajších
a bezprostredných obaloch ešte vyznačené Su
roviny,z ktorých boly vyrobené.

(2) Na všetkých zovňajších a bezprostred
ných obaloch musí byť vyznačené čitateľne
dátum, do kedy umelý jedlý tuk, vynímajúc
mastnéjedlé oleje, je poživateľný.

$ 11.

(1) Kontrolou nad dodržiavaním ustano
vení tohto naviadenia sa poverujú orgány
ustálené v 3 13 zákona zo dňa 25. októbra
1901,č. 26 r. z. z voku 1902, o obchode s mas
lom, syrom, prepúšťaným maslom, brav
čovoumasťou a s ich náhražkami, v 8 5 zák.
čl.<LVI/1895 a zákaze falšovania poľnohos
podárských pledín, Výrobkov a potrieb, a
v zák. čl. XIV/1876, ktorým bolo upravené
verejné zdravotníctvo.

(2) Vládnym nariadením môžu byť pove
rené kontrolou nad dodržiavaním ustanovení
tohto nariadenia tiež iné štátne orgány.

(3) Okrem ťaho pre odborné posudky mož
noupotrebiť štálne ústavy pre skúmanie po
travín a štátne výskumné ústavy poľnohos
podárske, ktorých orgány majú, nakoľko je
to treba k tejto činnosti, práva a povinnosti
ako orgány v odseku 1.

(1) Všetky verejné úrady sú povinné po
skytovaťpomoc pri prevádzaní tohto naria
denia.

s 12. u

Podomový obchod s predmetmi uvedenými
v81 tohto nariadenia je zakázaný.

s 13.

(1) Kto prestúpi ustanovenia tohto naria
denia ako aj prevádzajúcich predpisov k ne
mu, bude potrestaný, ak nejde o čin trestný
súdne, okresným úradom pre priestupok po
kutou do 50.000 K alebo aj väzením (uzam
knutím) do šesť mesiacov, ako aj — ak ide
o priestupok spáchaný pri prevodzovaní živ
nosti — stratou živnostenského oprávnenia.
Pre prípad nedobytnosti pokuty treba uložiť
náhradný tvest väzenia (uzamknutia) do šesť
mesiacov.Tieto tresty môžu byť uložené tiež
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súčasne, v tomto prípade však nesmie trest na
slobode spolu s náhradným trestom za nedo.
bytnú pokutu robiť viac ako šesť mesiacov.

(2) Veci, ktorými bol trestný čin podnik
nutý, ktoré ním boly získané alebo ktoré sú
ku spáchaniu trestného činu. zrejme určené,
možnovyhlásiť za prepadlé v prospech štátu,
a to aj vtedy, keď pachateľ nemôže byľ stí

-haný alebo odsúdený.

$ 14.

, Vládne nariadenie zo dňa 12. marca 1954,
č. 51 Sb. z. a n., o niektorých opatreniach tý
kajúcich sa výroby a predaja umelých jedlých
tukov, v znení vládneho nariadenia zo dňa 14.
decembra 1934, č. 253 Sb. z. a n., a vládneho
nariadenia zo dňa 28. februára 1936, č. 43
Sb.z. an, ako aj vládne nariadenie zo dňa
20. apríla 1934, č. 77 Sb. z. a n., ktorým sa
zčasti zakazuje používanie umelých jedlých
tukov v živnostiach pekárskych, sa zrušujú.

8 15.

Toto nariadenie platí na územícelého štátu,
nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vzťa
huje sa 1 na príslušné pomery vo výrobe a
predaji umelých jedlých tukov v dobe od 1.
Januára 1939: prevedie ho minister priemyslu,obchodua živnostívPrahevdohode
so všetkými zúčastnenými ministrami.

POZNOPANOK BlNANM

8 NHA 2. Gepezna 1939
TPO NEeAKÍ 3apAJUKEHHA, 110 BIAHOCATECII

no Bupoóy Ta NponaMi IITY“HNX ÍAOMIX
TOBLIB.

Bnana Yecbko-CnoBalibkol Peny6aHKU Ppo3
NOPANMYE NO aPr. II KOHCTHTYLIŇIHOTOYNOBHO
BJACHNIONOTO3aKOHY3 nn 15. rpynna 1936,
u. 330 360.3. i p.:

8 1.

Ť (1) Ulryu MA ŤAOMHMI!TOBLUAMUNO UbOMY
PO3NOPAJNKY CNIA POZYMITI!:

1. inomi macHi Onií, U. € BCi TOBUIUPOCTHH
HOro it MKHBOTHHHOPO NOXOJDKEHHA, PI

rennori 150 C NAHHHÍ, 110 MOKYTb CNHYKUTI
AA NOACBKOTO KODMY a6O ALANNPISTOTOB“IEH

HA NOKHBH, 34 BHÍMKOIO CHPOTO ONilo 31 CO
HÍUHHKA, BHPOÓNEHOTO NOTENEPIUIHÍM CNOCO
ČOM B NoTenepiuniť Mipi,

2. BAPOÓKH NONIÓHÍ NO TAPHPONHOTO MACNA,

TAKOM NEPeTENNEHOTO, 1LO IX 3MICT HE NOXO
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ANTL BUKAROYUHO 3 MONOKA (LUTYHHE MACnNO,

MaprapiH),

3. BAPOÓKH NOJIÓHI 10 Ca.14, LO IX 3MICT
HE € BHKNOYHO CAMOM (LIUTYHHE CAMO), Ta

0.1€OMAPrapiH, U. € TOBULEBIIÚBHP)OĎOK ZHCKA
HI BUÁVLICHHAM NEBHOŤHACTI(O JEOCTEAPIHV)
3 Ť20OMOĽO010, YILIÉHÍ POCTIIHHÍ TOBLIŤ, MDI!
Ten.oTi 15%C TVri — 34 BIIÍMKOO KakaOBOTOo
Mac1a — Nani Ť10MÍi MACHÍ CTYMEHI Onii a
BKiHUi YI1UIEÉHÍ CTYMXEHi TOBUJI pu Ta MOPp

CBKIIX 3BIPAT.

(2) B CYMHÍBINUIX BNNAAKAN, U XOMITB
O UITVYHÍ Ť1OMÍ TOBULÍ NO AVMUI UBOĽTO POZNO
PATKY, PÍLUNTb MIHICTEPCTBO NPOMIC.TY, TOP
robi ú pemece.| B [Ipa3i B NOPOZVMÍHHO3 Mi
HICTEPCTBANI! NAJ1ÚOPOČCTBAli DiHAHCIB B [lpa
3i TA 3 NDIHAJIEKHIIMH PECOPTAMI!I C1OBALUIBKOŤ
Kpainu i [liakapnarcbkoi Pvcii no 3acny
Xa1HIO XEMIHHO-TEXHI4HHOTO HNOCALIHOTO IHCTH

TYTY (IHAHCOBOFO VNPAB.IIHHA B llpaai.

8 2.

Bupio MaprapiHOBOTOCIIpa 34K434Hň.

8 3.

(1) 3aKalaTM HOBÍ BIIPIÓHI AIA Biipoby
LUTVYHHX ŤLOMHX TOBULÍB 400 YPYXOM. NOBATH
TI, 1110IX O100PEN1N ZAHIKTO No 8 33, ycr. |
i 2 PEMÍCIHHMO-NPOMICIOBOFPO NPABHJIBHU KA
(8 18, ycr. 1 i 2 PEMÍCHH4NO-NPOMINCIOBONO3A
KOHV), MO)KHATÍ,IbKI 34 3TONOH, AKY VINE
MINÍCTEPCTBO NPOMIECHY, TOPTOBNI ŇÚ pemecen
B [Ipa3i B NOPOZYMÍHHN 3 MIHICTEDCTBANHXni
ČOPOÓCTBA, COUÍAIBHOFTO TA 3NOPOBE.IBHOrO
yNPABJIHHA B [lpa3i TA 3 NDUHAJEIKHIMH De
copramn Caosbaubisoj kpaňtn ň# [linkapnarT
CbKOl PYCH 3 OMA 10M Ha DMPIÓHI Ta 30YTOBI
BLIHOLICHHA INOMI8X TOBLIIB.

(7) PEMÍCHH4O-NPOMHCIOBHÁ VYDALMOZKE 3a

BECTH 3APAJUKEHH5I TA NOTBEPAUITH BIEPIÓHO NO
III pozniny PEMÍCHH4NO-NPOMHCHOBOTONPABH“b
HIika (33KOHY) AÔO NPOJOBACHTHpeueHelib No
9 33, yvcr. 2 PEMÍCHHHO-NDOMHCIOBOTO Npa
BIIbHI Ka (8 48, ycT. 2 PeMÍCHHYO-NDOMHCIIO
BOro 34KOHY) TIILKI TONI, KONH ÓYB JAHHIii
103BU1no ycryny ].

8 4.

„40513 TOBAJY HaABCITEHOFOB 8 1 Toro po3

NOPRAKY NIANATAE 1O3BONOBH MIHICTEPCTBA
NPOMHCNY,TOPTOB.NIfi pemecen B [lpa3i B no
PO3YMÍKHIO 3 MIFICTEPCTBAMH. ZACpAHHYHHX
CnpaB, XA1ÓOPOÓCTBA, COLIAABHOFO Ta 3N0Po
BE.ILHOTO YNPAB.IHHA, BHYTPILUHÍX CNoAB i (pi
Huicia B Ilpa3i TA 3 UPŇHAGEKUHMAPocopra
Mit CroBbaubkoí KpaiHnn ú [iaxapnaTcbkoi

Slírka zákonú a naťfízeníI, č. 49.

PVC, 34 BIIIMKO10 TOBAPY 4. 90 KHITH TAPHÁ
TA MApraPIHOBOFO CHpa, ULO IX NOBi3 3460po
HEHNIÍ, 34 BHÍMKON0TOBAPY 3rarnaHOro B 1pn
MITKAX1, 3 ú 4 UbOro Tapiup. uncna. BHŤSKU
3 TOI ZAČOPOHH MOXE NO03BOJIHTH MIHICTEPCTBO
NPOMUCNY,TOPTOBNÍ Ň pemecer B [Ipa3i B no
POZYMÍHHIO 3 MIHICTEDCTBAMH ZAMPPAHHAHIX
CAPAB, XNIÓOPOÓCTBA, COLIA.IBHOFO Ta 310po0
BE/IBHOTO YMPABNÍHHA, BHYTPILIHÍX CNPAB i ďi
HaHCIB B [1lpa3i TA 3 NPHHAJNEIKHHMH PECOPTAMII
Cnobaubkoi KpaiHn ň [liakapnaTcbkoi Pycu.
LÍbOro 103BO1Y HE CIÍ BIIMAĽATII ANIANOBOAY
CHPÍBUÍB NOTPIÓHHX O BHPOČY LUTY“MHNXTO:
MHX TOBLULÍB. [IPHHAGE:KHÍ KOHTPO.JIBHÍ 34pA
AXEHHI ÓČYNYTb 3ABEJENi B MOPOZVMÍHHO
3 YPADAMH HABENEINIIMU B NEPILOMY PEYEHHY.

8 o.

BHAPIÓHHKH LITYUHNIX Ť1OMIIN TOBLULÍB MAH0Tb

OČOBAZOK ANPH BISPOĎI OOPOÓNATH NEpenyciM
JOMALUIHÍ CHpiBUi, a TO 3 O-INHOTO CIMEHII
OCOÓIIBO 03HMY pinu it cCoeBnú 66,
NOAPOČHLU! ÓYAVTb BCTAHOB.IEHÍ POZNOPAJKOM
BANI.

8 6.Bpi3HliuiúiBYNDACHAPCĽKIM— DEMÍCHANÍ
NPOMHCNOBOCTH HE Cni1 LUTYMNUX ŤDOMUX
TOBLILÍB Hi ANPOJABATI HI BASHBATH IX NIPH BIl
poói.

8 7.

(1) Bci LuTyuHi Ť0O0MI TOBULÍ. 34 BHÍMKOW
MaCHHX ŤAOMHX ONIÍB MYCATB6OĎIŇMATII AK PO3
NiZHABAEMNÚ NONATOK (IHAIKATOP)) Čapačonm:
HHÁ KPOXMAJb.

(2) HonaTok ČapaóossIHOPO KDOXMAMHBIY
CHTb BHHOCHTH HA KOACHIIx 1000 dacTIIH BArI!

IITY4HHX ÚLOMHX TOBLLIB HAGIMCHLUE 2 YÁACTIMHU
BArH A HAaFiBHLIE 3 HACTHHH BATI1 ĎapAČONAHOMO

kpoxmanio. BHPIÓHIK NOBHHEH IHAIKATOP plB
HOMÍPHO 34MILIATH.

(8%)JonaTky HE MYCATb OČIHMATIL TI LUTYMHI
ŤAOMi TOBLULI,L1O IX AO 1A€MO IHLIOMYBIILpNÓHII

KOBII AK CHDÍBUI AÓO NIBTOBIPH IA LAIb U10!
OČPOÓČITKH HA LUTYHHI I/1OMI TOBLLI.

8 8.

CTBEDAKCHHA IHLMIKATOPA CN —NepeBEecTII
OCb AK:

a) 3 NOCNHIAKYBAHOPO LITYHHOĽTO INOMOFO
TOBULYB3ATH B3ipelib, ILO OÓII(MAE Bci BEf
CTBH NOCAIIKYBAHOTO TOBLIY,

6) B L1UNPOKIÁ ENPYBETLIÍ POZTONIITIE NPil
6113H0 10 TrpaMiB nepeciultvro B3ZIpDUAN10
CAIJUKYBAHOTOTOBLIY, 3BADITI itoro 3 10 cni)
BOJU! A 3AJIHLUHTH APHČAHZHO | MINYTYB Kill:
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niHH0. TIo UÍJKOBHTOMY OXOJNOJUKCHHIO HAKA
naTH 10 BOJIAHOÍ BEPCTĽH KÍJLĽKA KPalHH
po3unHy Hony. BOJAHA BEPCTBA MNOBHHHAJiCIA
TIE CHHO AK DŇOJNETOBY KPpaCKY, a KOJH Tey
BCTOITĽCA, MNOBCTAHE114 IHI ENPYBETKH TEMHO
CHRÍ OCAJI:

B) POZYHH ŇOJY ANNABCTAHOBJIEHHA peakuli
IHAIKATOPA CHA NDHTOTOBHTH POJNYUIEHHAM
T3riony ú 4r ňoniny kania 3i 100 cm3 necTH
ABOBIHOI BOJIM.

5 9.

CTBEPIDKEHHAIKIJIDKOCTH IHJIKATOPA CIA Ne
PEBECTH OCb AK:

a) 20 r nepeciynoro B3ipuA B3SITOFTONO NO
cTaHOBi$ 8, ÓYKB. A) POZTONHTU B enpyBeri
ROCENIMEHTYBAHHSI1Ip1A700 C. Jonaru 10 a0
15 cm9 eTepY, NOTPAICCHHSIM TOBUL POZNYCTHTH
ii KOPOTKHMBINOCEPCAZKCUHAM BILIÚJIHTH PO3
UIIH TOBLLLY BÍJL OCTANHNHÍX CKJIAJOBHX HYACTHH.

PO3UHHTOBLUY OÓCPE?KHO ZIÓPATH A NO PELITH
sHoBynonarm 10 no 15 cm$ erepy, noTPACTH,
BIJOCEPENHHTH A BPCLUITÍ ZPOČHTH TE CAME 3A
MÍCTb3 CTCPOM3 20 cm3 ast6 KOronio. [10 BiIO

"CEPEDKEHHO AIBKOTfNIUHOFO POZUHHY Ň 3I
ÓPAHHO POZYHHY TOSULY NOJNATH NO PELITH
15 cm3 anBKOFONI4HONO POZYHHY riapokciny
kania (80 T KANIOBOVO Jyry pOJ3NYUIEHOPOo
B | airpi 90% -BOFO A: >KOFONo) Ň BAPDHTHNpH
NOMOUÍXONOJIHAb6HHKA V BOJISIHIÁ 43H] NiB ro
AOMHHÚ UuaC BIN WaCy MOTPACATH. POZUHH NO

OXONOJVKEHHLOBIJLOCE|2AIITH A AANBKOTONIYHHIŇ

PO3YUHHFIAPOKCIHY ičani?a OČEPEKHO 3AHTH
3 peuTm. PeuiTolo noipsicru 3 l5 cm3 90%.
BOTO AABKOFOoNMO | 3HOBY BINOCEPENHNTH.

A5KOTOJIb3IÓpaTH a AO peluTH nonaTrn 10 cm3
50%-BOrOo ANBKOTONlO A MIUIAHHHY OKHCEJIATH

NPHÓAMIZHO3 KPANNIHAMH CONAHOŤ KACIOTHU.
JAIHLIEHHŇ ČAPAČONNIHÁ KPOXMAJIB CDlIbTPY
BATHNÔHNOMOUÍ ZBAXKEHOĽOTuranka Gooch-a,
BIMHTH50% -BAM ANMLKOĽOJNEMA NOTIM ETEDOM,

BKÍHUÍCYLIHTHHanepexr npu 400 C, noriM npu
1000 C no cTanOiÍ BATH A THĽTAIHKZBANHTI:

ÔÓ)KOJNIH3HCKAHNŇ KDOXMAJIb BAMHTb IDH
ÓA43HO025 no 65 MT, CN 3AKIO4ATH, LUO NO
CNAKYBAHHÁ TOBUL OČIÁMAE ANPHNHCAHY CKIIb
kicrb 02 no 03% ČapabonAHOro KPOXMANO.
[Ipu Tomy cniL MATHHa YBA3Íi,LO TOPTOBÍ PONH.
ĎapaóboJIAHOFO KPOXMAJIO0 HE OBIÁŇMAHTb BCe
OAHAKOBOÍ KÍIJIBKOCTH BOJIM.

s 10.

(1) IlTyuni ŤAOMi TOBULÍ, 34 BMÍMKOW MaC
HHX ŤIOMHX OJIÍB, MOMXHA JIaTM 0 OÓITY
TIIbBKHTONI, KOJIH BOHH € O3HaHYEHi no Noci

NOYUM NPHNACAM A KPÍM UBOĽO MAHOTBHA 30
BHÍUIHHXi ČEZNOCEPCHIHU X OMAKYBAHHAX LE 3A
3HAYCHÍCIHPÍBUÍ, 3 SIKHX IX 3POČJTEHO.

277

(%) Ha DciX 30BHIUIHHX i ÓC4NOCEPEJNHHXONa
KYBANIAIX MYCHTb ĎYTH ZAZNUANYEIAUHITKO NATA,

NOKA 1UTYNHOTO TAOMOFO TOBUILY, 34 BIÍMKON0
MACHHXI1OMHX OJIÍB, CIÍ B/KHBATH.

5 11.

(1) KOHTPONO HA NOJCPKAHHSIM NOCTAHOB
UbOro POJNOPAJKY NOBÍPEHÍ OpraHH BcTa
HOBJITEHIB 8 13 34KOItY 3 NHA 25. MOBTHA 1901,
u. 26 2. 3. 3 poky 1902, npo TOPrOBAK MAC1OM,
CHPOM, MNEPETONIIEHHM MACIIOM, CBHHAUHM Cca

NOMTa 1X CYPoraTaMH, B 8 5 3ak. apr. XLVI/
1895 npo 3360POHY baNbUlYBAHHA NIAbHOrOC
noraAPCbKAX NNOJÍB, BUPIÓKIB Ta noTpeó, Ta
B 34K. apr. XIV/1876, AKHM Čyna YNPABH/bB
HEHA NYČIHYHATirieHA,

(2) POSNOPANKOM BNAIH MOMYTb ČYTH no
BIPEHI KOHTPOJIEH HAL NONEPKYBAHHAMNOCTa
HOR UBOTO POZNOPANKY TAKOM IHLUi nepxabni
OPraMH.

(%) KPÍM UBOTO JUNADAXOBHX OCYNKIB MOKHA

BAHTH NEPIKABHIX 34BEJIEH>b AVIANOCNINY No
)KHBH 1 JLEP>KABHHX LOCHIIHHX XNIÓOPOÓCBKHX
3aBEJIEHb, UlO IX OpraHH MAHOTb, OCKÍAEKH
UbOro Tpeóa NIA UbOi NIANBHOCTH,npasa ň
OČOBAZKH HA PÍBHÍ 3 OpramaMmHB ycryni ].

(+) Bci NYČAHYHÍ YPAIM NOBHHHÍ NOMOYHNPH
NEPENPOBANMYBAHHA UBOPO POZNOPAAKY.

8 12.

[IoxaTHA TOPTOBIA NPEJMETAMH HABEJE
HAMH B $ ] UbOoro POZNOPANKY 3AČOPOHEHA.

S 13.

XTO MepecTYNHTB NOCTAHOBA UBOFo POJNO
PAAKY AK TAKOM NPHNHCÍB NPO ŇOĽrOoNepeBe
NEHHA, Čy NE NOKAPAHNÁŇ,OCKÍAĽKH HE ŇJE O UHH
KapaHHŇ CYJLOM,OKPYMHHM YPAJLOM34 MNPOBHHY
nokyTroio 10 50.000 K aó6o Br3nnuelo (3anep
TAM) NO LUIICTBOXMICALIB, AK TAKOK KOJIH ÚJe

O NPOBHHY NOMOBHEHY NPH BHKOHYBAHHO NNPO

MHCIIOBOFO PEMECIIA — CTPATOK PEMIÍCHHUO
NPOMHCHOBOTO VMNPABHEHHA.Ha BHNAJLOK HENO
OYTHOCTH MNOKYTHÓyje HAJOMeHa 3aCTYNHA
Kapa BA3HHLUi(34MepTr) DO UIICTBOX MICAUÍB.
Ii kapH .MOKYTb ÓYTH HAJNOMEHITAKOMKOJIHO
uacHO, ale B TOMY BHrajJIKY He CMiE Kapa Ha
BOJÍ Pa3OM 3i 3ACTYNHOW KAPOH 34 HENOGYT
HIO NOKYTY BHHOCHTH ÓlIble "HM UJÍCTb MICA
LB.

(2) Piun, AKHMH NOMOBHEHO KAPHINÚÁBUHHOK,
AKÍ 3HCKAHO LUIHMBYHHKOM AÔO AKÍ € OYČBHIHO

NPHZHAMYEHÍ AA NOMOBHEHHA KAPHOĽO BUYNHHKY,

MOKHA 34ABHTH NPOMABUIHMH B KOPHCTĽ NEP
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AABH, A TO Ú TONI, KONI CNPABEUb He MOJKE
ÓVTII NEPECHÍILOBAHNIŤ AÓO ZACVAKCHNIÍ.

6 14.

PO3NOPANOKBani 3 NH5I12. Čepeznta 1934,
u. 51 36. 3. i P., NpO NEAKÍ ZAPAZLNEHHA,LO
BIAHOCATBCA NO BIPOÓY TA ANPOLAMI LUTVYHIX
ÍNOMHX TOBULIB, B POJYMIHHO Ppoznopsaky
BI4AH 3 AHA 14. rpynHa 1934, u. 253 306, 3. 1 p.,
TA POZNOPANIKYBANK 3 NHA 28. niororo 1936,
u. 43 36. 3. i p., AK TAKOXKPOZNOPANOK B“AANH
3 na 20. kBiTHa 1934, u. 77 36. 3. i p., AKKÁ
uaáCTHHHO 34Ó0POHIOE BACHBAHHALUTVYHHX Ť10
MHX TOBUlNIB B NEeKaPČbKiiť PEMÍCHNAUÍÚ npo
MUCINOBOCTH, € 3HECEHÍ.

8 15.

Lleň PoznopAnoK nie HATEPHTOPIÍ1l10I nep
KaBH, HAČYBAE NPABOCHUJIA 3 JIHEM OMOJNOLIEH
HA i BIJIHOCHTBCA TAKOK NO ANDHHACNEKHHXBIJI

HOCHH Y BHDOÓI Ta NpomAXÍ LITYAHHX ŤNOMHX
TOBULIBB “vaáci Bin |. ciuna 1939: nepepene
ŇOro MIHICTP ANPOMIHCIY,TOPTOBNi ŇÁ pemecen
B [Ipa3i B NOPO3ZYMIHHIO3i BCÍMH NPAYACHHMH
MIHICTPAMH.

Dr. Háchav. r.
Beranv. r.

SYrový v.v.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádek v. r.
Ing. Eliáš v.r.

Sidorv. r.
Dr. Chvalkovskýv. r.
Dr. Fischer v. r.
Dr. Kalfusv. r.
Teplanskýv. r., Čipera v.r.

tiež za ostatných členov Dr. Feierabend v. r.
Slov.vlády. Dr. Klumparv. r.
Dr. Kapras v.r. Dr. Havelkav. r.

Prchala v.r.

50.
Vládní nafízení

ze dne 2. bezna 1939,
kterým se mční a doplňuje zákon ze dne 23.
června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umelých

jedlých tukú.

Vláda republiky Česko-Slovenské naľizuje
podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sl. z. a n.:

ČI. I.

Zákon č. 180/1936 Sb. z. a n. se méni a do
plňuje takto:

Sbírka zákonúa naťízeníI, č. 50.

1. Š 1, odst. 1, č. 1 se doplňuje témito slovy:
„S VÝ)imkou surového slunečnicového oleje,vy.
rábeného dosavadním zpúsobemv dosavadním

. Tozsahu,“. 

2. $1, odst. 2 zní:
(2) Daň činí za 1 kg čisté (vlastní) váhy:
a) z umelých jedlých tukú, uvede

ných vodstavci 1, č. 1. ..3.— K,
b) zumelých jedlých tukú, uvede

ných v odstavci 1, č. 2
c) z umelých jedlých tukú, uvede

ných v odstavci 1, č. 3.

2.20 K,

1.20 K.

3. $1, odst. 3 se zrušuje.

4. V81 označuje se odstavec 4 jako odsta
vec 3a odstavec 5 jako odstavec 4.

o. 8 16 se zrušuje.

čl. 11.

(1) Kdo v den, kdy toto načízení nabývá
účinnosti, má mimo výrobní podnik (8 2 zák.
č. 180/1936 Sb. z. a n.) zásoby umelých jed
lých tukú v množství včtším než 100 kg, jest
povinen zaplatiti dodatečnou daň. I£do máta
kové zásoby, pňedloží, do 8 dnú ode dne [p
čátku účinnosti tohoto naťfízení dvojmo pí
semné ohlášení dúchodkovému kontrolnímu

1 účadu, príslušnému podle sídla držitele zásob,
s udáním jména a bydlišté, dále celkového
množství a druhu umelých jedlých tukú
(množství jest uvésti pro každý druhzvlášté),
jakož i částlcy pčipadajíci dodatečné dané. Dú
chodkový kontrolní úťad potvrdí oba stejno
pisy ohlášení, jeden stejnopis vráti strané jako
doklad učinčného ohlášení a druhý stejnopis
si ponechá jako doklad pro úťední potrebu.
Dodatečnou daň jest zaplatiti šekovým vplat
ním lístkem poštovní spoťitelny na účet mistné
príslušného berního účadu bez další úťední
výzvy do 8 dnú od počátku účinnosti tohoto
nafizení. Na rubu složenky nutno pozname
nati, že jde o dodatečnou daň z umšlýchjed
lých tukú.

(2) Téže dani podléhají umelé jedlé tuky,
které jsou v den, kdy toto naťízení nabývá
účinnosti, v dopravé a které byly vypravený
z výrobního podniku (8 2 zák. č. 180/1936 Sb.
z. a n) nebo celné projednány pňed tímto
dnem,: daň jesl povinen zaplatiti pňíjemce.
Tento pňíjemce učiní ohlášení a zaplatí doda
tečnou daň zpúsobem uvedeným v odstavci 1
do 8 dnú po dni, kdy obdržel zásilku umelých
jedlých tukú.
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(8) Dodatečná daň činí za 1 kg čisté (vlast
ní) váhy:

a) z umelých jedlých tukú, uvede
ných vôl, odst. 1, č. 1 zák. č.
180/1936Sb.z.an. . ..

b) z umčlých jedlých tukú, uvede
ných v81, odst. 1, č. 2 zák. č.
180/1936 Sb. z. a n. „0.40 K:

c) z umelých jedlých tukú, uvede
ných v8 1, odst. 1, č. 3 zák. č.
180/1986 Sb. z. a n. „0.40 K.

1— K,

čl. 1II.

Zákon ze dne 21. prosince 1937, č. 251 Sb.
Z.AN., se Zrušuje.

čl. IV.

Totonaťízení platí na území celého státu a
nabýváúčinnosti dnem vyhlášení: provede je
ministrfinancí v doliodé se zúčastnénými mi
nislrv, pokud se týče Slovenská zemská vláda
a vládaPodkarpatské ftusi.

Vládne nariadenie
zo dňa 2. marca 1939,

ktorým sa mení a doplňuje zákon zo dňa 23,
júna 1936, č. 180 Sl). z. a n., o dani Z umelých

jedlých tukov.

VládaČesko-Slovenskej republiky naviaďuje
podľačl. I ústavného splnomocňovacieho zá
kona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb,
Z. AN.:

čl. 1.

Zákonč. 180/1936 Sb. z. a n. sa mení a do
plňuje takto:

1. 8 1, ods. 1, č. 1 sa doplňuje týmito slo
vami:

„8 výnimkou surového slnečnicového oleja,
vyrábaného doterajším spôsobom a v do
terajšom rozsahu,“.

2. 81,0ds. 2 znie:
(2) Daň činí za 1 kg čistej (vlastnej) váhy:
a) z umelých jedlých tukov, uve- ©“

denýchv odseku 1, č.1. .3— K,
b) z umelých jedlých tukov, uve

dených v odseku 1, č. 2.
c) z umelých jedlých tukov, uve

dených v odseku 1, č. 3

v

2.20 K,

. 1.20 K,

3. 81, ods. 3 sa zrušuje.

4. V 81 označuje sa odsek 4 ako odsek 3 a
odsek b ako odsek 4.

o. 8 16 sa zrušuje.

ČI. II.

(1) Kto v deň, kedy toto nariadenie nado
búda účinnosť, má mimo výrobného podniku
(8 2 zák. č. 180/1936 Sb. z. a n.) zásoby ume

Jých Jedlých tukov v množstve väčšom ako
100 kg, Je povinný zaplatiť dodatočnú daň.
Kto má takéto zásoby, predloží do 8 dní odo
dňa počiatku účinnosti tohto nariadenia
dvojmo pisomné ohlásenie dôchodkovému kon
trolnému úradu, príslušnému podľasídla drži
teľa zásob, s udaním mena a.bydliska, ďalej
celkového množstva a druhu umelých jedlých
tukov (množstvo treba uviesť pre každý druh
osobitne), ako aj sumy pripadajúcej doda
točnej dane. Dôchodkový kontrolný úrad
potvrdí obidva rovnopisy ohlásenia, jeden
rovnopis vráti strane ako doklad urobe
ného ohlásenia a druhý rovnopis si po
nechá ako doklad pre úradnú potrebu. Doda
točnú daň treba žaplatiť šekovým vplatným
lístkom poštovej sporiteľne na účet miestne
príslušného berného úradu bez ďalšej úradnej
vyzvy do 8 dní od počiatku účinnosti tohto na
Yladenia.Narube složenky treba poznamenať,

Le ide o dodatočnú daň z umelých jedlých tuOV.

(2) Tej istej dani podliehajú umelé jedlé
tuky, ktoré sú v deň, kedy toto nariadenie na
dobúda účinnosť, v doprave a ktoré boly vy
pravenéz výrobného podniku (8 2 zák. č. 180/
1936 Sb. z. a n.) alebo boly colne prejednané
pred týmto dňom: daň je povinnýzaplatiť prí
Jemca. Tento príjemca urobí ohlásenie a za»
platí dodatočnú daň spôsobom uvedeným v od
seku 1 do 8 dní po dni, kedy obdyžal zásielku
umelých jedlých tukov. ,

(3) Dodatočná daň činí za 1 kgčistej (vlast
nej) váhy:

a) z umelých jedlých tukov, uve
dených v $ 1, ods. 1, č. 1 zák.
č. 180/1936Sb. z. an.. .1— K:
z umelých jedlých tukov, uve- "““
dených v 8 1, ods.1, č. 2 zák,
č. 180/1936Sb.z. a n.. 040 K:
z umelých jedlých tukov, uve
dených v 8 1, ods. 1, č. 3 zák.
č. 180/1936 Sb. z. an.. „040 K.

čl. 11.
Zákon zo dňa 21. decembra 1937, č. 251 Sb.

Z. AD, sa zrušuje,

b)

c)

360"
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čl. IV.

Toto nariadenie platí na územícelého štálu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, preve
die ho minister financií v dohode so zúčastne
nými ministrami, poťažne Slovenská krajinská
vláda a vláda Podkarpatskej Rusi.

POBNOPAJNOK BJIANI

3 NHA2. čepezna 1939,

SKIIM 3MIHOETBCA M NONOHKETBCA ZAKOH

8 nHA 23. veppna 1936, 4. 180 36. 8.1 p.

NPo NOMATOK8i LUITYMHIX 1OMIX TOBLIIB.

Bnana WYecbKko-CnoBaubkol PenyÉJIHKH pO3
NnopANKYE NO aPT. lI. KOHCTHTYLIÁHOPO YMOB
HOB.14CHAIOHOTO3AKOHY3 AHA 15. rpynma 1938,
u. 330 36. 3. I p.:

Apr.I.

34KOH u“. 180/1936 36. 3. i p. 3MIHOETBCAŇ
ANONOBHNETBCA OCb AK:

1. 81, ycr. 1, u. | 2ONOBHWETBCACIIOBAMH:
„34 BHÍMKON CIIPOro ONI 3I COHIYHHKA, BH
POÓMOBAHOFOAOTENEPÍLIHÍM CNOCOÓOMB NOTE
nepiulniň Mipi,“

2. 81, ycr. 2 3BYHYHTB:

(7) lonaTOK BAHOCHTB3a | KT uHCTOÍ (Bnac
HOl) BarH:

a) 3i LITYHHHX ŤILOMHXTOBULIB, HABE
NeHHX B ycryni ]l, u. 1

Ó) 3i LITYHHHX ÚLNOMHXTOBLLÍB, HABE
JEHHX B ycTyni l, u. 2

B) 3i LITYYHHX TINOMHX TOBULÍB, HABE
JEHHX B ycTyni 1,4. 3

3.— K,

1.20 K.

3. 61, ycr. 3 3HOCHTBCA.

4. Bôlcnín 03HAYHTHycTyn 4 AKycryn 3a
ycTYN S AK YCTYI 4.

5. 5 16 3HOCHTBCA.

Apr. II.

(1) XTO B NEHb, B AKOMY HAÓYBAE NPABOCHNIA
ie PoZNOPANOK, MAE NOZA BHPIÓHHM NIANDH
EMCTBOM(8 2 34x. u. 180/1936 36. 3. í p.) 3a
NacH UJITYYHHXINOM11X TOBULIB B ÓluILLllň Ki1b
kocTiri 41m 100 KT, BIH NOBHHEH 3ANIATIITH NO-.

2.20 K,

AATKOBINIŤ HONATOK. XTO MaE TaKÍ 34M4CH, Mae
NPEJHIOKNTIU JLO 8 AHÍB BI NOUVATKY.NPABOCHA:
1 UbOTro POZ3NOPANKY NOABÍŇHO NHCEMHO3ro
NOUICHHA NOČÍPHOMY KOHTPOJILĽHOMY YPANODI,
NPUHAJEKHOMYNO OCÍNKYNocinaua 3anacib, 3i
34N02411HAIM IMEHH Ta MHT.A, Hai ZArPanN6HOj
KLIBKOCTH Ú POJMÍB 1ITYYHHX ŤJOMHX TOBUB
(KIIBKÍICTbBCIA HABECTH ILIA KO)HOTO pony
3 OKPCMA), AK TAKOM KBOTH ANPHNANAIOHOTONO:
1aTKODOFO NonaTky. [lOoČIPHHÁ KOHTPOJBANÍÍ
YPAA NOTBEPNLITE OÔA NPHMÍDHHKHA ZĽOJOUIEH
HA, OJJEÉH TIPHMÍDHHK BEPDHE CTOPOHÍ SIK N0K43
BUHHEHOTO OPOJIOLIEHHA A IAPYTHŇ NPHMÍDHAK
34MLUHTb AK N0KAZ AIA YPANLOBOI NOTPEÓN,
NonaTKOBHŇ NONATOKCII ZANJIATHTHYEKOBHN
BNIATHHM JIHCTKOM MNOUYTOBOŤULAJIHHLIÍ Ha pa:
XYHOK MICLIEBO TPHHAJEXHOFOo MNOJNATKOBOFO
YPANY ČEZ NANBLIOFO YPANTOBOPO3ABI3BAHHA0
8 IHÍB BIL MOUATKY NPABOCHUIA UBOĽO POZNO
panky. Ha BIABOPOTHIŇ CTOPOHÍ MOCBINIKH310
MKEHHACII 343HAHHTH, LILOXONTb O NOJIATKO:
BHÁ NONATOK 3I LUTYHHHX Ť1OMI1X TOBULB.

(2) Takomy caMOMY MOJLATKORH NIJANANWITBb
IITY“HI 1OMi TOBULI, LO € B NEHL, KOJH Lei
POZNOPANOK HAÓYBAE NPABOCIIISI, B TPaHC.
NOpPTI i AKÍ BACNAHO 3 BHPIÓHOTO NIANPHEMCTBA

(8 2 3ax. u. 180/1936 36. 3. i p.) a6o UN0OBOno
naroNXKEeHO NepejJl TAM NHEM: NOJLATOK NOBHHEH
ZaMATHTH NPHEMEUbB. Lleň NPACMEULb BUNHNTE
ZPOJNOLIEHHA Ň ZANNATHTb6 JNONATKOBHÁ NOHA:

TOK Y cnociÓ HABEJNEHHŇB ycrvni 1l 10 8 1HiB
No IHi, B AKOMY BiH JÍCTAB MOCHZXKYLITYHHHX
INOMHX TOBULUB.

(9%)NonaTKOBHŇ NOJATOK BHHOCHTB 3a | Kr
UHCTOI (BJIACHOI) BarH:

a) 3i 1ITYYHHX ILOMHX TOBULIB,HABE
neHux B 81, ycr. ]l, v. ]l 34K. “.
180/1936 36. 3. i p..

Ô) 3i LITYYHHX ŤLOMHX TOBILIB, HABE
NeHHX B 81, ycr. 1, 4. 2 3a4K. u.
180/1936 30. 3. i p..

B) 3i UITYYHHX TLOMHX TOBLUÍB, HABE
neHux B 81, ycr. 1, 4. 3 34K. u.
180/1936 36. 3. i p..

1— X:

0.40 K,

0.40 K.

Apr.111.

34KOH 3 AHA21. rpynna 1937, u. 251 36. 3.
i P., 3HOCHTBCA.

Apr. IV.

Ľleň POANOPANOKNIE Ha TEpATODIÍ LlNOŤ nep
KaBH Á# HaAÓČYBAE IMPDABOCHIIA 3 AHEM OTrOojmo

LICHHA: NEPEBENE ŇOTO MIHICTP (IHAHCIB B N10
PO3YMÍHHIO 3 NDHHACHHMH MIHICTNAMH, 3FIIAJIHO
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Cnopauvkaxpaesa Bnana i piana [liaxapnar
cbko1 PyCH. Dr. Háchav.r.

Beran v.r.
Sidorv.r. Syrový v. r.
Dr.Chvalkovskýv.r. Dr. Krejčí v.r.
Dr.Fischer v. r. Dr. Šádekv. r.
Dr.Kalfusv.r. Ing. Eliáš v.r.

Čipera v.r.
Dr. ľeierabend v.r.
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Dr.Kapras v. r. Dr. Havelkav. r.
Prchalav.r.

Teplanskýv.r.,
tiežza ostatných členov

Slov.vlády.

51.
Vládní nafízení

ze dne 24. února 1939,
jímžse vydávají podrobné predpisy k vládnímu
nafízení ze dne 16. února 1939, č. 38 Sb. I,
kterým se stanoví společný státní rozpočet

republiky Česko-Slovenské na rok 1939.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podlečl. 11, odst. 4 ústavního zákona zmocňo
vacíhoze dne 15. prosince 1938,č. 330/Sb.z.
an., a podle čl. XX[, odst. 1 vládního naťízení
zedne 16. únova 1939, č. 38 Sb. I, kterým se
stanoví společný slátní rozpočet republiky
Česko-Slovenské na rok 1939:

s 1.

(1) Pri plnční všech úkolú státních jest po
stupovati podle čl. V vládního naľízení s nej
vôtšíhospodárností a proto jest opatčovati jen
nutnépotčebystátní v nezbytnémrozsahu, a to
co nejúčelnéji a pokud možno nejmenším ná
kladem.

(?) Nutné potčeby státní jsou neodkladné
potčeby, kterých vyžaduje nezbytné nutný
chodstátní správy nebo plnéní takových práv
níchzávazkú státu, na jichž trvání má státní
správa zájem i Za zméčnčnýchpomérú. Státní
orgány jsou povinny všechna dosavadní ujed
nání,na která se vztahují ustanovení vládního
naťízeníze dne 4. listopadu 1938, č. 281 Sb.z.
a n.. o úpravé smluv sjednaných státem, ne
prodlenčpčezkoumati, zda vzhledem ke zméné
ným pomčrúm není tčeba je zméniti, po pľí
padččástečné nebo úplné zrušiti.

(3) Prostšedkú povolených pro určitý účel
smí se použíti za podmínek stanovených v od
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stavcích1 a 2 jen v nezbytné výši, které té
doby vyžaduje provedení tohoto účelu. To plati
zejména o uvolňování zúčtovatelných záloh,
Jež mohou býti povolovány jen v mezích plat

ná. pňedpisúa ve výši potčebnépro ten kterýčel.

, (+)red každým poukazem budiž zjišténo„pľislušném spise, že bylopostupováno podle
pčedchozích ustanovení. JN ji

8 2.

m (1) Každá částka zvlášté uvedená ve výda
jích skupiny I společnéhostátního rozpočtu re
publiky Česko-Slovenské na rok 1939a výjim
kami stanovenými včl. IX a čl. XVI vládního
naľízeníjest krajní hranici, až po kterou mo
hou býti poukazovány výdaje v rozpočtovém
roce 1939 podle čl. V vládního naťízení. Budiž
bedlivé hledéno k tomu, aby částky ty nebyly,
není-li toho nutné teba, vyčerpány.

, (2) J akákoliv opatčení (objednávky, opatňo
vání služeb a prací), jichž náklad zatéžuje
státní pokladnu, mohou býti provádčna jen
v mezích prostčedkú pčedem již k tomu účelu
povolených. Souhlas podle ustanovení čl. V,
poslední včty vládníhonaľízení jest si vyžádati
ihned, jakmile bude seznáno, že stanovený ná
klad bude prčekročen.

g 3.

.. (1) Pri poukazování prostčedkú určených na
ťádné výdaje podle čl. VI vládního naťízení bu
diž také zjišténo v piíslušném spise, že pouka
zovanou částkou se nepčekročuje dvanáctina
celoročné rozpočtené částky.

„ (2) Nebude-li nutno použíti v nčkterém mô
síci celé dvanáctiny celoročné rozpočtené
částky pro určitou potčebu, uvedenou ve stát
ním rozpočtu, múže býti ebytku použito len,
jde-li o nutnou potťebu, pro týž účel v pčištích
môésícich.

(3) Bylo-li poukázáno za souhlasu ministra
financí výjimečné v nčkterém mčsíci více než
dvanáctina, má býti vyrovnána v nčkterém
pozdéjším mčsíci částka, o kterou bylopouká
záno více. Neipozdéji musí se tak státi v pro“
8inci roku 1939.

8 4.

(1) ňádnýmivýdaji splatnými v delších než
môsíčních Ihútách podlečl. VI, odst. 2 vládního
nafízení rozumčjí se výdaje, které jsou splatny
podle své povalv ve čtvrtletních, pololetních
neb i vočních lhútách, jako na pľ. nájemne
nebo pachtovné, úroky A splátky státního
dluhu. ©



282

(2) Tyto výdaje jest platiti podle stanove
ných Ihút.

$ 5.

(1) Pri poukazování prostčedkú určenýchna
výdaje mimoňádné pedle čl. VII vládního naši
zoní budiž prokázáno v piíslušnémspise, že vý
daj pro určitý subjekt, t. j. účad, ústav a pod.,
a pro účel uvedenýv nekteré polcžce nejmižších
pododdélení dílžích rezpočtú jednotlivých ka
pitol na rok 1939 nepňevyšuje v tomto roce
20.000 K.

(2) Jestliže by pčevyšoval za rok 1939 cel
kový výdaj uvedený v cdstovci 1 peníz 20.000
K, budiž vyžádán souhlas ministra financiíjiž
k činu, který by mohl prejudikovati výdaji,
jímž by pčekročení nestalo.

(3) Byl-li již dán ministrem financí defini
tivní souhlas podle čl. VII, po pčínadé podlečl.
IX, odst. 4, vety druhé vládního naťízení

k určitému nákladu, není zanotčebí dalšího
jeho souhlasu k výplaté dílčích částek schvále
ného nákladu, pokud nebude pňekročen. Jinak
jest postupovati podle 8 2, odst. 2.

8 6.

Za plnéní podobných úkolú, jako jsou pod
pory (subvence), k nimž není stát zavázán
(čl. VIII vládního naťízení), buďtež novažo
vána nlnéní státem, která se nezakládají na
právním titulu a za která stát neobdrží nťímo
plné protidávky či protihodnoty v jakékoliv
podobé.

S 7.

(1) Opatrení podle čl. IX, odst. 1 vládního
nafízení jest zcela výjimečné. Souhlas k námu
múže býti dán jen v mezích ustanovení uvedenéhočlánkua jen,je-liprokázáno,ženavrho
vané onatrňeníje nutné (8 1, odst. 2), bude-li
pi jeho provádční pestupováno pňísné podle
ustanovení 8 1 a nejsou-li pro né vúbac rezneč
teny prostčedky v nejnižším pododdčlení nebo
nedostačují-li prostčedky určené pro výdaje
nejnižšího pedoddeélenístátního rozpočtu pťes
to, že bvlo takto postu:ováno.

(2) Úhrada výdajú, na které vúbec nejsou
roznočteny prostňedky, nebo částek, o které
nutno pčekročiti prostčedky určené pro výdaje
nejnižšího pododdelení státního rozpočtu, bu
diž zajišténa zpravidla postupné úsporami na
prostčedcích pro výdaje príslušného vyššího
pododdelení, ve kterém jsou prostčedky pro
výdaje tohoto nejnižšího pedoddšlení obsa
ženy, není-li to možno, úsporamina prostňed
cích pro výdaje v ostatních: pododdčleních
príslušné kapitoly,
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(5) Prostčedkú stanovených pro výdaje
V nejnižších pododdžleních státního rozpočtu
a rozvedených v dílčích rozpočtech jednotli.
vých kapitol múže býti použito pňedevším
podle jejich určení a výše, jak jsou uvedeny
pro jednotlivé ústčední účady a pod. v dílčích
rozpočtech pňíslušných kapitol. Také o tomto
použití platí ohdobné ustanovení S 1. Bude-li
toho nezbytné tčeba ($ 1, odst. 2), múže býti
k úhradé vyšší potčeby, pčesahující rozpoč
tené prostčedky pro výdaje nekteré položky
dilčího rozpočtu, určené pro nékterý ústrední
účad a pod., použito nevyčerpaných pro
stčedkú pro výdaje jiné položky téhož pod

. oddélení, uvedeného v dílčím roznečtu pro týž
ústčední účad a pod., v mezích tohoto podod
dčlení. Pri tom jest postupovati obdobné po
dle ustanovení odstavce 1. Nelze-li takto za
jistiti úhradu, múže býti použito nevyčerpa
ných prostčedkú položek v ostatních pododdé
leních, uvedených v dilčích roznpočtech pro
ústčední úľady a pcd., a to v mezích čl. V
vládního naťízení, t. j. v mezích príslušného
celkového pododdelení dilčílio roznočtu, uve“:
deného též ve snolečném státním vozpočtu re
publiky Česko-Slovenské pňipoj?ném k vlád
nímu nafízení.

8 8.

(1) Rízení podle 8 7 zákona ze dne 20. bľez
na 1919, č. 175 Sb. z. a n., o zčizení a púsob
nosti nejvyššího účetního kontroiního účadu,
buď vždy zavedeno diňíve,než se založí právni
titul požadované potňeby.

(2) Toto fízení budiž provedeno, pokud to
není vyloučeno podle čl. IX, odst. 2 až 4 vlád
ního nafízení, i tehdy, když má býli použito
nevyčerpaných prostňedlú, určených na vý
daje mimoťňádné,k úhradé výdajú Ťťádnýcha
nacpak, a nevyčerpaných prvostčedkú na
osobní výdaje na úhradu výdajú včcných.

(3) Toto fízení jest také zavésti v pňípa
dech, kdy pro opatňení podle čl. XI vládního
nafízení není rozpočtem povolených, pro
stčedkú a úhradu tňehba hledati pňi pro
stčedcích povolených k jinému účelu.

(4) Za náhradní opatčení podle čl. IX,
odst. 3, všty druhé vládníno naťízení považují
se ta, která se učiní, je-li nutno nahraditi
stálé zaméstnance, jichž plat jest rozpočtové
zajištén v prostre:lcích na osobní výdaje po
dle platových zákonú a naťízení, zamestnanci
smluvními anebo jinými opatľeními, jichž
potčebný náklad nelze uliraditi z prostčedkú
položky, na které se zúčtuje podle své povahy.
Úhrada pro tato opatčení, pokud není zajišv ve
téna v prostľedcích nejnižšího pododdelení
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gpolečnéhoslátního rozpočtu, múže býti opa
tťena v mezích prostčedkú povolených ke
hrazení osobních výdajú podle platových zá
konú a naňťízení pro pňíslušnou kapitolu.
K témto opatčením jest tčeba souhlasu mi
nistra financií a nejvyššího účetního kontrol
ního účťadupodle 8 T zák. č. 175/1919 Sb.z.
an. atoi je-li úhrada pro náhradní opatrčení
zajíišténa v mezích částek stanovených pro
osobnívýdaje podle platových zákonú a naľfí

státního rozpočtu.

(5) Jestliže byly hrazeny nčkteré výdaje
pčesunem(virementem) podle čl. IX, odst. 1
vládníhonafízení nevyčerpanými prostrčedky,
určenými pro výdaje jiných pododdeélení,
buďtež talcto použité částky zaznamenány
jako trvalá zkrácení prostčedkú téchto pod
oddčlení.

8 9.

Za opatňčenípodle čl. XI vládního naťízení,
která ve svých dúsledcich zatéžují rozpočty
príštích let a k niinž jest tčeba vyžádati si
napčedsouhlasu ministra financií, poôvažují
se zvlášté zňizování a rozšičování státních
účadú,ústavú a jiných zafňízení, ať samostat
ných neb pľičlenčných, a jejich délení nebo
doplňování novými skupinami, "oddéleními
neboodbory a pod., jakož i uzavírání nových
nájemních smluv, pokud by takovými opatľňe
ními by] zpúsoben nový neb zvýšený náklad
pro státní správu a pokud nejde o opatľňení
vyplývajícize zákona (po zákonu nutná).

8 10.

Prostčedky povolenými v kapitole 12, tit.
5, 8 11 na stavby budov a koupé realit pro
potčebycivilní státní správy hospodaťí podle
ustanoveníčl. XVIII vládního nafízení minis
terstvo večejných prací v dohodé s nňísluš
nýminejvyššími správními úťady v zemi Slo
venskéa v Podkarpatské Rusi a kromé toho
též v dohodé s nejvyšším správním úťadem,
jehož potčeba se má hraditi z téchto pro
stčedkú. Souhlasu ministra financí podle čl.
IX, odst. 4, všty druhé vládního nafízení ne
tčeba si znovu vyžadovati, jestliže by] tento
souhlas dán již v dňívéjším stadiu stavební
akce,na pť. byl-li dán zásadní souhlas k pro
vedení stavby neb k jejímu rozpisu anebo
k uvolnční úvéru. Jde-li však o zadání prací,
jichž náklad pťesahuje 250.000 1£, jest tčeba
vyžádati si zvláštního souhlasu ministra fi
nancí k zadání i tenkráte, jestliže ministy
financí dal již dľíve zásadní souhlas k pro
vedení stavby neb k uvolnéní úveru.
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8 11.

(1) Za použití povolených prostčedkú podle
čl. XV, odst. 1 vládního nafízení se pokládá
zatížení Jejich výdajem včetné do 31. pro
8ince 1939 poukázaným, bude-li platební roz
kaz dodán k pľedpisu príslušné účtárné nej
déle do 5. ledna 1940, provádí-li se výdaj po
kladnou,této pokladné nejpozdéji do 10. ledna
1940 a pi zastupitelských úťadech nejpoz
déji do 31. ledna 1940.

„(2) Poukazy v roce 1939 datované, dodané
však do účtárny neb pokladny po uplynutí
téchto Ihút, jest vrátiti jakoneplatné.

5 12,

(1) Částky potčebné na placení závazkú
splatných v roce 1939 buďtež poukázány zá
sadnéješté v tomto roce.

(2) Poukazovati peníze k úhradč závazkú,
které dospéjí k splatnosti až v roce 1940, anebo
odsunouti poukaz na nutné výdaje, splatné již
v roce 1939, na rok 1940, aby byly získány pro
stčedky k úhradé výdajú právné nezávazných,
jest nepľipustno.

5 13.

(1) Potčebný souhlas ministra financí a nej
vyššího účetního kontrolního účadu podle usta
novení vládního nafízení, kterým se stanoví
společný státní rozpočet republiky Česko-Slo
venské, dlužno si vyžádati včas tak, aby pčede

. psané fízení mohlo býti provedeno a prostčedkú
použito ješté v roce 1939,

(2) Data souhlasu ministra financí a nejvyš
šího účetního kontrolního účadu buďtež zazna
menánave spisech a uvedena v podrobných vý
kazech pro účetní závčrky neb v odúvodnéni
prílohy 6 závérky. Tato data buďtež sdélovana
též podčízeným poukazovacím účadúm a vyká
zána v odúvodnéník účetním dílčímzáverkám.

8 14.

Pri položkách smíšené povahy vykáži se
Vmčésíčníchseznamech poukázanýchvýdajú a
v dilčích závčrkách oddélené osobní a vecné
výdaje: u úvčrú stavebních účtují se oddčlené
jednak vlastní náklad stavby, jednak výdaje
Spojené 8 administrací stavby, a ty rozdčleny
na osobní platy (služební platy, odmény,so
ciální pojištční, stavební prídavky v části,
která není náhradou výloh pŤi služebních vý
konech mimo služební púsobišté) a vecné vy
daje (cestovné a stravné včetné dietních a ce
stovních paušálú, účední a kanceláčské po
tčeby).
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$ 15.

(1) Aprobanti spisú jsou zodpovédni podle
platných pčedpisú za to, že bylo vyhovéno usta
novením pňedcházejícichparagrafu.

(?) Správnost uvedených údajú pňezkouší
orrrán obstarávajíci službu účetní, dbaje pľňi
tom pťísné platných účetních instrukcí pro
zkoušení platebních pcukazú, a referát rozpež
tový: jsou-li údaje snrávné a možno-li použíti
podle vládního nafízení, kterým se stanoví sno
lečný státní rozpočet republiky Česko-Slo
venské, rozpočtových prostčedkú, provede se
poukaz.

(3) Jinak uvede orrán obstarávajíci službu
účetní ve snise pňíslušné námitkv a vuátijej
poukzzujícímu neb rozpočtovému referentu,
kde jest referát zňízen, k dalšímu jednáni.

(1) Nesouhlasí-li poukazující neb rozpočtový
referent s námitkami or«ánu obstarávajícího
službu účetní, nebo vyskvtnou-li se neshody
mezi poukazujícím a rezpočtovým referentem,
jest pňednosta podňízeného účadu poukazulí
cího povinen pľedložiti včz s odúvodnžním
svému nadľízenému úťadu : u ústčedního účadu
jest pak poukazniíci neb roznažtový referent
povinen pľedložiti véec 8 odúvodnéným vy
jádňením ministrovi a2nebopčednostovi úťadu,
není-li ústľední úťad ministerstvem.

(5) Jednotlivým neivyšším správním úľ2
dúm jest vyhrazeno. aby vydaly v dohodé s mi
nistrem financí podrcbnéjší pľednisy v rámci
tohoto nafízení, nokud teho vyžaduje jejich
orďanisace. Pokud bv se pľi tem jednslo o účet-
nictví nebo kontrolu, jest tčel:a pčedchozího
souhlasu nejvyššího účetního kontrolního
účadu (3 11 zák. č. 175/1919 Sb. z. a n.).

s 16.

„(1) Je-li potčebísjednati podlevládního a
Ťizení, kterým se stanoví společnýstátní rozpo
čet renubliky Česko-Slovenské, pčedchozí sou
hlas ministra financí, budiž mu zaslána trojmo
stručná, avšak výstižná infovmace o každém
jednotlivém pčípadu: v této informaci buďpro
kázána nutnost a neodkladnest navrženého
onntrení, výše nákladu, pčesný zpúsob úhrady
1 účtování, po piípadé buďtež uvedeny i jiné
dúvedy rozhodné pro udčlení tohoto souhlasu
anebo pňipojeny též potčebné spisy.

(2) Stejná informace budiž pňinojena také
ke spisúm, které se zasílají nejvyššímu účst
nímu kontrolnímu úťadu podle 8 7 zák.č. 175/
1919 Sb. z. a n., pro tento úňad.

s 17.

(") Na hospodaťení společných státních pod
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nikú platí z pčedchozích paragrafú ustanovení
S$ 6, 13a 114.

(2) Hospodačení společných státních pod.
nikú v mezích ustanoveníčl. II vládníhonáží.
zení čídi se zákonem ze dne 18. presince 1922,
č. 404 Sb. z. a n., o úpravé hosnodaťenívestát.
ních závodech, ústavech a zaťízeních, jež pňa.
vahou nemají plniti úkolv správní, a vládním
nafízením ze dne 25. záňí 1924, č. 206 Sb.z. an,

s 13.

(1) Státní výdaje z doby platnosti zákona
ze dne 17. prosince 1938, č. 332 Sb. z. a n., 0 za
tímním vedení státního hospodáčství republiky
Česko-Slovenské, a výdaje poukzzované npedle
vládního naťízení, kterým se stanoví společný
státní rozpočet renubliky Česl:a-Slovenské na
rok 1959, musí zústati v mezích stanovených
vô2.

(2) Veškeré výdaje a pčíimy za rok 1939
zúčiují se vpodrobnostech dí!lčichrozpečtú na
rok 1939 podle platného rubrikového sche
matu.

8 19.

Toto načťízeníplatí na území celého státu a
nabývá účinnosti dnem1. ledna 1959: provede
je ministr financí v dohodé se zúčastnénými
členy vlády.

Vládne nariaderiie
zo dňa 24. februára 1939,

ktorým sa vydávajú podrobné predpisy k vlád.
nemu nariadeniu zo dňa 16. februára 1939,
č. 38 Sb. I., ktorým sa stanoví spoločný štátny
rozpočet Česko-Slovenskej republiky na rok

1939.

Vláda Česko-Slovenskej republiky nariaďuje
podľa čl. II, ods. 4 ústavného splnomocnňova
cieho zákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 320
Sb. z. an., a podľa čl. XXI, ods. 1 vládnehona
riadenia zo dňa 16. februára 1939, č. 38 Sb. I,
ktorým sa stanoví spoločný štátny rozpočet
Česko-Slovenskej republiky na rok 1939:

8 1.

(1) Pri "plnení všetkých štátnych úkolov
treba postupovať podľa čl. V vládneho naria
denia s najväčšou hospodárnosťou a preto
treba opatrovať len nútne štátne potreby v ne
zbytnom rozsahu, a to čo najúčelnejšie a na
koľko možno nojmenším nákladom.

(2) Nútne štátne potreby sú súrne potreby,
ktoré vyžaduje nevyhnuteľne nútny chod
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štútnej správy alebo plnenie takých právnych
záväzkovštátu, na trvaní ktorých nrá štátna
správazáujemi za zmenených pomerov.Štátne
orrány sú povinné všetky doterajšie ujed
nznia,na ktoré sa vzťaliujú ustanovenia vlád
neho nariadenia zo dňa 4. novembra 1938,
č. 281.Sb. z. a n., 0 úprave smlúv uzavretých
štátom, bez meškania preskúmať, či vzhľadom
na zmenené pomery nie je treba ich zmeniť,
po prípade čiastočne alebo úplne zrušiť.

(9) Prostriedky povolené pre určitý účel
smú sa upotrebiť za podmienok stanovených
v odsekoch 1 a 2 len v nevylnuteľnej výške,
ktorú v tom čase vyžaduje prevedenie tohto
účelu. To platí menovite o uvoľňovaní zúčto
vateľných zálah, ktoré môžu byť povoľované
Jenv medziach platných predpisov a vo výške
potrebnej pre ten ktorý účel. M

(4) Pred každým poukazom treba zistiť
v príslušnom spise, že sa postupovalo podľa
predchádzajúcich. ustanovení,

8 2.

(1) Každá suma, zvlášť uvedená vo výdav
koch skupiny I spoločného štátneho rozpočtu
Česko-Slovenskej republiky na rok 1939 s vý
nimkami stanovenýmiv čl. IX a čl. XVI vlád
neho nariadenia, je krajnou hranicou, až po
ktorú môžu byť poukazované výdavky v roz
počtovomroku 1939 podľa čl. V vládneho na
riadenia. Treba bedlive hľadieť na to, aby
sumytie neboly vyčerpané, ak to nie je nútne
treba.

(2) Akékoľvek opatrenia (objednávky, ob
starávanie služieb a prác), náklad ktorých za
ťažuje štátnu pokladnicu, môžu byť prevá
dzané len v medziach prostriedkov vopred už
k tomu cieľu povolených. Súhlzs podľa usta
novenia čl. V, poslednej vety vláňneho naria
denin treba si vyžiad-ť hneď, akonáhle sa
spozná,že stanovený náklad bude prekročený.

8 3.

(1) Pri poukazovaní prostriedkov určených
na riadne výdavky podľa čl. VI vládneho na
riadenia treba tiež zistiť v príslušnom spise,
že poukazovanou sumou sa neprekročuje dva
nástina celoročne rozpočítanej sumy.

(?) Ak nebude treba použiť v niektorom
mesiaci celú dvanástinu celovočne rozpočíta
nej sumy pre určitú potrebu, uvedenú v štát
nom rozpočte, môže byť zbytok upotrebený
len, ak ide o nútnu potrebu, pre ten istý účel
v budúcich mesiacoch.

(9) Ak bolo za súhlasu ministra financií
výnimočne poukázané v niektorom mesiaci
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viac ako dvanástina, má byť vyrovnanáv nie
ktorom neskoršom mesiaci suma, o ktorú bolo
poukázané viac. Najneskoršie musí sa tak
stať v decembri roku 1939,

S 4.

(1) Riadnymi výdavkami splatnými
v dlhších než mesačných lehotách podľačl. VI,
ods. 2 vládneho nariadenia rozumejú sa vý
davky, ktoré sú splatné podľa svojej povahy
vo štvrťročných, polročných alebo i ročných
lehotách, ako na pr. nájomné alebo árenda,
úvoky a splátky štátneho dlhu.

(2) Tieto výdavky treba platiť podľa stano
vených lehôt.

8 b.

(1)Pri poukazovaníprostriedkov určených
na výdavky mimoriadne podľačl. VII vlád
neho nariadenia treba preukázať v príslušnom
spise, že výdavok pre určitý subjekt, t. j.
úrad, ústav a pod. a pre účel uvedený v nie
ktorej položke najnižších pododdelení dielčich
rozpočtov jednotlivých kapitôl na rok 1939
neprevyšuje v tomto roku 20.000 K.

(2) Jestliže by prevyšoval za rok 1939 cel
kový výdavok uvedený v odseku 1 peniaz
20.000 K, treba vyžiadať súhlas ministra fi
nancií už k-činu, ktorý by mohol prejudikovať
výdavku, ktorým by prekvočenienastalo.

(3) Ak už minister financií dal definitívny
súhlas podľa čl. VII, po prípade podľa čl. IX,
ods. 4, vety druhej vládneho nariadenia k urči
tému nákladu, nie je treba ďalší jeho súhlas
k výplate dielčich súm schváleného nákladu,
nakoľko nebude prekročený. Ináč treba postu
povať podľa 8 2,ods. 2.

$ 0.

Za plnenia podobných úkolov, ako sú pod
pory (subvencie), ku ktorým nie je štát za
viazaný (čl. VIII vládneho nariadenia), treba
považovať plnenia štátom, ktoré sa nezakla
dajú na právnom titule a za ktoré štát ne
obdrží priamo plné protidávky či protihod
noty v akejkoľvek podobe.

5 7.

(1) Opatrenie podľačl. IX, ods. 1 vládneho
nariadenia je celkom výnimočné. Súhlas
k nemu môže byť daný len v medziach usta
noveni uvedeného článku a len, ak je preuká
zané, že navrhované opatrenie je nútne (3 1,
ods. 2), jestliže pri jeho prevádzaní bude sa
postupovať prísne podľa ustanovení 3.1 8,
jestliže pre neho vôbec nie sú rozpočítané
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prostriedky v najnižšom pododdelení alebo
jestliže nedostačujú prostriedky určené pre
výdavky najnižšieho pododdelenia štátneho
rozpočtu napriek tomu, že sa takto poslupo
valo.

(X) Úhrada výdavkov, na ktoré vôbec nie
sú rozpočítané prostriedky, alebo súm, o ktoré
treba prekročiť prostriedky určené pre vý
davky najnižšieho pododdelenia štátneho roz
počtu, musí byť zaistená zpravidla postupne
úsporami na prostriedkoch pre výdavky prí
slušného vyššieho pododdelenia, v ktorom sú
prostriedky pre výdavky tohto najnižšieho
pododdelenia obsažené, ak to nie Je možné,
úsporami na prostriedkoch pre výdavky
v ostatných pododdeleniach príslušnej kapi
toly.

(3) Prostriedky, stanovené pre výdavky

počtu a rozvedené v dielčich rozpočtoch jed
notlivých kapitol, môžu sa použiť predovšet
kým podľa ich určenia a výšky, ako sú uve
dené pre jednotlivé ústredné úrady a pod.
v dielčich rozpočtoch príslušných kapitol.
Tiež o tomto použití platia obdobne ustano
venia 8$1. Ak bude nevylnuteľne treba (3 1,
ods. 2), môže byť k úhrade vyššej potreby,
presahujúcej rozpočítané prostriedky pre vý
davky nielstorej položky dielčieho rozpočtu,
určenej pre niektorý ústredný úrad a pod.,
použité nevyčerpaných prostriedkov pre vý
davky inej položky toho istého pododdelenia,
uvedeného v dielčom rozpočte pre ten islý
ústredný úrad a pod., v medziach tohto pod
oddelenia. Pri tom trel)a postupovať obdohne
podľa ustanovenia odseku 1. Ak nemožno
úhradu takto zaistiť, môžu sa použiť nevy
čerpané prostriedky položiek v ostatných
pododdeleniach, uvedených v dielčích roz
počtoch pre ústredné úrady a pod., a to
v medziach čl. V vládneho nariadenia, t. j.
v medziach príslušného celkového pododde
lenia dielčieho rozpočtu, uvedeného tiež vo
spoločnom štátnom rozpočte Česko-Slovenskej
republiky pripojenom k vládnemu naria
deniu.

8 8.
(1) Pokračovanie podľa 8 7 zákona zo dňa

20. mayca 1919, č. 175 Sb. z. a n., o sriadení
a pôsobnosti najvyššieho účetného kontrol
ného úradu, musí byť vždy zavedené prv, než
sa založí právny titul požadovanej potreby.
“ (2) Toto pokračovanie treba previesť, na
koľko to nie je vylúčené podľa čl. IX, ods. 2
až 4 vládneho nariadenia, i vtedy, keď sa
majú použiť nevyčerpané prostriedky, určené
na výdavky mimoriadne, k úhrade výdavkov
riadnych a naopak, a nevyčerpané pro

striedky na osobné výdavky k úhrade výdav
kov vecných.

(3) Toto pokračovanie treba zaviesť tiež
v prípadoch, kde pre opatrenia podľa čl.
Al vládneho nariadenia niet rozpočtom povo
lených prostriedkov a úhradu treba hľadať
pri prostriedkoch povolených k inému!účelu.

(+) Za náhradné opatrenie podľa čl. IX,
ods. 3, vety druhej vládneho nariadenia po
važujú sa tie, ktoré sa urobia, ak je treba na
hradiť stálych zamestnancov, ktorých plat je
rozpočtove zaistený v prostriedkoch na
osobné výdavky podľa platových zákonov a
nariadení, zamestnancami smluvnými alebo
inými opatreniami, potrebný náklad ktorých
nemožno uhradiť z prostriedkov položky, na
ktorej sa zúčtuje podľa svojej povahy. Úhra
da pre tieto opatrenia, nakoľko nie je za

lenia spoločného štátneho rozpočtu, môže byť
opatrená v medziacli prostriedkov povole
ných ku hradeniu osobných výdavkov podľa
platových zákonov a nariadení pre príslušnú
kapitolu. K týmto opatreniamje treba súhlas
ministra financií a najvyššieho účtovného
J:ontrolného úradu podľa 8 7 zák. č. 175/1919
Sb. z. a n., a to aj ak je úhrada pre náhradné
opatrenia zaistená v medziach slim stanove
ných pre osobné výdavky podľa platových
zákonov a nariadení v najnižších pododdele
niach spoločného štátneho rozpočtu.

(5) Jestliže boly hradené niektoré výdavky
presunom (virementom) podľa čl. IX, ods. 1
vládneho nariadenia nevyčerpanými pro
striedkami, určenými pre výdavky iných pod
oddelení, treba takto použité sumy zázna
menať ako trvalé skrátenia prostriedkov
týchto pododdelení.

8 9.

Za opatrenia podľa čl. XI vládneho uaria
denia, ktoré vo svojich dôsledkoch zaťažujú
rozpočty budúcich rokov a ku ktorým treba
vyžiadať si vopred súhlas ministra financií,
považujú sa zvlášte sriaďovanie a rozširova
nie štátnych úradov, ústavov a iných zaria
dení, či samostatných alebo pričlenených,a ich
delenie alebo doplňovanie novými skupinami,
oddeleniami alebo odbormi a pod., ako aj uza
vieranie nových nájomných smlúv, nakoľko by
takýmito opatreniami bol spôsobený nový
alebo zvýšený nákľad pre štátnu správu a na
koľko nejde o opatrenia vyplývajúce zo zá
kona (podľa zákona potrebné).

s 10.
Prostriedkami povolenými v kapitole 12,tit.

5, $ 11 na stavby budov a kúpu realít pre po
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treby civilnej štátnej správy hospodári podľa
ustanovení čl. XVIII vládneho nariadenia mi
nisterstvo verejných prác v dohode s prísluš
nýminajvyššími správnymi úradmi v Sloven
skej krajine a v Podkarpatskej Rusi a okrem
tohotiež vdohode s najvyšším správnym úra
dom,potreba ktorého sa má hradiť z týchto
prostriedkov. Súhlas ministra financií podľa
čl.IX, ods. 4, vety druhej vládnelio nariadenia
netreba si znova vyžadovať, jestliže tento sú
hlas už bol daný v prvšomštádiu stavebnej
akcie,na pr. ak bol daný zásadný súhlas k pre
vedeniu stavby alebo k je, rozpisu alebo
kuvoľneniuúveru. Ak však ide o zadanie prác,
ktorýchnáklad presahuje 250.000 I£, treba vy
žiadať si zvláštny súhlas ministra financií
k zadaniu i vtedy, jestliže minister financií
daluž prv zásadný súhlas k prevedeniu stavby
alebok uvoľneniu úveru.

8 11.

(1) Za použitie novolených prostriedkov po
dľačl. KV, osist. 1 vládneho nariadenia sa po
kladá ich zaťaženie výdavkom včetne do 31.
decembra1939 |»nukázaným, ak bude platobný
rozkazdodaný k predpisu príslušnej účtárni
najneskoršie do 5. januára 1940, ak sa výda
vok prevádza ]%ladnicou, tejto pokladnici
najneskoršie do 19. januára 1940 a pri za
stupiteľskýchúradoch najneskoršie do 31. ja
nuára 1940.

(2) Poukazy v roku 1939 dátované, dodané
všakdo účtárne alebo pokladnice po uplynutí
týchtolehôt, treb:: vrátiť ako neplatné,

8 12.

(1) Sumy potrebné na platenie záväzkov
splatnýchv roku 1959 treba poukázať zásadne
eštevtomto roku.

(?) Poukazovať peniaze na úhradu záväz
kov,ktoré dospejú k splatnosti až v roku 1940,
alebo odsunúť poukaz na potrebné výdavky,
splatné už v roku 1039, na rok 1940, aby boly
získané -prostriedky na úhradu výdavkov
právne nezáväzných, sa nepripúšťa.

8 13.

(1) Potrebný súhlas ministra financií a naj
vyššieho účtovného kontrolného úradu podľa
ustanovení vládneho nariadenia, ktorým sa
stanoví spoločný štátny rozpočet Česko-Sloven
skej republiky, treba si vyžiadať včas tak, aby
predpísané pokračovanie mohlo byť prevedené
a prostriedky mohly byť použité ešte v roku
1939.

(2) Dáta súhlasu. ministra financií a naj

- účtujú sa oddelene

vyššieho účtovného kontrolného úradu treba
zaznamenať vo spisoch a uviesť v podrobných
výkazoch pre účlovné závierky alebo v odôvod
není prílohy 6 závierky. Tieto dáta treba sde
ľovať tiež podriadeným pouliazovacím úra
doma vykazovať v odôvodnení k účtovným
dielčim závierkam.

8 14.

Pri položkách Smiešanej povahy vykážu sa
v mesačných soznamoch poukázaných výdav
kov a v dielčich závierkach oddelene osobné
a vecné výdavky: pri úveroch stavebných

jednak vlastný náklad
stavby, jednak výdavky spojené s administrá
cioustavby, a tie rozdelené na osobné platy
(služobné platy, odmeny, sociálne poistenie,
stavebné prídavky v časti, ktorá nie je náhra
dou výlohpri služobných výkonoch mimo slu
žobného pôsobiska) a vecné výdavky (cestovné
astravnév to počítajúc dietné a cestovnépau
šály, úradné a kancelárske potreby).

8 15.

(1) Aprobanti spisov sú zodpovední podľa
platných predpisov za to, že sa vyhovelousta
noveniam predchádzajúcich paragrafov.

(2) Správnosť uvedených údajov preskúša
orgán obstarávajúciúčtovnú službu,dbajúcpri
tomprísne na platné účtovné instrukcie pre
skúšanie platebných poukazov, a rozpočtový
referát: ak sú údaje správne a ak možno.po
užiť podľa vládneho nariadenia, ktorým sa
stanoví spoločný štátny rozpočet Česko-Slo
venskej republiky, rozpočtové prostriedky,
prevedie sa poukaz.

(3) Ináč orgán, obstarávajúci účtovnú služ
bu, uvedie vo spise príslušné námietkya vráti
ho poukazujúcemu alebo rozpočtovému refe
rentovi, kde je referát sriadený, k ďalšiemu
prejednaniu.

(+) Ak poukazujúci alebo rozpočtový refe
rent nesúhlasí s námietkami orgána obstará
vajúceho účtovnú službu, alebo ak sa vyskytnú
neshody medzi poukazujúcim a rozpočtovým
referentom, je prednosta podriadeného pou
kazujúceho úradu povinný predložiť vec s odô
vodnením svojmu nadriadenému úradu, u
ústredného úradu je však poukazujúci alebo
rozpočtový referent povinný predložiť vec
s odôvodneným vyjadrením ministrovi alebo
prednostovi úradu, ak ústredný úrad nie Je
ministerstvom.

(5) Jednotlivým najvyšším správnym úra
dom je vyhradené, aby vydaly v dohode s mi
nistrom financií podrobnejšie predpisy,
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v rámci tohto nariadenia, nakoľko to vyža
duje ich organizácia. Ak by pri tom išlo
o účtovnictvo alebokontrolu, je treba predchá
dzajúceho súhlasu najvyššieho účtovného kon
trolného úradu ($ 11 zák. č. 175/1919 Sb.z.
a n.).

$ 16.

(1) Ak treba získať podľa vládneho naria
denia, ktorým sa stanoví spoločný štátny roz
počet Česko-Slovenskej republiky, predchá
dzajúci súhlas ministra financii, musí sa mu
zaslať trojmo stručná, avšak výstižná infov
mácia o každom jednotlivom prípade : v tejto
informácii musí byť preukázaná nútnosť a
neodkladnosť navrhnutého opatrenia, výška
nákladu, presný spôsob úhrady a účtovania,
po prípade musia byť uvedené tiež iné dôvody
rozhodné pre udelenie tohto súhlasu alebo
pripojené tiež potrebné spisy. |

(2) Rovnakú informáciu je treba pripojiť
tiež ku spľsom, ktoré sa posielajú najvyš
šiemu účtovnému kontrolnému úradu podľa
8 7 zák. č. 175/1919 Sb. z. a n., pre tento
úrad.

8 17.

(1) Na hospodárenie spoločných štátnych
podnikov platia z predchádzajúcich para
grafov ustanovenia 8$ 6, 13 a 14.

(2) Hospodárenie spoločných štátnych pod
nikov v medziach ustanovení čl. II vládneho
nariadenia riadi sa zákonom zo dňa 18. de
cembra 1922, č. 404 Sb. z. a n., o úprave hos
podárenia v štátnych závodoch, ústavoch a
zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť
úkoly správne, a vládnym nariadením zo dňa
20. septembra 1924, č. 206 Sb. z. a n.

5 18.

(1) štátne výdavky z doby platnosti zákona
zo dňa 17. decembra 1938, č. 332 Sb. z. an.
o dočasnom vedení štátneho hospodárstva
Česko-Slovenskej republiky, a výdavky po
ukazované podľa vládneho nariadenia, kto
rým sa stanoví spoločný štátny rozpočet Čes
ko-Slovenskej republiky na rok 1939, musiazostaťvmedziachstanovenýchv8 2.

(2) Všetlcy výdavky a príjmy za rok 1939
zúčtujú sa v podrobnostiach dielčich rozpoč
tov na rok 1939 podľa platného rubrikového
vZovCa.

8 19.
Toto nariadenie platí na území celého štátu

a nadobúda účinnosť dňom 1. januárom
19539,prevedie ho minister financií v dohode
BOzúčastnenýmičlenmi vlády.

POBNOPANOK BINANIM

8 nna 24, niíororo 1939,
AKHM BINAHOTBCA NoJPIÓHÍ NPHNUCH NO

pPozmOpsNKYBlanu 8 nHsi 16. niororo 1939,
u. 38 30. I, AKUM BCTAHOBJINETBCA CNUJb

HNŠ NEDKABHUNÁŇGymKxeTr YecbKOo-CNOBAIE

koi PenyónHku Ha pix 1939.

Bnana WYecbko-CnoBaubkol Peny6NHKU Po3
NOPALKYE MNOapr. ll, ycr. 4, KOHCTHTYLIÁHOPO
YNOBHOBJIACHNIOYOFOZ3AKOHY3 HA 15. rpynna
1938, u. 330 36. 3. i p., Ta no apr. XXI, ycr. |
PO3NOPANKY BlAJIH 3 AHA 16. moToro 1939, u.
38 36. I., AKAM BCTAHOBAWETBCII CNÍJIĽHHÁŇJep
MKaBHHŇČynxer Hecbko- C11OBAUBKOIPenyóni:
KH Ha pik 1939:

5 1.

C) TIPH CHOBHOBAHHO RCÍN NEPKABHHX 34
BNAHb CIA NOCTYNATHNO apr. V. poznmopanky
BJAIH 3 HaŇÓNIBUIO1O EKOHOGMÍHHICTIO, TOMY
Tpeóa cTapaATHCA TIILKH NÔPY HAŇKOHENHIUIÍ
JePp)KABHÍI NOTPEÓH B HEOÓXxIni Mipi, i TO AK
HaŇNOUUIBHÍULE i NO 3MO3Í 3 HA(IMEHLIHMHa
KIaAIOM.

(2) KoHeuHi nepxMaBHÍ NOTP2ÔH LIE HEOÓKXINKÍ
NOTPEÓH,110 1X BIIMĽAFAEKG:Itse NOTPIOHHÚ xiA
JEePMKABHOTOYNPAB.IHHA AÓO CINOBHIBAHHYATa:
KAX [MPABHAX 3O0ÓOBAZAHb> JE|?KABH, HA AKIIX
TPÍIBAHHO 34NN0)KHTb NEPMKABIIOMY YNPABNÍHHO
TAKOK CEPel 3MIHEHIX OÔCTABIIH. JlepxaBHi
OPraHH NOBIIHHÍ BCi NOoTenepVILUHÍ YMOBH, 10
AKAX BIANHOCATBCANOCTAHOBH POJNOPAJNKY BI:
AH 3 0HA 4, ancTronany 1938, u. 281 36. 3. ip.
NPO YNPABHJĽHEHHA YMOB 3ZAK.NOWUCHHXJIEPXA:
BOH, ÓEZNPOBOJIOUHO IIPOBIÍPHTH, UH IX 3 OTA:
ny Ha 3MÍHEHÍ OÓCTABHHH He CII 3MIHHTI,
ZrAaANIHO YACTHHHO AÓC BINOBHÍ POZBAZATHU.

(9) CepenHHKIB YBÍIJIbHEHHXIII NEBHOŤ1M
MOXKHA BACITH NÍL YMOBHHAMI1 BCTAHOBITEHINMIÍ
B ycrynax li 2 TIAĽKH B HEOÓXIJIHIŇ BHCOTÍ,110
Ťi BAMAraE B TIM HACi NEPEBEJEHHA NAHOTO 3A:
BRAHHA. Lle BIIHOCHTBCA OCOČJIHBO JO YBIIBHO
BAHHA 34PpAXYBAJILHHX 3ANATKIB, LUO0 MOMYTb
ÓYTH NO3BOJIEHÍ TÍJIDKA B MEKAX OČOBAZYHUNX
NPANHCIB TA Y BHCOTI NOTPIÓHIÁ IIA LAHOÍŤUÍNN.

(+) TMepel KOKHHM Nepeka3oM cnil CTBEP
AHTH B NDHHANÉ/KHOMY AKTI, LLO ÓYJO MNOCTYNO
BAHO NO NOMEPEJHÍM NOCTAHOBAM.

8 2.

() KoxHa KBOTAOKPEMO HABEJIEHAB po3X0:
nax rpynm I] cnmiAbHOFrOoNepMKABHOPO ÓynxerTy
MecbKO-CNOoBalbKOi PenyÓ111KH Ha pik 1939 34
BHÍMKAMHBCTAHOBJIEHHMHB apr. IX ú apr. XVI
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POSNOPAJIKY BNAJIH € KPAŇHOH TPAHHUCIO, 10
AKOÍ MOKHA MEPEKAZYBATH PO3XOJIM B ÓyLMO
TOBOMYpoli 1939 no apr. V pognopanky BJIa
an. [[|HABHO CHI YBA)KATH HA TE, LILOÓH UHX
KBOT HE BHH!EDpNAHO, AKLIO HEMA KOHECUHOÍ NO

TpeôH.

(“) AKIHEGYAb 3APAIDKEHHA (Z3AMODIIEHHA,
NOCTAUAHHACINYKÓ Ta poôiT), mO IX HaKnal
OÓTAKYE NEPMABHY KACY, MOMHA MNEPEBOJHTH
TIIBKH B MEKAX CEDEJHHKIB JO3BOJIEHHX BKE
ZAJNANETI/Ib AISI UEŤ UÍIH. ŽĽOAH NO NOCTAHOBÍ

apr. V, OCTAHIBOTO PEUCHHA POZNOPAJKY BNnA
AH CN 3A)KALATH HETaŇHO MO CTBEPIDKEHHO,
110 BCTAHOBJIEHHŇÚHAKJIAL Óyne nepecrynne
HI.

8 3.

(5) [IPA nepekaasyBAHHI CEPEJIHHKIBNPHJHA
HEHIX(IA ZBHUZŇHHX POZXONIBNO APT. VI poa
NOPANKY BNAJIH CANINTAKOM CTBEDIIHTH B NIDH
HANEKHOMY AKTÍ, 1ILO NEPEKAZYBAHOH KBOTOH
HE NEpecTYNAETBCIH OJIHA IBAHAJILIATA N4ACTHHA
KBOTH POZPAXOBAHOŤ HA UÍNHÁ piK.

(“) Akulo He Óyne Tpeóa B3ATH B KOTPOMY
HEÓVAb MICALIÍ U01 OJLHOUIBAHAJILUATOŤ UACTH
HI KBOTH POZPYNOBAHOÍŤHA UÚIHŇ DÍK IAINANEB

HO NOTPEÓH, HABELHCHOŤB NEPMABHOMY Óy NXE
TI, MOXHA PELITH DIKHTH TÍJIBKH TOJI, KOU! XO
ANTb O KOHEUIIV JLOTPEÓČY, ILNA LEK HiH
B HAAbLUMX MÍCHILUAX.

(9) AKLLO 34 3TOJL010 MIHÍCTPA (DIHAHCIBÉyno
NepekAZAHO BMÍMKOBO B KOTPOMYHEÓYIMb MiCALÍ
ČIAĽLIE UHM OJHY ,IBAHANILLANTYYACTHHY,Ci
BIIPÍBHATHB KOTPOMYHEÓVIEb NIZHILOMY Micali
KBOTY,O SIKY ÓVJIO 11CPEKAZAHO Óisibuie. Haň
NIZHÍLLE MOZKNA UC ZPOÓNTH B rpynmi 1939
poky.

9 4.

(1) ZBHUNAŇHAMUPOZXONAMI! CINATHIUMH B pe
UCHUAXNOBUIHX UHM MÍCSTUHNXNO APT. VI, ycr.
2 POZNOPAIKYB.A! CHI POZYMÍTHPOZXOJH,
L1O € CNJIATHÍ NO CHOŇOMY XApaKTEPY, Y UBEDTB
PÍUHHX,NIBPÍHHHX AO TAKOM PÍUHHX pexen
AX, MIPIM. UÚHHLUHAŠMY AÔO APEHIIH, NPOUEHTH
ŇÚCHNATH NEPMOBHOPO NOBĽY,

(2) Ti POZXOJMH CAL NNATATA NO BCTAHOBNE
HlIM PEHEHLUSM.

8 5.

(1) [Ipu nepeka3YBAHHIO CEPEJIHHKIBAPHZHA
JEHHXNA HANZIBHYAŇHHXPOZXOJIB NO apr. VII
POZNOPAJIKY BNAJIH CIA NOKAZATH B ANPHHANEM

HOMYAKTÍ, 110 POZXIA 2A NEBHOTOCyóekTy,
T. €. YPALY, 3ABEJICHHIIIT. II. TA JA LIÍJIAHABE
AEHOI B KOTPINHEÓYAb NOZHLIŤ HAŇHHLUHX NÚ
BIANINiB YACTHHHHX ÔČYJVKETÍB NOOJIHHOKHX

poanisis Ha pik 1939 He mepeBuliye B TOMY
poui 20.000 K.

(2) AKo 3araAbH4Ú po3xia Ha pik 1939 Ha
BCJICHHŇ B ycrynmi | nepeBHULYBAB 65 cyMy
20.000 K, cnin 3axanaTH 3ronH MIHICTDAGina.
CIB BKE IA UIY, KOTDHŇ MÍT ÓH NPERAHKY
BaTH POZXIA, AKÁM HACTAJNOÓH NEPECTYNICIIHA,

(9) Ako BE MIHICTPDiHAHCÍB3AABHBNe
(PÍHITHBHY3rony no apr. VII, 3rna1HO no apr.
IX, ycT. 4, APYroro peuveHHA POZNOPAJKY BNANHU
Ha NEBHHŇÁHAKIAN, HE Tpeóa Nanbll10í ŇOro
STOH NIA BANNATH N4ÁCTHHHHXKBOT N03BOJIE

HOTOHAKJANLY,OCKÍIBKY BIH He Gyne nepecryn
NeHHÁ. IHAKLIEcnin nocrynaTH no $ 2, ycr. 2.

8 6.

CČNOBHIOBAHHAM TAKHX 34BNAHb, AK NIAMOĽH
(CYÓBeHLIi), NO AKHX JEPMABA HE Z3O0OBAZAHA

(apr. VII] poasnopanky BnanH), cnia YBAKATH
TAKI CNOBHOBAHHA NEPKABH, AKÍ HE OCHOBY
10TBCA HA NPABHOMYTHTYNÍTa 34 AIKÍnepxasa
HE NÍCTAHE NPAMO NOBHOŤ NPOTHZANNATH UH

TPOTHBAPTOCTH B AKIKHEÓYIb ĎOPNI.

87.
(1) Šapanxenna no apr. 1X,ýcr. | poano

PSIKY BNANH € LÚNIKOMBHÍMKOBE. Zroja mA
HbOTO MO)KE ÓYTH N4HA TIABKM B MEXX NOCTA

HOB HABEJNEHOTOaprlikyny i TIAbBKI!TONI, KONM

€ 1OKA3AHO, ULO NPOEKTOBAHE ZAPALKEHHA 9
KOHEuHe (8 1, ycr. 2), AKLLONU ŇOTO BHKOHY
BaHHO Čy 1e NOCTYNOBAHO CTPOTO MNONOCTAHOBÍ
SlIAKLIO AHAHĽOĽO BSarajli He NPENIMÍHOBAHO
CEPEJIHHKÍB Y HAŇHHUIOMYNIABIini ABO AKLLO
CEPEJIHHAKHA NPHZHAHYEHÍ ANNA POZXOJIB HANHII

LLOFO NIABÍJUNNY NEPKABHOĽO ČYLKETY HE BH
CTAPYAHTĽb MIIMO TOTO, UlO Tak Óyno nocry
NOBAHO.

(2) TIOKPHTTA POZXOJIB, ANA AKAXBZarani He
NPENÍMIHOBAHO CEPEJIHHKIÍB AO KBOT, O KOTPI
TPEČA NEPECTYNHTHCEPEIHHKH NPAZHAVEHÍIA
PO3XONÍB HAŇHNLLOTO 1iABIAAiny NepMABHOTO
ČY NKETY, CNIA ZAČEZNEUHTH 3 NPABIIA NOCTE

NEHHO ZAOLIANKEHHAMH CEPEAHINIKÍBNA PO3
XOJlID NPHHANEKHOĽO BHLLOTO NIABLLILMY, B A
KOMY € BMÍLIIEHÍ CEPDeIHHKH NA POZXONIB TOĽO
HANŇHHLLOTO NIABÍANiNY: OCKÍIBKU 110 HE MOXK
NHBE, ZAOLLANIKEHHAMU CEPEJIHHKIB AMIAPO3XO

NIB B OCTAHHIX NIABÍJLAJNAXIPHHANEKHOTO PO3
niny.

(3%)CepenHlNÍB NPHZHAWEHHXIA POZXONIB
Y HAÚHHUIHX NIABÍLNINAX NEPMABHOTO ČYLKE

TY i POZNOMKEHHX B YACTHHHHX ČYJLKETAX MO

OAHHOKHX POJIINÍB CNIA BKHTH NEPENOBCIM NO
IX NPHZHAHYEHHNOŇ BHCOTÍ TAK, AK BOHH HABC
NeHi MNA NOOMMHOKHX LUEHTPAJbHHX YPAJIB

i T. N. B YUACTHHHHXÓVJDKETAX NPHHAJNEKHNX

pozninis. TaKOo4( 1UO20 TOTO BMATTA OčOBA
3y€ aHanboriuHo nocranoba 8 1, B MIpY KO



HEuHOi noTpeOHm(8 1, ver. 2), MOKHA ALIA NO
KPNATTABIULOŤ NOTPedI!, AKA NEPEBNLULYE NPe
NIMÍHOBAHÍ CEPeJIHHKA NINA POZXONIB NERKOI
no3HLIÍ YACTHHHOFO ÔYVJVKETY, NPHZHAHYHEHO!

NIA KOTPOĽTOCbLEHTPAJBHOFO ypany iT. Č,
BAHITH HEBH4EPNAHIX CEPENH!KÍB NAA POZXO
MiB IHLIOŤ NOZHUJŤ ULOTOX NIABILANY, HABENE
HOTO B YACTIIHHOMY ÓVALKETÍ ANNATOTO LIEHT

PA IbHOTO ypAny i T. N., B MEKAX TOMTONINBIA
nimy. [IPH UBOMY CAL NOCTYNATII AHA.IBOrFIYHO
no nocTaHOoBÍ ycryny 1. /IKLUO HEeMa3MOTMH3a
ČEZNEY4H!ITH NOKPUTTA UHM CNHOCOĎOM, MONA
BASIITA HEBINÉPDNAHIN CEPEAHUKÍB NOZHLÍŇ
B OCTAHHIX NIJIBIAAINAX, HABEIEHHN B YZCTIIH

HIAXÔVAKETAX ILIA LEHTPAJBHUX VPALTIBIÍT. n.,
a TO B MEXAXapr. V po3nopAanky Baanlit, T. €
B MEeMaX MPHHANEKHOPO LINOTo NinBinniny
HACTHHHOFO ÔÓYNKETV, HABEJEHOFOo TAKOM

y CMHIIBHOMYNEPpMABHOMY Óyvnxeri HecbKO
CnoBalubkol PenyÓAHKH 34J1Y4E.HOMYNO PO3
NOPAJKY BNANH.

8 8.

(1) TlocrynoBaHHA no $ 7 34KOHY 3 NHA 20.
Čepe3na 1919,u, 175 36. 3. i p., NPO ZANOXEHHA
ň YnPABHEHHA HAŇBHLUOTO PANYHKOBOTO KO11
TPOABHOFO YPARAY, CAL 3ABECTH BCE CKOPLIE,
HÍXK34/10 KHTBCA TMPABHHÁTHTYJI BIIMAMAHOI NO
Tpeônm.

(7) Le nocTrynoBAHHA cia nepebecrH,
OCKÍALBKHLIE HE BIIKMO4EHE no apr. IX, ycr. 2
no 4 pPO3NOPAJKY BlANH, TAKOM TOJII, KOIH
MaE ČYTH BKHTO HEBH4NÉPNAHHX CEDEJHHKIB,
NAPHZHAHEHAX IA HANZBHYGIIHHX POZXONIB,
ANNANOKPHATTA ZBHYAŇHHX POZXONIB i HABNAKH,
TA HEBHYEPNAHHX CEPENHHKIB NINA OCOĎOBHX

PO3XONÍB ANNANOKPHTTA PÍHEBAX POZXONIB,

(3%)Le nocTrynOBAHHA CHI TAKOM 32BECTH
Y BIIMAIKAX, KOJIH AJA ZADADKEHHA NO apr. XI
PO3NOPANKY BNAJIH HEMA CEPENHHKIB N03BOJIE
HHX ÓYJLKETOMA NOKPHTTA TpedaUIYKATHB Ce
PEAHHKAXNOZBONEHHXIA IHLUOÍ11H.

(4) ŠACTYNHHAMH3APAJVKEHHAMH NO apr. IX,
VET. 3, APYrOro PEYEHHA POZNOPAJIKY BNAAH
CIA YBAXATH Ti, AKÍ ČYNYTB 3ABEJNEHÍ B Mipy
NOTPEÔH NIA ZACTYNNEHHA CTAJIHX CIY KÓOBH
KIB, AKHX NIATHA € ČYVKETOBO ZAÓČEZNEYCHA

B CEPEJIHHKAXAA OCOÓOBHXPOZXOJIB NO Nia
TOBHM 34KOHAM| POZNOPANKAM, KOHTDAKTOBH
MH CINY)KOOBHKAMH AÔO IHLUIHMH 34PDAJVKEHHA
MH, LO IX NOTPIÓHOPOHaKany HE MOXHA 00
KPHTH 3i CEPEIHHKIB NO3HUIŤ, 10 AKOŤBOHH Óy
NYTb 3apaxOBanmí. [IJOKPHTTA NA UHX 3a4pA
AKEHb, OCKÍJIBKH BOHO HE 3AČEJITE4EHE B CEPEJI
HHKAX HAÁHHLUIOTO NIABILNINY CNIABHOFO Nep
KaBHOTO ČY IMETY, MOKXHAMPHUJNÓZATHB MExAX
CEPEAHHKÍB NO3BOJIEHHAXAIIA KPHTTA OCOÓOBHX

PO3XONÍB N0 NAATOBHM 34KOHAM i POJNOPAJ

KAMII NPIUANEMHOTOpoziiny. [lo THX34.
PAAAEHLb TPpEĎA ZFONH MIHICTPA (DIHAHCIB | Haňi.
BIULOFO PANYHKOBOTO KOHTPOJIBHOTO YPrINY no
$ 7 34x. u. 175/1919 36. 3. i p., a TO TAKOM
TO, KOIH NOKPIATTAII Z3ACTYNHHX34PAN
)EeHL € 3AĎEZNEH.HE B MEKAX KBOT IIPDH3HAWE
HIX NIA OCOÓOBHX POZXOJÍB MNONAATOBHM3a
KOHAMi POZNOPAJIKAM B HAŇHHLIHX NIJBIJU1INAxX
CNiABHOFO NEP)KABHOTOo ČYALxeETY.

($) AKLUO NesKÍ PO3XOJIM ÓYJIH KPHTI nepe
CYHENHAM(virement-oM) no apr. IX, ver. 1
POZNOPANKY BNAAAMHHEBHHN.PNAHHMH CEPEJHII
KaMH, NDHZHAYÉHHMH HA POZXOJIH IHLUHX Ni/
BILIÍNÍB, TPEÓČA KBOTH TAKIIM CHOCOÓOMBXYHTI
343HAYHTH AK TPIBA“Í CKOPOHYEHNIACEPEJIHHKIB
THX NIABIJIUNIB.

$ 9.

JAPAN KEHHAMH NO APT. XI POZNOPAAKY Bna
AH, 110 CBOIMH HACNIIKAMH OÔTAZKYHOTbByLK:
TH MAHÓVTHIX NITÍ NIA AKUX TPEĎA ZAKANATH
34314:1eriAb 3TOoJH MIHICTPA (jiaHCÍB, Cal
YBAMATH OCOÓNHBO Z3AKNANANHA 1 POZLUHPIO
BAHH5I NEPAKABHHX YPANÍB, ZABECHL> TA ÍHLUHX
3aPATKEHb, HH TO CAMOCTIÁHIIX UH NPHJYHe
HHX, Ta IX JIJNEHHA AÓO NOMNOBH!OBAHHA HOBH

MH TPYMNaMH,BIJLNIJJAMH AÓO CEKUIAMH IT, I1., AK
TAKO)K ZAKJH4YBAHHA HOBHX NOTOHOPIB HaHMY,
OCKÍJIBKH HACIÍJIKOM TAKHX 33 JAIMKEHb Ha
CTAB ÓH HOBIÁŇ AÓO 3ÓNVAbILICIHNH HAKNAI NIA

NEePXYBHOTO YVAPABJÍHHA TA OCKÍŽIDKU HE XO
AHTB O 3APAJVKEHHA, LILOBHIIHBAIOTB i1334KOHY
(KOHEUHÍ NO 34KOHY).

8 10.

CepenHnknaMH JO3BOJJEHHMH B poanini 13,
THT. 5, 8 11 [NA ČYNOBAHHA ÓYNIBEJIb TA KYNHA
PEANBHOCTEŇ ANNA NOTPEÓH UHBÍABHOTO NEép
MaBHOTOo ynpaBNIHHA FOCNONAPHT“ NO NOCTA
HOBAMapr. XVlII poaznopanky BnaJNHMIHiICTEP
CTBO NYÓJHUHHX. POČIT B NOPOZYMIHHO 3 NIPH
HAJEKHHMH HAŇBHLUIHMH aJMIHICTPALIIŇÁHHMH
ypanamn y CnoBbaubkiň Kpalni i Ha [lonkap
naTCbKiú PycH a KPÍM TOFo TAKOM B nopoay
MÍIHHO 3 HAHBHLULHM AJMIHICTPALIIÁHHM YPpA

NOM, NnoTPeĎA AKOFO MaE ÔČYTH KPHTA 3 THX
CEPEJHHKIB. ŽĽOoJIH MIHICTPA DIHAHCÍB NO APT.
IX, ycr. 4, Apyroro PeueHHA POZNOPSJIKYBJIA
u He Tpeóba 3HOBY MPOCHTH, AKLLO 1A 3rona
ÓyJa lama B paHmiuiň cranii ÓYJNIBNAAHOŤAKUll,
NDHM. KOJIH Čyria naHa 34C4HHUYUA3rojla IA
NEPEBENEHHA ČYNOBH AÔO TI POZNHCAHHA AO
ANA YBIAĽHEHHA KPpesHTY. Ane AKLIO XOJIHTb
O NepenaHHA počiIT, AKHX HAKNAJI NEPEBHLIAE
250.000 K, Tpeóa 3aKa naTH CNELÍANABHOŤZĽo MH
MIHICTPAGÍHAHCÍBIA NepenalHA TAKOK TONI,
KOJIH MIHICTP (DiHAHCÍB345IBHB BKE paHiule 34
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canHnUy Z3rojy Ha NepeBeneHHAi ČYyniBuli a6o
HA YBIJbHEHHI KPEJIHTY.

8 11.

(1) BKHTTAM NO3BONEHHX CEDEJHHKIB NO APT.
XV, ycr. |] POZNOPANKY BNANMHCHIA BBAHXATH
OÉTAKEHHA IX POZXOJLOM NEPEKAZAHHM BKIOU
HONo 31. rpynHAi 1939, AKLLO NNATHHYHÁ HAKA3Z
Čyne nepenaHHŇ NO NDHNHCYAPHHANEXHIŇ pa
NYHKOBIŇ KAHLENAPIŤ HAŇNAJIbllle NO 9. CIYHA
1940, AKLLO POZXIL NEPEBOJLHTb KACA, 1iň Kaci
Hafni3mitue no 10. ciuna 1940 a npu 3acryn
HIIUBKHXYPANAXHaňni3Hilie no 31. ciuna 1940.

(7) lepeka3n 1aTOBAHiB poui 1939, aje ne
penaHi paXYHKOBIÚKAHlenapil aóo kaci no
YNAHBÍ UHX PE“YEHLÍB, CII 3BEPDHYTH AK HE
BAMHÍ.

s 12.

(") KBOTH NOTDIÓHI LINA NAAYEHHA 30ÓOBA
34HbCHIATHHXB polii 1939 cii nepeka3aTu 3a
CaNHHHOLIE B IIbOMY PolIl.

(“) Iepeka3yBaTH [polli Ha MNOKTPHTTA
3000BAZAHL, SIIGIX CMNATHICTb HACTAHE ULOÁHO
B poui 1940, aóo BIANOMHTHNepeka3 Ha KO
HEYHÍPOZXOJIH, CILNATHIBe B poli 1939, Ha
pix: 1940, lm SYCKAHHA CEepeJIHHKIB HA nn0
KPHTTA POZXOAB NPABHO HEOĎČOBANZYH!HX, HE
HO3BONEHO.

$ 13.

(1) ToTPIÓHOÍ ZronH MIHicTpa ďiHaHCIB Ta
HaňBHLUOFTO PAXYHKOBOTO KOHTPOJBHOTO YyPpA
ny no nocTaHmOBi POZNOPSIIKY BNAJIH, AKHM
BCTAHOBJIMETBCII CHIABĽHUÁŇNEPKABHNUÁŇ ČYNLKET
UecbKO-CnoBauLbkOi Peny6NHKH, Cnil 3aMa
HATHAB NOPY Ták, ULOÓH NPINHCANE NOCTYNO
BAHHAMOTJLOÉyrll NepeBenene Ta U10ÓH Ce
PEAHHKÍB MO)KHA ÓYJNOBIKHTH ule B poui 1939.

(7) Zlami, U10 BIAHOCATLCA NO ZCONH MIHICTPA
(PIHAHCIB| HAŇBHLLOVO PAXYHKOBOPO KOHTPONB
HOTo ypsiny Ci 343HAYIITH B AKTAXTa Ha
DCCTHB NOJPIÓHHN BHKAZAX 3AMKHEHb PAXYH
KIB aÓO B OBOCHOBAHHIO NPHJOTH 6 ZAMKHEHHA.
[po ui nami CniA TAKOK NOBÍILOMNATHNINUH
HEHi MepekaZYloxÍ YPAJH Ta BHKA3aTH 1X
B OÓOCHOBAHHIO JO NACTHHHHX PAXYHKODHX
34MKHEHb.

8. 14,

[pH No3HUIHX MÍLUIAHOTOXapakrepy cia
RHKAZATH B MICAYUHHX BHKAZAX MNEPEKAZAHHX

POZXONIB TA B HACTHHHHX 34MKHEHHAX OKDEMO
OCOÓOBI Ň piueBÍ POZXOJM: MPH ČYJÚBIIAHAK
KPejITAX CII PAXYBATH OKDEMO BJACTHBAÁ
HAKaL ČyniBli Ň OKPEMO HAKNAJIH I3BAZAHI
3 AJIMIHICTPALIE ÓYVNIBNÍ,OCTAHHÍK POZIHTH
11a OCOÓOBI NnATH (CINYKÓOBI NIATHI, BHHATO

POH, COLIAJbHE OČEZNEYEHHA, ÓYJLBNAHÍ N0
HATKHB UACTH, LILOHE € I1OKDHTTSIM KOUUTIB [IDH

CIIYKÓOBHX UHHHTLÓAX NOZA MICUCM BHKOHY
CNYMÔH) TA PÍHEBÍ POZXOJIM (BHNATKH Nnono
POXHÍ XADUEBE, BKMNOYHO3 TYPTIBHAMHA NniETH
# NOMOPOXI, YPANOBÍI Ta KAHUEJAPDIÁHI no
TpebÓKH).

$ 15.

(+) Anpo6aHTH AKTIB BIANOBINAIOT> NO O6O

BSISYI04HM TIPANACAM34 TE, LO ČYJIH NOLEP XA
HI NOCTAHOBHNOMEPENHIX naparpadibB.

(2) TIPABAHBICTE HABENEÉHHX3ANONLAHbnpo
BIPHTB OpľaH,IO BAKOHYEPaXYHKOBY CHYXÓv,
3BEPTAIOYH TIPH UBOMY CTPOĽYYBAry Ha O6OBAA

3Y0UÍ PAXYHKOBÍ IHCTPYKUNÍ IIIA NPOBÍPKH
NNaTHH4HX Nepeka3iB, TA ČYLMETOBHÁ pede
paT: SAIKLLO3ANONAHHA NPABJIHBI i AKLULOMOXHA

BAKKHTHNO POZNOPAJIKY BNAJIH, AKAM BCTAHO
BNOETBCA CNIBHHÁ NEPKABHHKÁSy nxer Uecb
KO-C1oBAlbKOi PenyÓNHKU, ČYJDKETOBHX ce
PEJIHHKIB, NEPEKAJZCII NEPEBECTH.

(3) IHaKuie HaBEJE OpľaH, 110 BHKOHYEpa
XYHKOBY cnyxôy, B aKTÍ BIANNOBÍNHÍ34KHIH
1 3BEpHE ŇOTOo nepeka3yYxuomY AbO GynNMeTO
BOMYPEDEPEHTOBHTAM,NE pebepaT 3410xe
HO, IUI JANIBLIOPO NOJNAĽOJDKEHHA.

(4) AkLio nepekasyKuHŇ A6O ČYNLKETOBNÚ
PEGpePEHT HE NOTOLKYETECA3i ZAKAAMH Opra
HY, LO BHKOHYE PaXYHKOBY CIYMXÓV, A6O AK
IUO BHPHHE HENOPOZYMÍHHA MILK NEpekaZyW
UHM 1 ČYDKETOBHM PEDEPEHTOM, NOBHHEH Ha:
4AJBHAK NIAHHHEHOPO NEPEKAZYNOUOFOovpany
NPEANOKHTH CNPABY 3 OĎOCHYBAHHAM CBOMY
HANUHHEHOMY YPSLNOBII: B LEHTPANĽHOMY- X

YPAMI NOBHHEH NEPeKAZYWUHŇ A6O GynmxeTO
BHŇ PEĎEPEHT NPEJMIOMKHTHCNPABY 3 OBOCHO
BAHHM NOACHEHHNM MIHÍCTDOBH AÓO HANA/I6HH

KOBH YPANY, AKULO UEHTPANBHKÁ ypan He €
MIHICTEPCTBOM.

(5) [na NOODHHOKHXHAŇBHULHXA:1MIHICTpa
UIÁHHX YPANÍB 3ACTEPEMEÉHO, LLOÓH BOHH BH

nanm B NOPO3YMÍHHIO 3 MIHICTPOM (DiHAHCIB
NOJPIČHIUUÍ NPHNACH B MEXAX UbOro poa3no
PANIKY, OCKÍJIBKA UBOTO BHPAMAE IXHA OpraHi
3auia. OCKÍJBKH ÓH NPH UBOMY XOMMNOO pa
XYHKOBICTbaÓO KOHTPOJW, Tpeóa nonepen
HbOl 3ronH HaÁBHLIOTO PAXYHKOBOFO KOH

TPOAĽBHOĽOypnny ($ 11 3ax, u. 175/1919 36.
3. 1 p.).

3 16.

(1) AKO 34X0ITb MOTPEÓA JZHCKATHNC
POZNOPANIKY BAANU, AKHM BCTAHOBJIHETBCI:
CNIAbĽHHŇ NEPIKABHHÁÚČynmer Yecbko-C1o:
BalIbKOI PenyÓJIHKH,: NONEPEJHO Zrojdy Mi
HicTpa (biHaHCIB, cia ŇOMY nepecnaTHh no
TPIŇHO KOPOTKY, ale 3BAZKY i ANepHY IHbDOp:
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Malo NPO KOKHIŇ NOOJHHOKNÁ BIMNANOK:
B 1i IHDOPpMALIŤ CHi1 NOKAZATH KOHEYHICTB

i ČeznPOBO10OYHICTE NPOEKTOBAHOPO 3apY
AKCHHA, BHCOTY HAKNAJTY, TOUHIÁ CIHOCIO NO
KPITTA | BUPANVBAHHAZAARAHO CN HABECTIL
TAKOK IHLUIiBIIPÍLUAABHÍ NPIHHHHI LNA VALIEH
HA UbBOŤ Z3ĽOJAH AÓO 3A-TYMIITIE TAKO)K NOTPIÓHI
aKTH.

(X) Taky K IHDOPMALIKO CN ZANYHHTU NO
aKTÍB, LO IX NOCHAETBCA HAŤÍBILILOMY PaxXYH
KOBOMY KOHTPOJIbBHOMY YP5LNOBII no 8 7 3akK.
u. 175/1919 36. 3. i Pp. ANAUbOro ypany.

$ 17.

(+) TIpPo rocnoJAPEHHA CNÍAĽHINXNEPKABHHX
nianNPHEMCTB NIWTb 13 NONEPENHÍX Nnaparpa
dfiB nocraHOBH $$ 6, 13 i 14.

(7) TocnonapeHHA CNIIBHHX NEpKABHHX
NIANPHEMCTB B MEKAX NOCTAHOB aPT. JI po3
NOPANKY BAAJIH KEPMYETBCA 34KOHOM 3 JIHA
18. rpynha 1922, u. 404 36. 3. 1 p., npo ynpa
BHAbHECHHAFOCNOT14PEHHA B NEPKABHHX 34BE
JNEHHAX, IHCTHTYUÍAX 1 YPRAIUKEHHAX, 110 Nepe
BAAHO HE MAHTb CIIOBHATH AIMIHICTPAUIÁHHX
3aBNaHb, TA POZNOPAIKOMBlIAIH 3 AHA 25. BE
pecma 1924, u. 206 36. i 3. p.

8 18.

(1) JepxaBHi POo3x011H3 WaCYNiAHHA 34KO
ly 3 AHA17. rpynna 1938, u. 332 36. 3. i p., npo

"Sbírka zákonú a naťízeníI, č.5I.

TIHM4HACOBEBEJNEHNA NED )KABHOTO-TocnonNaPCTRA
Mecbko-Cnopalbkoi PenyÓJIHKH,Ta pozxoJH
NeEPEKAZVBAHÍ MO POZNOPALKY BIAJIM, AKIM
BCTAHOB.NOETECACNIALHIŤ NEPAABHHÁ ÓVNKET
Uecbko-Cnobaubkoi Peny6nHkA Ha pix 1933,
MYCATb OCTATH B MEMAX BCTAHOB.IIEHHX B 8 2.

(7) Bcaxi po3xonm Ň npuxonm 3a pix 1939
Cm POZPAXYBATH B NOAPOÓHLUAX YACTHHHHX
6ynxeriB Ha pik 1939 no Oo6OBAZYHUiÁpyópn:
KOBIŇ CXEMI.

s 19.

Ieň POZNOPANOKnie Ha Tepiropil ulnoi
nepxaBH Ň HaÓyBAE NPABOCIINNA 3 NHEM ],.
ciuna 1939: nepepene ňoro Minicrp (piHancia
Y NnoOPOJYMÍHHI 3 OCTAHHÍMH UJIEHAMIA BJANIÍ,

Beran v. r.

Syrovýv.r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádek v.r.
Ing. Eliáš v.r.
Čipera v.r.
Dr. Feierabend v.r.
Dr. Klumnar v. r.

Dr. Kapras v. r. Dr. Havelka v.r.
Prchalav. r.

Sidor v. r.
Dr. Chvaikovskýv.r.
Dr. Fischer v.r.
Dr. Kalfus v.r.
Teplanský v. r.,

tiež za ostatných členov
Slov. vlády.

Stálni Lliskárna v Praze,
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Sbírka zákonú a naťízení
republiky Česko-:Slovenské.

Částka 21. Vydána dne 11. bňezna 1939,
Cena: K 2:40.

Obsah: 52. Nafízení o pojištční zamčstnancú pro prípad nemoci,úrazu,invalidity a stáfí.

52, u žádné z nemocenskýchpojišťoven,které po
, m JIšťují pouze osoby, uvedené v 81 zák.č. 117/

Vládní naľizen 1926 Sb. z. an. Prechodné vykonávání prací
ze dne 24. února 1939 v. služebvobvodujiné okresnísociálnípo

o pojištční zamestnanci pro prípad nemod, jišťovny nemční pojistné príslušnosti, pokudNÁ š uvedené práce nebo služby jsou vykonávány
úrazu, invalidity a stáňí. u téhož zaméstnavatele.

e . s“. . (+ Okresní 1á í 11 1 a Vládarepubliky Česko-Slovenskénafizuje niekýmiosobami,| k avým jeéhem nabýpodlečl.IIústavníhozákonazmocňovacíhoze| vatipráva : vlaslon
dne15.prosince 1938, č. 330 Sb. z. an.: lov zavazovati se, mohoužalovati a být!žalovány.

Pojištční pro prípad nemoci, — 8 2.
j lidity a stáčťí. v
inval] y (1) Ústčední sociální pojišťovna zčídi

č.I. okresní sociální pojišťovny zpravidla v místô,
které je sídlem okresního účadu. Zároveň sta

g 1. noví obvod pôsobnosti pojišťovny, který seb au :
(1)Nositelemnemocenskéhopojištčnípodle orná vidiaSÍ iišťovnazákonazedne9.číjna1924,č.221Sb.z.an.,| miževšakprihlížejickezvláštnímpomčrúmopojišténízamčstnancúpropňípadnemoci,| stanovitiobvodasídlopojišťovenjinakneboinvalidityastáfí,veznéníprávníchpredpisú| zrušitiokresnísociálnípojišťovnyamčnitijejejmčnícíchadoplňujících—dálepojišťovací| jichobvod1sidla:Ústfednísociálnínojišťovnazákon—jsouokresnísociálnípojišťovny| mäžezuvedenýchdúvodt,takézňíditinové
($2). okresní sociální pojišťovny. Veškerá tato opa

(?) Okresní sociální pojišťovny jsou až na tčení vyžadují schválení ministerstva sociální
dalšítaké nositeli nemocenskéhopojišténí osob, a zdravotní správy.
uvedených v 8 1 zákona ze dne 1. července
1926,č. 117 Sb. z. a n., jímž se zachovávají pro
pensijnípojišténce a pro členy báňských bra»
trských pokladen v platnosti nčekterá ustano

„ (2) Pro každou novš zňízenou okresníS0
ciální pojišťovnu stanoví první sazbu pojist
ného nemocenského pojišténí Ústčední sociální

) J pojišťovna.
veni právních pčedpisú o nemocenském po- , M
jišténí, pokud jsou pojištény u nemocenských (3) Všechny neinocensképojišťovny, podro
.pojišťovenpodrobených dozoru Ústčední s0- bené dozoru Ústrední sociálnípojištovny —
ciální pojišťovny. s výjimkou nemocenských pojištoven uvede

, ... ných v dl. IV, 88142 — se dnem účinnosti(3)OkresnísociálnípojišťovnaJemístnč| tohotonafízenízrušují.Týmždnempčevezmepríslušnáprovádčtinemocensképojišténíosob,| okresnísociálnípojišťovna,pokudzdalšíchkterévykonávajívjejímobvoduprácenebo| ustanovenítohotonafízenísenepodávánčcojlslužbypodrobenépojišténíanejsoupojištény| ného,veškeréjméní,právaazávazkyzruše
87



294

ných nemocenských pojišťoven, Jejichž sídla
leží v jejím obvodu. Likvidaci provede Ústžední
sociální pojišťovna.

8 3.

Orgány okresní sociální pojišťovny jsou:
a) pňedstavenstvo,
b) dozorčí výbor,
c) vedoucí účedník.

8 4.

(1) Predstavenstvo skládá se z deseti členú
(náhradníkú), z nichž pét náleží skupiné po
jišténcú a pét skupiné zaméstnavatelú,

(2) Členy ze skupiny pojišténeú i zaméstna
vatelú jmenuje Ústňední sociální pojišťovna,
vyslechnouc odborová sdružení zaméstnancú a
zaméstnavatelú : pčípadné si muže vyžádati ná
vrh od okresního úťadu, v jehož obvodu je sídlo
okresní sociální pojišťovny. Za každého člena
pčedstavenstva se jmenuje současné náhrad
ník.

(3) Jednotliví členové (náhradníci) mohou
býti Ústňední sociální pojišťovnou odvoláni a
na místo nich nebo na místo jinak odpadlých
členú (náhradníkú) jmenováni jiní členové
(náhradníci).

(4) Funkční doba predstavenstva trvá šest
let. Členové (náhradníci) zústávají v úťadé
i po uplynutí této doby, dokud nenastoupí
v úťadjejich nástupci.

(5) Predstavenstvo spravuje a zastupuje
okresní sociální pojišťovnu ve všech vécech,
které nejsou pojišťovacím zákonem nebo sta
novami vyhrazeny jiným orgánúm pojišťovny.

(6) Do doby,než se ustaví prvé pčedstaven
stvo okresní sociální pojišťovny, nebo stane-li
se pľňedstavenstvo pojišťovny neschopným
usnášeti se, nebo zdráhá-li se vykonávati své
povinnosti, provádí jeho úkoly svým zástupcem
Ústňední sociální pojišťovna: do tňí môésícú
musí však jmenovati nové pňedstavenstvo.

3 5.

(1) Predstavenstvo volí ze sebe nadpoloviční
včtšinou odevzdaných hlasú starostu a jeho
námôéstka. Neobdiží-li pči první volbé nikdo
této vétšiny, koná se užší volba mezi kandi
dáty, kterí obdrželi nejvíce hlasú. Zvolen je,
kdo na sebe soustňedil nejvčtší počet platných
hlasú. Soustrčedí-li se i pči druhé volbé na dva
nebo více kandidátú stejný počet hlasú, roz
hodne mezi nimi los.

Slírka zákonú a naťízení I, č. 52.

(3) Je-li starosta zvolen ze skupiny m.
jišténcú, náleží náméstek skupiné zamčstna.
vatelú a naopak.

(3) Námitky proti volbé starosty nebo jeho
námôčstka, které musí býti podepsány alespoň
tčemi členy pčedstavenstva, je podati do osmi
dnú ode dne voleb Ústňední sociální pojišťovné,
která o nich rozhodne s konečnou platností do
tčiceti dnú po jejich dojití.

(4) Volba stavosty (jeho náméstka)se stává
pravoplatnou tím, že uplynula osmidennílhúta,
určená k podání námitek, a tyto podányne.
byly: byly-li podány, dnem, kdy strané byh
doručeno zamítavé písemné rozhodnutí.

s 6.

(1) Dozorčí výbor skládá se ze šesti člení
(náhradníkň), z nichž tňi náležejí skupinépo
jišténcú a tči skupiné zamčstnavatelú. Ustano
vení 8 4, odst. 2 až 4 a 6 platí obdobnéi tu.

(2) O volbé pňedsedy dozorčího výboru 4
jeho náméstka platí obdobné ustanovení $ 5
s tím, že námitky proti volbč musí býti pode
psány alespoň dvéma členy dezorčího výboru,
Je-li starosta zvolen ze skupir:y pojišténcú, ná
leží pčedseda dozorčího výl:oru skupiné za:
méstnavatelú a naopak.

(s) Dozorčí výbor je povolán dohlížeti
k pčesnému zachovávání zákona, stanov a ]!
nakých pľedpisú a k celkovému hospodačení
okresní sociální pojišťovny.

5 7.

Predseda dozorčího výboru a jeho námôstek
mohou se zúčastniti schúzí predstavenstva a
starosta a jeho námčstek schúzí dozorčíhoVý“
boru, a to s hlasem poradním.

8 8.

Podrobné pčedpisy o svolávání, jednání,
usnášení a činnosti pčedstavenstva a dozorčího
výboru, jakož i o právech a povinnostech sla:
rosty a jeho námčstka a pňedsedy dozorčího
výboru a jeho námčstka, obsahují stanový
okresních sociálních pojišťoven, které budou
upraveny podle vzorných stanov, jež vyd
Ústrední sociální pojišťovna se schválením m!
nisterstva sociální a zdravotní správy. Stanovy
okresních 8ociálních pojišťoven a jejich zmeny
schvaluje Ústčední sociální pojišťovna. Dokud
se tak nestane, použije se obdobné stanov,
které dosud platily pro okvesní nemocensképo
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jišťovny, pokud neodporují ustanovením to
hoto nafízení.

8 9.

(1) Vedoucímu úťedníku pňísluší číditi práce
okresní sociální pojišťovny: je pčimým pňed
staveným všech jejich zamestnancú. Jeho
práva a povinnosti určí Ústňední sociální po
jišťovna služebními pravidly.

(2) Vedoucí účedník účastní se schúzí pčed
stavenstva i dozorčího výboru s hlasem porad
ním,nejde-li o včci, jež se týkají jeho osoby
neboosoby spňíznéné s ním v linii pčímé vúbec,
pobočniéénebo sešvagňcné až do druhého stupné.

(3) Má-li vedoucí účedník za to, že usnesení
orránú uvedených v odstavci 2 je v rozporu
Bplatnými pčedpisy, jest oprávnén a povinen
predložitiusnesení to k rozhodnutí Ústňední
sociálnípojišťovné a zadržeti výkon až do to
hoto rozhodnutí.

8 10.

(1)Zamčstnance okresní sociální pojišťovny,
mimoúčedníky uvedené v $ 12 tohoto nafízení,
pľijímá (jmenuje), propouští a Služební
smouvy s nimi sjednává predstavenstvo
okresnísociální poliisťovny za podmínek stano
venýchslužebním a disciplinárním fádem (od
stavec 2).

(3) Právní postavení téchto zaméstnancú,
podmínkyjejich pňišímání, propoušténí, disci
plinárníhostíhání, jakož i jejich služební a
pensijnipožitky a vúbec služební pomérupraví
seslužebníma disciplinárním čádem,který pro
tyto zamčstnance vydá Ústňední sociální po
jišťovna, vyslechnouc odborové ústčedny za
méstnancú sociálné - pojišťovacích ústavú:
ustanovení 8 40 vládního nafízení ze dne 21.
prosince 1938, č. 380 Sb. z. a n., 0 úsporných
opatčeních personálních, zústává nedotčeno,
Tentoslužební a disciplinární ťád je závazný
provšechny zaméstnance okresních sociálních
pojišťoven: než bude vydán, platí pro né zatím
dosavadníslužební a disciplinární čád vydaný
pro zamčstnance nemocenských pojištoven
Ústčednísociální pojišťovnou, pokud neodpo
ruje ustanovením tohoto nafízení a vládního
nafizení ze dne 21. prosince 19358,č. 379 Sb.z.
An., o úpravč nčkterých personálních pomčrú
Veveľejné správé.

8 11.

(1) Okresní 80ciální pojišťovna vstouní
dnem účinnosti tohoto naťízení do služebních
8mluvzamčstnancú zrušených nemocenských
pojišľoven, ktefí v uvedený den byli ješté
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v činné službč, pokud tyto smlouvy nevybočují
z mezí dosavadního služebníhoa disciplinárního
Ťádu pro zaméstnance nemocenských pojišťo
ven. Okresnísociální pojišťovna není však po
vinna ponechati pčevzatým zaméstnancúm,
i když byli trvale ustanoveni, služební posta»
vení, které mčli ve zrušené nemocenské poji
šťovné, a poskytovati jim funkční služné a jiné
pídavky (výhody, naturální byty a pod.), od
vislé od výkonujejich dívejší funkce nebo slu.
žebního postavení.

(2) Do tňí mésícú ode dne účinnosti nového
služebního a disciplinárního čádu (8 10, odst.
Z) zruší okresní scciální pojišťovny dosavadní
smlouvypčevzatých zaméstnancú v jejich pla
tové (požitkové) části, zaťadí je do služebních
kategorií, jež budou odpovídati jejich novému
služebnímu postavení, a vyméňí jim služební
požitky podle ustanovení nového služebního a
disciplinárního ľádu, pľi tom však nejsou
oprávnčny preťaditi zamestnance do kategorie,
která by byla o více než o jednu nižší než do
savadní.

(3) K provedení ustanovení odstavce 2 vydá
Ústrední sociální pojišťovna smérnice, jež jsou
pro okresní sociálni pojišťovny závazné. Tvto
smérnice vyžadují schválení ministerstva so
ciální a zdravotní správy. Neprovede-li okresní
sociální pojišťovna ve stanovené Ihúté úpravu
služebních smluv pčevzatých zamčstnanci
podle ustanovení predchozího odstavce, učiní
potrebné opatčení Ústčední sociální pojišťovna
s účinkem právné závazným jak pro dotčeného
zamestnance, tak i pro okresní 8ociální po
Jišťovnu.

(+) Nenastoupí-li zamčstnanec zrušené ne
mocenské pojišťovny místo, jež mu okresní so
ciální pojišťovna prikáže, zaniká bez nároku
na výpovčďa práv z výpovédiplynoucích jeho
dosavadní služehní pomčr.

(6) Trvale ustanoveným zamšstnancúm,
kteňí do tčiceti dnú ode dne účinnosti tohoto
nafízení prohlásí, že vystunují ze služeb
okresní sociální pojišťovny, muže býti pčiznáno

„odbytné podle obdoby 8 29, cdst. 2 dosavad
ního služebního a disciplinárního fádu pro za
méstnance nemocenských pojišťoven.

(8) Okresní sociální pojišťovny jsou povinny
pčevzíti do svých služeb zaméstnance české ná
rodnosti jim Ústčední sociální pojišťovnoupľi
delené, kteňí byli donuceni opustiti svá místa
V nemocenských pojišťovnách dôsledkem
územních nebo státoprávních zmčn. Ústľedn
sociální pojišťovna stanoví současné jejich ZA
ľadční a uvčí výši jejich požitkú. Zamestnanci,
ktečí v diívčjším služebním postavení byl

97"
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trvale ustanovení, nemohou býti vúbec pro
pušténi bez souhlasu Ústňčední sociální po
jišťovny: ostatní zaméstnanci nemohou býti
bez tohoto souhlasu vypovédéni ze služeb pred
31. prosincem 19.10, loč by byly splnény pod
mínky, na základé niclíž múže býti zaméstna
nec propuštén podle zákona ze dne 11. července
193.1,č. 154 Sb. z. a n., 0 soukromých zamést
nancích, bez zachováni výpovédní lhúty.

(7) Do 31. prosince 1940 múže Ústňední so
ciální pojišťovna, vyžaduje-li toho zájem
služby, pčeložiti zaméstnance okresní sociální
pojišťovny a pčidčliti ho po jeho slyšení do
časné nebo trvale do jiné okresní sociální po
jišťovny. Tato je povinna pťevzíti pčeloženého
zaméstnance do svých služeb, začaditi ho, po
kud Ústňední sociální pojišťovna nestanoví ji
nak, do katerorie a stupné, který odpovídá do
savadnímu jeho zaťadční, a vypláceti mu slu
žební požitky podle služebníhoa disciplinárního
fádu. Prokázané stéhovací výlohy uhradí podle
obdoby pňedpisú, platných pro státní zamest
nance, pňčeloženémuzamestnanci Ústňední so
ciální pojišťovna, Proti opatčení Ústrední so
ciální pojišťovny není opravného prostňedku :
nenastoupi-li takový zamestnanec ve stanovené
Ihúté, která nesmí býti kratší tňiceti dnú,
místo, jež mu Ústňednísociální pojišťovna pľi
káže, platí obdobné ustanovení odstavce 4,

(8) Pčedchozí ustanovení platí obdobné také
pro účední lékaňe ustanovené podle 8 143, odst.
1 pojišťovacího zákona.

$ 12.

(1) Ústrední sociální pojišťovna ustanovuje
u okresních sociálních pojišťoven, které mají
v prúméru posledních tťí let nejvýše 5000 po
vinných pojišténcú, vedoucího účedníka a jeho
námestka , u okresní sociální pojišťovny, která
má více než 5000 povinných pojišténcú, usta
novuje vedoucího účedníka, jeho námčstka a
účetního. Má-li pojišťovna více než 100.000 po
jišténcú, mohou býti ustanovení dva námôst
kové vedoucího úľedníka.

(2) Účedníky uvedené v odstavci 1 pčijímá
(menuje), povyšuje, pňekládá a propouští
Ústňední sociální pojišťovna,která je také platí
a sjednává s nimi služební smlouvy v rámci
služebního a disciplinárního fádu podle od
stavce 3. Tito účedníci podléhají disciplinární
pravomoci Ústňední sociální pojišťovny, která
je vezme ve slib, že budou zachovávati zákony
a jiné pčedpisy a že budou poctivé a svédomité
plniti pčevzatépovinnosti: jinak platí i pro tyto
účedníky obdobné ustanovení 8 68 pojišťova
cího zákona,
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(9) Právní postavení téchto účedníkú, pod.
mínky jejich pčijímání (jmenování), propou
šténí, disciplinárního stíhání, jakož i jejich slu
žební a pensijní požitky a vúbec služební po
mér upľaví se služebním a disciplinárním fá.
dem, který vydá Ústňední sociální pojišťovna,
vyslechnouc odborové ústčedny zamčstnancú
sociálné-pojišťovacích ústavú : ustanovení8 40
vl. nať. č. 380/1938 Sb. z. a n. zústává ne
dotčeno. Než bude vydán, platí pro né zatím
dosavadní služební a disciplinární čád vydaný
pro zaméstnance nemocenských pojišťoven
Ústňední sociální nojišťovnou, pokud neodno.
ruje ustanovením tohoto nafízení a vládního
našízení č. 379/1938 Sb. z. a n.

s 13.

Okresní sociální pojišťovny, jež pňevzaly
část obvodu púsobnosti nemocenských pojišľo
ven, jejichž sídlo zústalo na území pňipojeném
k jiným státúm, nevstupují do smluva závazki
téchto nemocenských pojišťoven.

8 14.

(1) Dosavadní rozhodčí soudv okresních ne
mocenských pojišťoven, jejichž sídlo stane se
sídlem okresních sociálnícl na!išťoven, pľe
méní se dnem účinnosti tohoto »afízení na roz
hodčí soudy okresních sociálních pojišťoven.
Ostatní rozhodčí soudy nemocenských pojišťo>
ven se zrušují. Spory, které v den účinnosti
tohoto nafízení nebyly ješté vyňízeny dosavad
ními rozhodčími soudy nemocenských pojišľo
ven, rozhodnou již rozhodčí soudy okresních
sociálních pojišťoven.

(2) O složení a púsobnosti rozhodčích soudi
okresních sociálních pojišťoven platí obdobné
ustanovení části páté pojišťovacího zákona
o rozhodčích soudech nemocenských pojišťo
ven sodchylkou, že dvanáct pčísedících rozhod
čích soudú okresních sociálních pojišťoven 8
dvanáct jejich náhradníku, jakož i dvacetnil
sedících pojišťovacích soudú a dvacet jejich
náhradníkú jmenují zemské účady, a dvacet
pňísedících vrehního pojišťovacího soudu a
dvacet jejich náhradníkú ministerstvo sociální
a zdravotní správy, vyslechnouce odborová
sdružení zaméstnancú a zaméstnavatelú. Polo
vina pňísedícich (náhradníkú) náleží skupiné
pojišténcú a polovina skupiné zamôstnavatelú.
Funkční doba pňísedících (náhradníkú) téchto
soudútrvá šestlet.

(9) Jednotliví pňísedícií (náhradníci) uvede
ných soudú mohou býti úťčady, zmínčnými
v odstavci 2, odvoláni a na inísto nich nebo na
místo jinak odpadlých pťísedícich (náhrad:
níkú) jmenováni jiní prísedící (náhradníci),
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(4) Dosavadní pňísedíci (náhradníci) zústá
vají však na svých místech, dokud neujmou se
účadu nové jmenovaní pňísedíci (náhradníci).

čl, II.

Pojišťovací zákon se dále méní takto:

8 7, odst. 2 zní:

(2) Rovnéž pojišténí invalidní a starobní
vzniká tímto dnem, byl-li zamčstnanec u po
jišťovny včas (S 17) pňihlášen k pojišténí. Ne
stalo-li se tak, vzniká toto pojišténí teprve
dnem,kdy prihláška došla do pojišťovny, nebo
kdy byla doporučené podána na poštu. Dobu
pčedtímto dnem je započítati jen tehdy, po
dal-lipčihlášku zaméstnavatel nebo zaméstna
nec a bylo-li pojistné za tuto dobu zaplaceno
diíve, než nastal pojistný pľípad: do čekací
doby ($ 107) započítává se však nejvýše pade
sát pčíspevkových týdnú.

8 68 se doplňuje odstavcem 3 tohoto znční:
(3) Zaméslnonci Ústčední sociální po

jišťovny, jejích Zemských účňadoven, Zem
ských svazú sociálních pojišťoven a okresních
sociálních pojišťoven nemohou býti členy
správních orďánú Ústčední sociální poiišťovny,
Zemskýchúťadoven a olaesních sociálních po
Jišťoven.

8 75, odst. 3 zní:
(3) Ústňední sociální pojišťovna pťispéje

okresním sociálním pojišťovnám k úhradé
správních náklaäú, spojených s vydáváním
prúkazú (legitimací) pojišténcú podle 8 21a),
jakož i s úkony, uvedenými v 3 187, odst. 2,
částkou, kterou stanoví v mezích svých počet
ních podkladú. Toto onatčení vyžaduje schvá
leníministerstva sociální a zdravotní správy.

V 8 81, odst. 4 se vkládají místo: všty 2 tato
ustanovení:

Funkční doba pňedstavenstva trvá šest let.
Pčedseda (jeho náméstkové) a členové (ná
hradníci) predstavenstva zústávají v účadé
i po uplynutí této doby, dokud nenastoupí
v úťad jejich nástupci.

$ 93, odst. 1 zní:

(1) Ministerstvo sociální a zdravotní správy
zčídí k plnéní úkolú uvedených v odstavci 2
Zemské svazy sociálních pojišťoven, a to
v Praze pro zemi Českou a v Brmnépro zemi Mo
vavskoslezskou. Zemské svazy jsou právnic
kými osobami, mohou svým jménem nabývati
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práv a zavazovati se, mohou žalovati a býti ža
lovány. Okresní sociální pojišťovny a sociální
pojišťovna Česko-slovenské plavební akciové
společnosti Labské jsou povinny býti členy pĎňí
slušného Zemského svazu. Zemské svazy podlé.
hají dozoru Ústrední sociální pojišťovny podle
obdoby pľedpisú platných pro dozor nad sociál
nimi pojišťovnami.

V 8 98, odst. 2 poslední včta zní:

Pi provádční úkolú uvedených v písmenš
b), c),f) a ch) jsou svazy povinny dbáti smčr
nic, vydaných Ústňední sociální pojišťovnou.
Ministerstvo sociální a zdravotní správy múže
všakúkoly svazové, v uvedených ustanoveních
obsažené, trvale nebo dočasné omeziti a pťí
padnéprenésti na Ústrední sociálnípojišťovnu.

8 93, odst. 3 až 8 zní:

(3) O složení, jmenování a púsobnosti svazo
vých orgánú platí obdobné ustanovení čl. I,
Š8 3 až 7 vládního nafízení ze dne 24. února
1939, č. 52 Sb. I, o pojišténí zaméstnancú pro
pľípad nemoci, úrazu, invalidity a stáfíi, s tím,
že ministerstvo sociální a zdravotní správy
Jmenuje, vyslechnouc Ústňední sociální po
jišťovnu, do predstavenstva svazu tri členy
(náhradníky) ze skupiny pojištčncú,tňi členy
(náhradníky) ze skupiny zaméstnavatelú a
čtyňi členy (náhradníky) z ťad odborníkú ne
mocenského pojišténí, do dozorčího výboru
jmenuje stejným zpúsobemdvačleny (náhrad
níky) ze skupiny pojišténcú, dva členy (ná
hradníky) ze skupiny zaméstnavatelú a dva
členy (náhradníky) z ťad odborníkú nemocen
ského pojišténí. Ministerstvo sociální a zdra
votní správy rozhoduje také o námitkách proti
volbš starosty pľňedstavenstva a jeho ná
mčstka, jakož i o námitkách proti volbč pred
sedy dozoyčíhovýboru a jeho náméstka. Tak
též jmenování zástupce jakoži pčedstavenstva
a dozorčího výboru podle obdoby ustanovení čl.
1, 84, odst. 6 a $G, odst. 1 téhož naňízení pľi
sluší ministerstvu sociální a zdravotní spravy,
a to po slyšení Ústňední sociální pojišťovny.
Prvé stanovy svazú, které vydá ministerstvo
sociální a zdravotní správy, vyslechnouc
Ústčední sociální pojišťovnu, obsahujtež ze
jména ustanovení o svolávání, jednání, usná
šení a o činnosti pňedstavenstva a dozorčího
výboru, o právech a povinnostech starosty a
jeho námčstka, pľedsedy dozorčího výboru a
jeho námčstka, o právech a povinnostech ve
doucího účedníka a jeho náméstka, dále o sta
novení členského pčíspévku pro úkoly svazové,
o zastupování svazu na venek, o formé aktú
právné závazných, jakož i o tom, kterak se se
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slovuje, zkouší roční účet a uveľňeijňujívy
hlášky svazú. Zména stanov a zména výše
členských pňíspévkú vyžadují schválení
Ústžední sociální pojišťovny.

(1) Zamčstnance svazu, na nôž se obdobné
vztahují ustanovení S 68 zákona a vstrnovení
čl. I, 8 10, odst. 2 vl. nať. č. 52/1933 Sb. I,
prijímá (imenuje), propoušti a služební
emlouvys nimi sjednává pčedstavenstvo svazu
za podmínek stanovenýchslužebním a discinli
nárním fádem pro zoméstnance okresních sô
ciálních pojišťoven. Pritímání (Jmenování) a
propouštční vedoucího účedníka a jeho ná
môstka, jakož i jejich služební smlsuvy vyža
duií schválení Ústčední sociální pojišťovny.

(5) Svazy nemocenských pojišťoven: „Česko
slovenské ústčedí nemrcenských pojišťoven
v Praze, Jednota zemžičiských nemecenských
polišťoven v Praze. Ústňední svaz nemczen
ských pojišťoven v Praze“ se zrušují. Jejich
likvidací provede Ústňední sociální pojišťovna.

(c) Práva a závazky zrušených svazú pľe
jdou dnem účinnosti tohoto naňízení podle po
méru prúmžiného počtu pojištšncú nemo
cenských polišťoren. podrobených dozoru
Ústiední seciální pojišťovny, v jednotlivých ze
mích v kalendéáčnímnésíci, který nšedsházi
dni účinnosti vládního naťízení č. 52/1959 Sb.
I. na Zemské svazv, které také pčevezmou to
mvto pomšru od»ovídatíci počet zamôstnancú,
lélkkoťev to nažítajíc. avšak s prihlížením k sva
zovým podnikúm a léženým ústavúm, jeilichž
sídlo zústane na území pžíslušného Zemského
svrzu. Nedohodnov-li se Zemsl:é svazy 0 rozdš
lení práv a Závazkú a o nfevzetí zemšstnancú
(lékačú), rozhodne ministerstvo seetální a
zdravotní snrávy, vyslechnove Ústňčední so
ciální pojišťovnu.

(7) Zemské svazy sociálních pojišťoven
vstoupí do služebnízh smluv prevzatých z3
méstnoncú Ziušených svzzý, pokud byly sied
nány pňed 1. červencom 1908: níi tom nlatí ob
doh>š netaravení čl. I, 8 11, odst. 1 až 5 vl. nať.
č. 52/1939 Sb. I.

(6) Pro Zemské svazy sociálních nojišťoven
pletí chdobné tré nztenoveníčl. I, 8 11, odst.
G až 8 vl. nať. č. 52/1959 Sb. I, jal<ož i usta
novení $3 2 a 25 vl. nať. č. 379/1038 Sb. z. an.
a 8 40 vl. nať. č. 380/1938 Sb. z. a n.

8 98 se doplňuje dalším odstavcem tohoto
znční:

(9) Zňizování jiných svazú než uvedených
vodstavci 1 a jakéloliv jiné sSružování sociál
nich pojišťoven není pľipustné,

—

V 895a):
1. Vodstavci 1 včta prvá zní:
(!) Vymčôťuje-liokvesní sociální pojišťovna“

polistné vyšší než 5%, stčedního denního vý
delku, poskytuje se v jejím obvodu místo ne
mocenského uvedeného v 8 95, I, č. 2 po dobu
prvých čtrnácti dnú toto denní nemocenské:

2. Olstavec 2 se ruší.

3. Odstavec 3 se stává odstavcem 2, pľi čemž
slovo „nemocenská“ se nahrazuje slovy
„ckresní sociálni“.

4. Odstavec 4 se ruší.

v 8 102, odst. 1 se vsunují za slova „léčebné
péče“ slova „preventivní i represivní“.

8 105,odst. 1 se donlňuje novým písmenem „k“
tohoto znéní:

k) k odvrácení nemoci se poskytuje po
Jištenci preventivní lúčebná péče.

$ 107 zní:

(1) X nabytí nárokú na dávky uvedené
v8 106 je tčeba, aby

2) byly splnény podmínky stanovené pro ná
pad píislušné dávky,

b) u dávek vyjn"enovaných v $ 106, písm. a)
až d) au odbytného v pňípadé 8 121, odst. 2
uplynula čekací doba, než nastal pojistný pňí
pad.

(2) Čekací dol2 činí stonadesát pňísnčvko
vých týdnú (8 108) : nezíslsal-li však pojišténec
do konce kalendáčního roku, v nčmž dovršil
45. rok včku, tčchto stopadesát pňíspôvkových
týdnú, činí čekací doba dvôstčnadesát príspév
kových týdnú (S 108). Toto ustanovení se však
nevztahuje na .poiistné pčínady invalidního a
starobního nojištšní, vzniklé pčeds čnem účin
nosti vládního naťfízení č. 52/1939 Sb. I.

S 143, odst. 1 se doplňuje touto další vétou:
Úťední lékač má právo účastniti se schúzí

predstavenstva a dozorčího výboru s hlasem
poradním.

8 175 zní:
Pojistné s pťíslušenstvím múže býti vymá

háno soudní exekucí na základé vykonatelného
výkazu nédoplatkú. Doložku o vykonateľnosti
pňipojí okresní sociální — nemocenská — po
jišťovna. Povoliti a vykonati exekuci je povo
lán príslušný exekúční soud.
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Úrazové pojišténí délníku.
čl. III.

8 1.

(1) Nositelem úrazového pojišténí podle zá
konaze dne 28. prosince 1887, č. lŤ. z. z roku
1888,o úrazovém pojišténí délníkú, ve znéní
právních pčedpisú jej mčnících a doplňujícich
—dáleúrazový zákon — jest Ústrčednísociální
pojišťovna,která je provádí Zemskými úťa
dovnamiÚstrední sociální pojišťovny se sídlem
v Praze a Brné, v néž se proméní Úrazové
pojišťovnydélnické v Praze a Brné.

(2) Zemské účťadovnyvykonávají v zastou
peníÚstčední sociální pojišťovny jednak úkoly,
syččenédosud úrazovým zákonem úrazovým
pojišťovnám délnickým, pokud z tohoto naňií
zení se nepodává néco jiného, jednak úkoly
svččenéjim Ústňední seciální pojišťovnou: ze
jména za ni sjednávají smlouvy, zavazují se
podlezmocnční udčieného jim všeobecné nebo
jednotlivéÚstčední sociální pojišťovnou, vydá
vají rozhodnutí, polsud se týče výmery podle
68 14, 18 až 20, 23, 36 a 39 úrazového zákona
a pod., a mohou žalovati a býti žalovány.
Ústčednísociální pojišťovna je však oprávnéna
v kterémkoliv obdolí správního Ťizení a v Ťí
zení pčed rozhodčími soudy a pčed vuchním
pojlšťovacím soudesn vystupovati a jednati
sama.

(3)Ústčední sociální pojišťovna provádí úra
zovépojišténí v Zemských účadovnách se sa
mostatným hosped:ičením a účtováním.

(4) Ustanovení zákona ze dne 2. července
1934,č. 173 Sb. z. a n., kterým se mční a do
plňují pčednisv © soudnictví úrazového po
jištční dčlnického, a vládního nafízení ze dne
22,prosince 1934, č. 202 Sb. z. a n., kterým se
unravuje rozhodčí soudnictví úrazového po
jištšní (zaowatčení) délnického, zústávají ne
dotčena s tím, že dosavadní rozhodčí soud
(horní senát, expositura rozhodčího soudu)
úrazovépojišťovny se pčeméní v rozhodčí soud
(horní senát, exposituru rozhodčího soudu)
dotčené Zemské účadovny Ústňední sociální

jišťovny.
poj g 2.

Podrobnosti potčebné k provedeníčl. III bu
dou upraveny vládním naťňízením.

Ustanovení pčechodná, spo
lečná, závčrečná a provádščcí.

čl. IV.

8 1.

Nemocensképojišťovny, které podle prúmčr
ného počtu pojišténcú roku 1987 pojišťovaly

299vícenežpolovinuosob,uvedenýchv8 1zák.
č.117/1926 Sb. z. a n., se nezruší. Ťyto po
jišťovny pľevedou dnem účinnosti tohoto naľí
zení na príslušné okresní sociální pojišťovny
všechnypojišténce, podrobené nemocenskému
poj išténí podle pojišťovacího zákona. K témuž
dni pľevezmoutyto okresní sociální pojišťovny
čast Jméní, pňipadající na uvedené pojišténce,
a primeľený počet zamčstnancú,a to podle zá
sadčl. 1 8 11, Ústrední sociální.pojišťovna
múže však v dohodé se zúčastnčnými pojišťov
nami a se souhlasem ministerstva sociální a
zdravotní správy upraviti otázku pňevzetí pňe
bytečných zaméstnancú pojišťoven a odevzdání
jméníjinak.

8 2.

(1) Závodní nemocenská pojišťovna Česko
slovenské plavební akciové společnosti Labské
se dnem účinnosti tohoto nafízení pčemční
v sociální pojišťovnu Česko-slovenské plavební
akciové společnosti Labskéa její rozhodčísoud
v rozhodčí soud této pojišťovny.

(2) Sociální pojišťovna Česko-slovenské pla
vební akciové společnosti Labské je príslušná
provádeti pojišténí všech osob, podléhajících
pojistné povinnosti, které jsou zaméstnány
v podniku, prípadné v plavebních podnicích
touto společností obhospodaťovaných.

(3) Pro sociální pojišťovnu Česko-slovenské
plavební akciové společnosti Labskéa její roz
hodčí soud platí všeobecná ustanovení pojišťo
vacího zákona ve znční tohoto naľízení s tím, že

a) společnost obstará na vlastní odpovédnost
a svým nákladem vedení účtú a pokladny:

b) nestačí-li jmční sociální pojišťovny, aby
byla uhrazena béžná vydání, poskytne společ
nost potčebné bezúročné zálohy,

c) nestačí-li pojistné k úhradš povinných
dávek, ač byla již zvýšeno na 55% stčedního
denního výdščľku,doplatí společnost ze svého,
čeho bude potňeba k jejich úhrade:

d) členy pčedstavenstva a dozorčího výboru
ze skupiny zamčstnavatelú jmenuje společ
nost:

e) ustanoveníčl. I, $ 12 tohoto nafízení platí
s ťou zmčnou, že Ústňední sociální pojišťovna
jmenuje pouze účedníka vedoucího,a to po sly
šení společnosti. Jeho služební požitky hradí
společnost.

8 3.

(1) Právní jednání, listiny a knihovní zá
pisy, jichž je tčeba ke zňízení okresních sociál
ních pojišťoven nebo k provedení zrušení ne
mocenských pojišťoven podle čl. I, $ 2, nebo ke
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zňčízeníZemských svazú sociálních pojišťoven
nel)9 k provečení zrušení svazú nemocenských
poiišťovcn podle 8 93 pojišťovacího zákona ve
znení čl. JI. nebo k provedení pčeménv úrazo
vých pojišťoven délnických podle čl. III, 8 1,
nelo k uskutečnéní pčevodú podle čl. IV, 8 1,
ne!:o k provedení pčemény závodní nemocenské
poiišťovny Česko-slovenské plavební akciové
společnosti Labské podle čl. IV, $ Z— zejména
k pčevodúm imční dosavadních pojišťoven
(svazú) na pojišťovny (sv2zy) ve zmínéných
ustanoveních uvedené — jsou osvobozeny od
kollú a poplatkú.

(?) Povinnost k placení povlatkového ekvi
va!lentu, týkajísí se jméní pčevädéného podle
ust>novení uvedených v odstavci 1, pňecháziína
nového vlastníka, který je povinen zanlatiti
i piípadný nedonlatek< poplatkového ekviva
Jentu i s úrekv z prodlení a nákladv upomín2
cími a exe"užními. M-vnéž Gecetiletá Ihúta
podle pozn. 3 k saz. položce 57/10G Be) ponlat
kového zákona se uvedenými pľevody jmční
nepňetrhuje a beží dále u novéhovlastníka.

8 4.

Všude tam, kde se v pojišťovacím zákoné
mluví o nemocenských paiišťovnách, rozumčjí
se tím okresní sostální poiišťovny: stejné, kde
52 v úrazovém zákoné mluví o úrazových po
jišťovnách, rozuméjí se tím, pokyd z tohoto
naťízení se nenodává nčco jiného, Zemské úťa
dovny Ústrední sociální pojišťovny.

8 5.

(1) Ustanovení čl. II, pokud se iimi mční
8 7, odst. 2, 8 81, odst. 4 a SS 107 a 175 pojišťo
vacílo zákona, platí na území celého státu,
ostatní ustanovení tohoto nafizení v zemích
České a Aloravskoslezské.

(“) Pokud právní pňčednisypojišťovacího a
úrazového zálsonaupravují tutéž véc jako toto
naťľízenía jsou v roznoru s jeho ustanovenírri,
pozbývají nlatnosti. Platnosti pozhývají zvlášté
ustanovení 85$23 až 293), $5 31 až G7b), 8S G9
až 71 a 8 81 pajišťovacího zákona, pokud se
týkali nojišťoven podrobených dozoru Ústľední
sociální pojišťovny.

(1) Ustanovení 88 2 a 25 vl. nať. č. 379/1938
Sb. z. a n. zústávají nedotčena.

(3) Ustanoveníčl. I, JI a IV nabývají účin
nosti dnem 1. kvčtna 1959: ustanovení čl. l!!
dnem1. července 1959. Toto naňízení provede
ministr sociální a zdravotní správy-v doheodé
se zúčastnénými ministry, pokud se týče Slo

ruská zemská vláda a vláda Podkarpatskéusi.
>

Vládne narladenie
zo dňa 24, februára 1939.

0 poistení zamestnancov pre prípad nemoci,
úrazu, invalidity a staroby.

Vláda Česko-Slovenskej republiky nariaďuje
podľa č. II ústavného splnomocňovacieho zá
kona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330 Sb.z.
a n.:

Poistenie pre prípad nemoci,
invalidity astaroby.

čl. I.

8 1.

(1) Nositeľom nemocenskél:o poistenia
podľa zákona zo dňa 9. októbra 1924, č. 221 Sb.
z. a n., 0 poistení zamestnancov pre prípad ne
moci, invalidity a staroby, v znení právnych
predpisov tento zákon meniacich a doplňujúcich
— ďalej poisťovací zákon — sú okresné so
ciálne poisťovne (S 2).

(2) Okresné sociálne poisťovne sú až na ďal
šie tiež nositeľmi nemocenského pcistenia osôb,
uvedených v 8 1 zákona zo dňa 1. júla 1926,
č. 117 Sb. z. a n., ktorým sa zachovávajú pre
penziiných poistencov a pre členov bznských
bretských pokladníc v platnosti niestoré usta
novenia právnych presinisov o nemocenskom
poistení, nakoľko sú poistení u nemecenských
poisťovieň podrobených dozoru Ústrednej so
ciálnej poisťovne.

(3) Okresná sociálna poisťovňa je miestne
príslušná prevádzať nemocenské poistenie
osôb, ktoré vykonávajú v jej obvode práce
alebo služby podrobené poisteniu a nie sú
poistené u žiadnej z nemocenských poisťovieň,
ktoré poisťujú iba osoby, uvedené v 8 1 zák.
č. 117/1926 Sb. z. a n. Prezhodné vykonávanie
prác alebo služieb v obvode inej okresnej so
ciálnej poisťovne nemení poistnú príslušnosť,
nakoľko uvedené práce alebo služby sa vyko
návajú u toho istého zamestnávateľa.

(3) Okresné sociálne poisťovne sú právne
osoby, môžu svojim menom nadobúdať práva
a zaväzovať sa, môžu žalovať a byť žalované.

8 2.

(1) Ústredná sociálna poisťovňa sriadi
okresné sociálnepojisťovne zpravidla v mieste,
ktoré je sídlom okresného úradu. Zároveň sta
noví obvodpôsobnosti poisťovne, ktorý sa bude
zpravidla vzťahovať na obvod pôsobnosti
okresného úradu. Ústrerlná sociálna poisťovňa
môže však, berúc ohľad na zvláštne pomery,



Sbírka zákonú a naťízení I, č. 59.

stnnoviť obvod a sídlo poisťovieň ináč alebo
zrušiť okresné sociálne poisťovne a meniť ich
obvod a sídla: Ústredná sociálna poisťovňa
môže z uvedených dôvodov tiež sriadiť nové
okresné sociálne poisťovne. Všetky tieto opa
trenia vyžadujú schválenie ministerstva so
ciálneja zdravotnej správy.

(2) Pre každú novo sriadenú okresnú so
ciáinupoisťovňu stanoví prvú sadzbu poistného
nemocenského poistenia Ústredná sociálna
poisťovňa.

(9) Všetky nemocenské poisťovne, podro
bené dozoru Ústrednej saci#lnej noisťovne —
8 výnimkou nemocenských poisťovieň uvede
ných včl. IV, 83$1a 2— sa dňom účinnosti
tohto nariadenia zrušujú. Tým istým dňom
prevezmeokresná sociálna poisťovňa, nakoľko
z ďalších ustanovení tohto nariadenia nevy
plýva niečo iné, všakové imanie, práva a zá
väzky zrušených nemecenských poisťovieň,
ktorých sídla ležia v jej obvode. Likvidáciu
prevedieÚstredná sociálna poisťovňa.

5 3.

Orgánmi olaresnej sociálnej poisťovne sú:
a) predstavenstvo,
b) dozorčí výbor,
c) vedúci úradník.

Š 4.

(1) Predstavenstvo skladá sa z desať členov
(náhradníkov), z ktových päť patrí skupine
poistencova päť skupine zamestnávateľov.

(2) Členov zo skupiny poistencov i zamest
návateľovmenuje Ústredná sociálna poisťovňa,
vypočujúcodborové sdruženia zamestnancov a
zamestnávateľov: prípaclne si môže vyžiadať
návrhod okresného úradu, v obvode ktorého je
sidlookresnej sociálnej poisťovne. Za každého
členapredstavenstva sa menuje súčasne ná
hradník.

(3) Jednotliví členovia (náhradníci) môžu
byťÚstrednou sociálnou poisťovňou odvolnní a
na miesto nich alebo na miesto ináč odpadlých
členov(náhradníkov) môžu byť menovaníiní
členovia(náhradníci).

(1) Funkčná doba predstavenstva trvá šesť
rokov.Členovia (náhradníci) zostávajú v úrade
i po uplynutí tejto doby, kým nenastúpia
v úrad ich nástupci.

(5) Predstavenstvo spravuje a zastupuje
okresnú sociálnu poisťovňu vo všetkých ve
ciach,ktoré nie sú poisťovacím zákonom alebo
stanovamivyhradené iným orgánom poisťovne.
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(9) Do doby, než sa ustaví prvé predstaven
stvo okresnej scciálnej poisťovne, alebo aX sa
predstavenstvo poisľovne stane neschopným
usnúšať sa, alobo ak sa zdráha vykonávať
svoje povinnosti, prevádza jeho úkoly svojim
zástupcom Ústredná ecciálna poisťovňa: do
troch mesiacov musí však menovať nové predstavenstvo.

8 5.

(1) Predstavenstvo volí zo seba nadpolovič
nou väčšinou odovzdaných hlasov starostu a
jeho námestníka. Ak pri prvej voľbe nikto ne
obdrží túto väčšinu, koná sa užšia voľba medzi
kandidátmi, ktorí obdržali najviac hlasov. Zvo
lený Je ten, kto na seba sústredil najväčší po
čet platných hlacov. Ak sa i pri dmhej voľbe
sústredí rovnaký počet hlasov na dvoch alebo
viac kandidátov, rozhodne medzi nimilós.

(2%)Ak je starosta zvolený zo skupiny
pcistencov, patrí námestník skupine zamestná»
vateľov a naopak.

„ (3) Námietky proti voľbe starostu alebo
jeho namestníka, ktoré musia byť podpísané
aspon troma členmi predstavenstva, treka
podať do osem dní odo dňa volieb Ústredrej
sociálnej poisťovni, ktorá o nich rozhodre
s konečnou platnosťou do tridsať dní po ich
dojdení.

(+) Voľba starostu (jeho námestníka) stáva
sa pravoplatnou tým, že uplvnula osmidenná
lehota, určená k podaniu námietok, a tieto mo
dané neboly: ak boly podané, vtedy dňom,

kedy strane bolo doručené zamietavé písomné
rozhodnutie.

8 6.

(1) Dozoyčí výbor skladá sa zo šesť členov
(náhradníkov), z ktorých traja patria skunine
poistencov a traja skupine zamestnávateľov.Ustanovenia84,ods.2až4a6 platiaobdobne
i tuná.

(2) O voľbe predsedu dozorčieho výboru a
jeho námestníka platia obdobne ustanovenia
$ 5 stým, že námietky proti voľbe musia byť
podpísané aspoň dvoma členami dozorčieho vý
boru. Ak je starosta zvolený Zo skupiny
poistencov, patrí predseda dozorčieho výboru
skupine zamestnávateľov a naopak.

(3) Dozorčí výbor je povolaný dozerať na
presné zachovávanie zákona, stanov a iných
predpisov a na celkové hospodárenie okresnej
sociálnej poisťovne.

8 7.

Predseda dozorčiehovýboru a jeho námest.
ník môžu sa zúčastniť schôdzokpredstavenstva
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a starosta a jeho námestník schôdzok dozor
čieho výboru, a to s hlasom poradným.

8 8.

Podrobné predpisy o svolávaní, rokovaní,
usnášaní a činnosti predstavenstva a dozor
čiehovýboru, ako aj o právach a povinnostiach
starostu a jeho námestníka a predsedu dozor
čieho výboru a jeho námestníka obsahujú sta
novy okresných sociálnych poisťovieň, ktoré
budú upravené podľa vzommýchstanov, ktoré
vydá Ústredná sociálna poisťovňa so schvále
ním ministerstva sociálnej a zdravotnej
správy. Stanovy okresných sociálnych poisťo
vieň a ich zmeny schvaľuje Ústredná sociálna
poisťovňa. Kým sa tak nestane, použijú sa ob
dobne stanovy, ktoré dosiaľplatily pre okresné
nemocenské poisťovne, nakoľko neodporujú
ustanoveniam tohto nariadenia.

S 9.

(1) Vedúcemu úradníkovi prislúcha riadiť
práce okresnej sociálnej poisťovne: je pria
mym predstaveným všetkých jej zamestnan
cov. Jeho práva a povinnosti určí Ústredná so
ciálna poisťovňa služobnými pravidlami.

(2) Vedúci úradník zúčastní sa schôdzok
predstavenstva i dozorčieho výboru s porad
ným hlasom, ak nejde o veci, ktoré sa týkajú
jeho osoby alebo osoby prívbuznej s ním v linii
priamej vôbec, pobočnej alebo sošvagrenej až
do druhého stupňa.

(3) Ak sa vedúci úradník nazdáva, že usne
senie orgánov uvedených v odseku 2 je v roz
pore s platnými predpismi, je oprávnený a po
vinný predložiť to usnesenie k rozhodnutiu
Ústrednej sociálnej poisťovni a zadržať výkon
až do tohto rozhodnutia.

8 10,

(1) Zamestnancov okresnej sociálnej po
isťovne, okrem úradníkov uvedených v 8 J2
tohto nariadenia, prijíma (menuje), prepúšťa
a služobnésmluvys nimi uzatvára predstaven
stvo okresnej sociálnej poisťovne za podmienok
stanovených služobným a disciplinárnym po
riadkom (odsek 2).

(2) Právne postavenie týchto zamestnancov,
podmienky ich prijímania, prepúšťania, disci
plinárneho stíhania, ako aj ich služobné a pen
zijné pôžitky a vôbec služobný pomer upravia
sa služobným a disciplinárnym poviadkom,
ktorý pre týchto zamestnancov vydá Ústred
ná sociálna poisťovňa, vypočujúc odborové
ústredne zamestnancov sociálno-poisťovacích
ústavov, ustanovenie 8 40 vládneho nariade
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niazo dňa 21. decembra 1938, č. 380 Sb. z. an.,
O úsporných opatreniach personálnych, zo
stáva nedotknuté. Tento služobný a discipli
nárny poriadok je záväzný pre všetkých za
mestnancov okresných sociálnych poisťovieň,
prv ako bude vydaný, platí pre nich dočasne
doterajší služobný a disciplinárny poriadok vy
daný pre zamestnancov nemocenských poisťo
vieň Ústrednou sociálnou poisťovňou, nakoľko
neodporuje ustanoveniam tohto nariadenia a
vládneho nariadenia zo dňa 21. decembra 1938,
č. 319 Sb. z. a n., 0 úprave niektorých perso
nálnych pomerov vo verejnej správe.

8 11.

(1) Okresná sociálna poisťovňa vstúpi dňom
účinnosti tohto nariadenia do služobných
smlúv zamestnancov zrušených nemocenských
poisťovieň, ktorí v uvedený deň boli ešte v čin
nej službe, nakoľko tieto smluvy nevybočujú
z medzí doterajšieho služobného a disciplinár
neho poriadku pre zamestnancov nemocen
ských poisťovieň. Okresná sociálna poisťovňa
nie je však povinná ponechať prevzatým za
mestnancom,i keďboli trvale ustanovení, slu
žobné postavenie, ktoré mali v zrušenej nemo
censkej poisťovni a poskytovať im funkčné
služné a iné prídavky (výhcdy, naturálne byty
a pod.), odvislé od výkonu ich skoršej funkcie
alebo služobného postavenia.

(2) Do troch mesiacov odo dňa účinnosti
nového služobného a disciplinárneho poriadku
(810, ods. 2) zrušia okresné sociálne poisťovne
doterajšie smluvy prevzatých zamestnancov
v ich platovej (pôžitkovej) časti, zaradí ich
do služobných kategorií, ktoré budú odpovedať
ich novému služobnému postaveniu, a vyme
ria im služobné pôžitky podľa ustanovení no
vého služobného a disciplinárneho poriadku:
pri tom však nie sú oprávnené preradiť za
mestnancov do katerorie, ktorá by bola o viac
než 0 jednu nižšia ako doterajšia.

(3) K prevedeniu ustanovení odseku 2 vydá
ústredná sociálna poisťovňa smernice, ktoré
sú pre okresné sociálne poisťovne záväzné.
Tieto smernice vyžadujú schválenie minister
stva sociálnej a zdravotnej správy. Ak okresná
sociálna poisťovňa neprevedie v stanovenej
lehote úpravu služobných smlúv prevzatých
zamestnancov podľa ustanovenia predchádza
Júceho odseku, porobí potrebné opatrenia
Ústredná sociálna poisťovňa s účinkom právne
záväzným ako pre dotyčného zamestnanca,tak
i pre okresnú sociálnu poisťovňu.

(4) Ak zamestnanec zrušenej nemocenskej
poisťovnenenastúpi miesto, ktoré mu okresná
sociálna poisťovňa prikáže, zaniká jeho dote
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rajší služobný pomer bez nároku na výpoveď
a bez práv plynúcich z výpovedi.

(5) Trvale ustanoveným zamestnancom,
ktorí do tridsať dní odo dňa účinnosti tohto
nariadenia vyhlásia, že vystupujú zo služieb
okresnej sociálnej poisľovne, môže byť pri
znanéodbytné podľa obdoby 8 29, ods. 2 dote
rajšiehoslužobného a disciplinárneho poriadku
prezamestnancov nemocenských poisťovieň.

(6) Okresné sociálne poisťovne sú povinné
prevziať do svojich služieb zamestnancov
čoskejnárodnosti, pridelených im Ústrednou
sociálnou poisťovňou, ktorí boli donútení
opustiťsvoje miesta v nemocenských poisťov
nizchv dôsledku územných alebo štátopráv
nychzmien. Ústredná sociálna poisťovňa sta
noví súčasne ich zaradenie a určí výšku ich
pôžitkov.Zamestnanci, ktorí v predošlomslu
žeoncmpostavení boli trvzle ustanovení, ne
môžu byť vôbec prepustení bez súhlasu
Ústrednejsociálnej poisťovne: ostatní zamest
nancinemôžu byť bez tohto súhlasu vypove
danízo služieb pred 31. decembrom 19:10, leda
žeby boly splnené podmienky, na základe kto
rýchmôže byť zamestnanec prepustený podľa
zákonazo dňa 11. júla 19834,č. 154 Sb. z. an.,
o súkromných zamestnancoch, bez dodržania
výpovednej lehoty.

I- (17)Do 31. decembra 1940 môže Ústredná
seciflnapoisťovňa, ak si to vyžaduje záujem
služby,preložiť zamostnanca okresnej sociál
nej poisťovne a prideliť ho po jeho vypočutí
dcčasnealcbo trvr.!e do inej okresnej sociálnej
poisťovne. Táto je [povinná prevziať prelože
néhozamestnanca do svojich služieb, zzradiť
ho,nakoľko Ústredná scciálna poisťovňa ne
stanoví ináč, do kateďrorie a stupňa, ktorý
očpovedádoterajšicnu jeho zaradeniu, a vy
plácaťmu služobné požitky podľa služobného
a disciplinárneho poriadku. Preukáznné sťa
hovacietrovy unradí podľa obdcby predpisov,
platnýchpre štátnych zamestnancov, prelože
nému zamestnancovi Ústredná sociálna po
isťovňa. Proti opatreniu Ústrednej sociálnej
pcisťovneniet opravného prostriedku: ak
takýtozamestnanec nenastúpi v stanovenej
lehcte,ktorá nesmie byť kratšia tridsať dní,
miesto,ktoré mu Ústredná sociálna poisťovňa
prikáže,platí obdobne ustanovenie odseku 4.

(8) Predchádzajúce ustanovenia platia ob
dobnetiež pre úradných lekárov ustanovených
podľa$ 143, ods. 1 poisťovacieho zákona.

8 12.

(1)Ústredná sociálna poisťovňa ustanovuje
uokresnýchsociálnych poisťovieň, ktoré majú

803

v priemere posledných troch rokov najvyššie
6000 povinných poistencov, vedúceho úvadníka
a jeho námestníka: u okresnej sociálnej po
istovne, ktorá má viac než 5000 povinných
poistencov, ustanovuje vedúceho úradníka,

"Jeho námestníka a účstného. Ak má poisťovňa
viac než 100.000 poistencov, môžu byť usta»
novení dva námestníci vedúceho úradníka.

“ (2) Úradníkov uvedených v odseku 1 pri
Jima (menuje), povyšuje, prekladá a prepúšťa
Ústredná sociálna poisťovňa, ktorá ich tiež
platí a uzatvára s nimi služobné snluvy
v rámci služobnéhoa disciplinárneho poriadku
podľa odseku 3. Tito úradníci podliehajú
disciplinárnej pravomoci Ústrednej sociálnej
poisťovne, ktorá ich vezme v sľub, že budú
zachovávať zákony a iné predpisy a že budú
statočne a svedomite plniť prevzaté povin
nosti, ináč platia-i pre týchto úradní!:ov
obdobne ustanovenia 8 68 poisťovacieho
zákona.

(3) Právne postavenie týchto úradnf:ov,
podmienky ich prijímania (menovania), pre
púšťania, disciplinárneho stíhania, ako aj ich
služobné a penzijne pôžitky a vôbec služeozý
pomer upraví sa služobným a disciplinárn+a
poriadkom, ktorý vydá Ústredná sociálna [0
lsťovňa, vypočujúc odborové ústredne zamest»
nancov sociálno-poisťovacích ústavov: ustano
venie $ 40 vl. nar. č. 380/1938 Sb. z. a n.
zosiáva nedotknuté. Kým nebude vydaný,
platí pre nich dočasne doterajší služobný a
disciplinárny poriadok, vydaný pre zamest
nancov nemocenských poisťovieň Ústrednou
sociálnou poisťovňou, nakoľko neodporuje
ustanoveniamtohto nariadenia a vládnehon2
riadenia č. 379/193S Sb. z. an.

$ 13.

Okresné sociálne poisťovne, ktoré prevz2y
časť obvodu pôsobnosti nemocenských poišť
vieň, sídlo ktorých .zostalo na území prir<::—
nom k iným štátom, nevstupujú do sm!žv a
záväzkov týchto nemocenských poisťovieň.

8 14.
(1) Doterajšie rozhodčie súdy okresných

nemocenských poisľovieň, ktorých sídlo stane
sa sídlom okresných sociálnych poisťovieň,
premenia sa dňom účinnosti tohto nariadenia
na rozhodčie súdy okresných sociálnych po
isťovieň, Ostatné rozhodčie súdy nemocen
ských poisťovieň sa zrušujú. Spory, ktoré
v deň účinnosti tohto nariadenia neboly ešte
vybavené doterajšími rozhodčími súdmi ne

" mocenských poisťovieň, rozhodnú už rozhodčie
súdy okresných sociálnych poisťovieň.
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(2) O složení a pôsobnosti rozhodčích súdov
okresných sociálnych poisťovieň platia ob
dobne ustanovenia časti piatej poisťovacieho
zákona o rozhodčích súdoch nemocenských
poisťovieň s odchvlkou, že dvanásť prísedia
cich rozhodčích súdov okresných sociálnych
poisťovieň a dvanásť ich náhradnikov, ako aj
dvadsať prísediacich poisťovacích súdov a
dvadsať ich náhradníkov menujú krajinské
úrady, a dvadsať prísediacich hlavného poisťo
vacieho súdu a dvadsať ich náhradníkov mi
nisterstvo sociálnej a zdravotnej správy, vy
počujúc odborové sdruženia zamestnancov a

, Zamestnávateľov. Polovica prísediacich (ná
hradníkov) patrí skupine poistencov a polo
vica skupine zamestnávateľov. Funkčná doba
prísediacich (náhradníkov) týchto súdov trvá
šesť rokov.

(3) Jednotliví prísediaci (náhradníci) uve
dených súdov môžu byť úradmi, spomenutými
v odseku 2, odvolaní a namiesto nich alebo na
miesto ináč odpadlých prísediacich (náhrad
níkov) môžu byť menovaní iní prísediaci
(náhradníci). .

(4) Doterajší prísediaci (náhradníci) zo
stávajú však na svojich miestach, kým ne
ujmú sa úradu nove menovaní prísediaci (ná
hradníci).

čl. II.

Poisťovací zákon sa ďalej mení takto:

8 7, ods. 2 znie:

(2) Taktiež poistenie invalidné a starobné
vzniká týmto dňom, ak bol zamestnanec u po
isťovne včas (8 17) prihlásený k poisteniu. Ak
8a tak nestalo, vzniká toto poistenie teprv
dňom, kedy prihláška došla do poisťovne,
alebo kedy bola doporučene podaná na poštu.
Dobu pred týmto dňom treba zarátať len
vtedy, ak podal prihlášku zamestnávateľ
alebo zamestnanec a ak bolo poistné za túto
dobu zaplatené prv, než nastal poistný prí
pad, do čakacej doby (8 107) zaratúva sa

Mn najvyššie päťdesiat príspevkových týžňov.868sadoplňujeodsekom3 tohtoznenia:
(3) Zamestnanci Ústrednej sociálnej po

isťovne, ich Krajinských úradovieň, Krajin
ských sväzov sociálnych poisťovieň a okres
ných sociálnych poisťovieň nemôžu byťčlen
mi správnych orgánov Ústrednej sociálnej
poisťovne, Krajinských úradovieň a okres“
ných sociálnych poisťovieň,
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$ 7b, ods. 3 znie:

(S) Ústredná sociálna poisťovňa prispeje
okresným sociálnym poisťovniam na úhradu
správnych nákladov, spojených s vydávaním
preukazov (legitimácií) poistencov podľa
$ 21 a), ako aj s úkonmi, uvedenými v $ 187,
ods. 2, sumou, ktorú stanoví v medziach svo
jich početných podkladov. Toto opatrenie vy
žaduje schválenie ministerstva sociálnej a
zdravotnej správy.

V 8 81, ods. 4 sa vkladajú namiesto vety 2
tieto ustanovenia:

Funkčná doba predstavenstva trvá šesť ro
kov. Predseda (jeho námestníci) a členovia
(náhradníci) predstavenstva zostávajú v úra
de i po uplynutí tejto doby, kým nenastúpia
v úrad ich nástupci.

8 93, ods. 1 znie:

(1) Minislerstvo sociálnej a zdravotnej
správy sriadi k. plneniu úkolov uvedených
v odseku 2 Krajinské sväzy sociálnych pois
ťovieň, a to v Prahe prve krajinu Českúa
v Brne pre krajinu Moravskosliezsku. IKra
jinské sväzy sú právne osoby, môžu svojim
menom nadobúdať práva a zaväzovať sa,
môžu žalovať a byť žalované. Oxresné soci
álne poisťovne a sociálna poisťovňa Česko
Slovenskej plavobnej akciovej spoločnosti
Labskej sú povinné byť členmi príslušného
Krajinského sväzu. Krajinské sväzy podlie
hajú dozoru Ústrednej sociálnej poisťovne
podľa obdoby predpisov platných pre dozor
nad sociálnymi poisťovňami.

V 8 98, ods. 2 posledná veta znie:

Pri prevádzaní úkolov uvedených v pís
mene b), c), f) a ch) sú sväzy povinné dbať
na smernice, vydané Ústrednou sociálnou po
isťovňou. Ministerstvo sociálnej a zdravotnej
správy môže však sväzové úkoly, obsažené
v uvedených ustanoveniach, trvale alebo do
časne obmedziť a prípadne preniesť na
Ústrednú sociálnu poisťovňu.

8 93, ods. 3 až 8 znie:

(9) O složení, menovaní a pôsobnosti svä
zových orgánov platia obdobne ustanovenia
čl. I, 88 3 až 7 vládneho nariadenia zo dňa
24. februára 1939, č. 52 Sb. I, o poistení za
mestnancov pre prípad nemoci, úrazu, inva
lidity a staroby, s tým, že ministerstvo soci
álnej a zdravotnej správy menuje, vypočujúc
Ústrednú sociálnu poisťovňu, do predstaven
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stva sväzu troch členov (náhradníkov) zo
skupiny poistencov, troch členov (náhrad
níkov) zo 6kupiny zamestnávateľov a šty
rochčlenov (náhradníkov) z radu odborníkov
nemocenského poistenia: do dozorxčieho vý
boru menuje rovnakým spôsobom dvoch čle
nov (náhradníkov) zo skupiny poistencov,
dvochčlenov (náhradníkov) zo skupiny za
mestnávateľov a dvoch členov (náhradní
kov) z radu odborníkov nemocenského pois
tenia. Ministerstvo sociálnej a zdravotnej
správy rozhoduje tiež o námietkach proti
voľbestarostu predstavenstva a jeho námest
níka, ako aj o námietkach proti voľbe pred
sedu dozorčieho výboru a jeho námestníka.
Taktiežmenovanie zástupcu, ako aj predsta
venstva a dozorčieho výboru podľa obdoby
ustanovenia čl. I, 8 1, ods. 6a $6, ods. 1 toho
istéhonariadenia prislúcla ministerstvu so
ciálnej a zdravotnej správy, a to po vypo
čutí Ústrednej sociálnej poisťovne. Prvé sta
novysväzov, ktoré vydá ministerstvo sociál
nej a zdravotnej správy, vypočujúc Ústrednú
sociálnu poisťovňu, musia obsahovať meno
vite ustanovenia o svolúvaní, rokovaní, usná

„šaní a o činnosti predstavenstva a dozorčieho
výboru,o právach a povinnostiach starostu
a jeho námestníka, predsedu dozorčieho vý
boru a jeho námiesíníka, o právach a povin
nostiach vedúceho úradníka a jeho námest
níka, ďalej o stanovení členského príspevku
pre úkoly sväzové, o zastupovaní sväzov na
vonok,o forme aktov právne záväzných, ako
aj o tom,ako sa sostavuje, skúša ročný účet
a uverejňujú vyhlášiiv sväzov. Zmena stanov
a zmena výšky členských príspevkov vyža
dujú schválenia Ústrednej sociálnej pois
ťovne.

(1) Zamestnancov sväzu, na ktorých sa ob
dobne vzťahujú ustanovenia $ 68 zákona a
ustanovenia čl. I, 8 10, ods. 2 vl. nar. č. 52/
1939Sb. I, prijíma (menuje), prepúšťa a slu
žobnésmluvy s nimi uzatvára predstavenstvo
sväzu za podmienok stanovených služebným
a disciplinárnym poriadkom pre zamestnan
cov okresných sociálnych poisťovieň. Pri
jímanie (menovanie) a prepúšťanie vedúceho
úradníka a jeho námestníka, ako aj ich slu
žobnésmluvy vyžadujú schválenie Ústrednej
sociálnej poisťovne.

(5) Sväzy nemocenských poisťovieň : „Čes
ko-Slovenské ústredie nemocenských pois
ťovieňvrPrahe, Jednota poľnohospodárskvch
nemocenskýchpoisťovieň v Prahe, Ústredný
sväáznemocenských poisťovieň v Przhe“ sa
zrušujú. Ich likvidáciu prevedie Ústredná so
ciálna poisťovňa.
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(0) Práva a záväzky zrušených 8väzov
prejdú dňom účinnosti tohto nariadenia po
dľa pomeru priemerného počtu poistencov
nemocenských poisťovieň, podrobených do
zoru Ústrenej sociálnej poisťovne, v jednot
livých krajinách v kalendárnom mesiaci,
ktorý predchárza dňu účinnosti vládneho na
riadenia č. 52/1939 Sb. I, na Krajinské
sväzy, ktoré tiež prevezmú tomuto pomeru
odpovedajúci počet zamestnancov, lekárov
v to počítajúc, avšak s ohľadom na SsVväzové
podniky a liečebné ústavy, sídlo ktorých zo
stane na území príslušného Krajinského
sväzu. Ak sa Krajinské sväzy nedohodnú
o rozdelení práv a záväzkov a 0 prevzatí za

cov Vekárov),rozhodneministerstvoociálnej a zdravotnej správy, čujú
Ústrednúsociálnupoisťovňu.0 pote

(7) Krajinské sväzy sociálnych poisťovieň
vstúpia do služobných smlúv prevzatých za
mestnancov zrušených sväzov, nakoľko boly
uzavreté pred 1. júlom 1938: pri tom platiaobdobneustanoveniačl.I,$11,ods.1až5 vl.
nar, č. 52/1939 Sb. I.

(5) Pre. Krajinské sväzy sociálnych pois
ťovieň platia obdobne tiež ustanovenia čl. I,
$ 11, ods. 6 až 8 vl. nar. č. 62/1939 Sb. 1,
ako aj ustanovenia 88 2 a 25 vl. nar. č. 319/
1933 Sb. z an. a 8 40 vl. nar. 380/1938 Sb.z. an.

$ 93 sa doplňuje ďalšim odsekom tohtoznenia:

(9) Sriaďovanie iných sväzov než uvede
ných v odseku 1 a akékoľvek iné sdružovanie
sociálnych poisťovieň nie je prípustné.

Vä 95 a):
1. V odsexu 1 veta prvá znie:e
(1) Ak oXresná sociálna poisťovňa vyme

rizva poistné vyššie než 5% stredného den
ného zárooku, poskytuje sa v jej obvode na
miesto nemocenského uvedeného v $ 95, I, č.
Z po dobu prvých štrnásť dní toto denné ne
mocenské:

2. Odsek 2 sa ruší.

3. Odsek 3 sa stáva odsekom 2, pri čom
slovo „nemocenská“ sa nahraďuje slovani
„Okresná sociálna“.

4. Odsek 4 sa ruší.

V 8 102, ods. 1 sa vsunujú za slová „liečeb
nej pečlivosti“ slová „preventívnej a repre«
sívnej“,
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8 105, ods. 1 sa doplňuje novým písmenom
„k“ tohto znenia:

k) k odvráteniu nemoci sa poskytuje pois
tencovi preventívna liečebná starostlivosť.

8 107 znie:

(1) K nadobudnutiu nárokov na dávky uve
dené v 8 106 je treba, aby

a) boly splnené podmienky stanovené pre
nánad príslušnej dávky,

b) u dávok pomenovaných v $ 106G,písm.
a) ažd) au odbytného v prípade $ 121, ods.
2 uplynula čakacia doba, než nastal poistný
prírad.

(2) Čakacia doba činí stopäťdesiat príspev
kových týždňov (8 103): ak však poistenec
nezískal do konca kalendárneho roku, v kto
rom dovíšil 45. rok veku, týchto stopäťdesiat
príspevkových týždňov, činí čakacia dobadvestopäľdesiat— príspevkových— týždňov
(S 108). Toto ustanovenie sa však nevzťahuje
na poistné prípady invalidného a starobného
poistenia, vzniklé predo dňom účinnosti vlád
neho nariadenia č. 52/1939 Sb.I.

$ 143, ods. 1 sa doplňuje touto ďalšou
vetou:

Úradný lekár má právo zúčastniť sa schô
dzok predstavenstva a dozorčieho výboru
s hlasom poradným,

8 175 znie:

Poistné s príslušenstvom môže sa vymáhať
súdnou exekúciou na základe vykonateľného
výkazu nedoplatkov. Doložku o vykonateľnosti
pripojí okresná sociálna — nemocenská — po
isťovňa. Povoliť a vykonať exekúciu je povo
laný príslušný exekučný súd.

Úrazovépoistenie robotníkov.
čl. II.

51.
(1) Nositeľom úrazového poistenia podľa

zákona z 28. decembra 1887, č. 1 r. z. Z roku
18588,o úrazovom poistení robotníkov, v znení
právnych predpisov meniacich ho a doplňu
júcich — ďalej úrazový zákon — je Ústredná
sociálna poisťovňa, ktorá ho prevádza Krajin
skými úradovňami Ústrednej sociálnej po
isťovne so sídlom v Prahe a v Birne, v ktoré
sa premenia Úrazové poisťovňe robotnícke
v Prahea v Brne.

(2) Krajinské úradovne vykonávajú v za
stúpení Ústrednej sociálnej poisťovne jednak

+
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úkoly, sverené dosiaľ úrazovým zákonom úra
zovým poisťovniam robotníckym, nakoľko
Ztohto nariadenia nevyplýva niečo iné, jednak
úkoly sverené im Ústrednou sociálnou poisťov.
ňou: menovite za ňu uzatvárajú smluvy, zavä
zujú sa podľa splnomocnenia udeleného im
všeobecne alebo jednotlive Ústrednou sociál
nou poisťovňou, vydávajú rozhodnutia, po
ťažne výmery podľa 8$ 14, 1S až 20, 23, 836a
39 úrazového zákona a pod, a môžu žalovať
a byť žalované. Ústredná sociálna poisťovňa
Je však oprávnená v ktoromkoľvek období
správneho pokračovania a v pokračovaní pred
rozhodčími súdmi a pred hlavným poisťovacím
súdom vystupovať a pojednávať sama.

(3) Ústredná sociálna poisťovňa prevádza
úrazové poistenie v I<rajinských úradovniach
so samostatným hospodárením a účtovaním.

(+) Ustanovenia zákona zo dňa 2. júla 1934,
č. 173 Sb. z. a n., ktorým sa menia a doplňujú
predpisy 0 súdnictve robotníckeho úrazovéno
poistenia, a vládneho naviadenia zo dňa 22. de
cembra 1934, č. 262 Sb. z. A n., ktorýmsa
upravuje rozhodčie súdniciívo robotníckeho
úrazového poistenia (zaopatrenia), zostávajú
nedotknuté s tým, že doterajší r0ozhodčísúd
(banský senát, expozitúra rozliodčieho súdu)
úrazovej poisťovne sa premení v rozhodčí súd
(banský senát, expozitúru rvozhodčiehosúdu)
dotyčnej Krzjinskej úradovne Ústrednej so
ciálnej poisťovne.

8 2.

Podrobnosti potrebné k prevereniu čl. 1II
budú upravené vládnym nariadením.

Ustanovenia prechodné, spo.
ločné,záverečné a prevádzajúce.

čl. IV.

8 1.

Nemocenské poisťovne, ktoré podľa prie
merného počtu poistencov roku 1937 poisťľo
valy viac než polovicu osôb, uvedených vô1
zák. č. 117/1926 Sb. z. a n., sa nezrušia. Tieto
poisťovneprevedú dňom účinnosti tolito naria.
denia na príslušné oluresné sociálne poisťovne
všetkých poistencov, podrobených nemocen
skému poisteniu podľa poisťovacieho zákona.
V ten istý deň prevezmú tieto okresné sociálne
poisťovne časť imania, pripadajúcu na uvede
ných poistencov, a primeraný počet zamest
nancov, a to podľa zásad čl. I, $ 11. Ústredná
sociálna poisťovňa môže však v dohodeso zú
častnenými poisťovňami a so súhlasom mini
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sterstva sociálnej a zdravotnej správy upraviť
otázku prevzatia prebytočných zamestnancov
poisľovieň a odovzdania imania ináč.

8 2.

(1) Závodná nemocenská poisťovňa Česko
Slovenskej plavobnej akciovej spoločnosti Lab
skej sa dňom účinnosti tohto nariadenia pre
Mení v sociálnu poisťovňu Česko-Slovenskej
plavobnej akciovej spoločnosti Labskejajej
rozhodčí súd v rozhodčí súd tejto poisťovne.

(2) Sociálna poisťovňa Česko-Slovenskej
plavobnej akciovej spoločnosti Labskej je prí
slušná prevádzať poistenie všetkých osôb, pod
liehajúcich poistnej povinnosti, ktoré sú za
mestnané v podniku, prípadne v plavobných
podnikoch obhospodárovaných touto spoloč
nosťou.

(3) Pre sociálnu poisťovňu Česko-Sloven
skej plavobnej spoločnosti Labskej a jej roz
hodčísúd plalia všeobecné ustanovenia poisťo
vacieho zákona v znení tohto nariadenia
s ťým, že

a) spoločno:ť obstará na vlastnú odpoved
nosť a svojiminákladom vedenie účtov a po
klanice:

b) ak nestačí imanie sociálnej poisťovne,
aby boly uhradené bežné výdavky, poskytne
spoločnosťpotrebné bezúročné preddavky:

c) ak poistné nestačí na úhradu povinných
dávok, ačkoľvek bolo už zvýšené na 55%
stredného denného zárobku, doplatí spoločnosť
zo svojho, čo bude treba k ich úhrade:

d) členov predstavenstva a dozorčieho vý
boru zo skupiny zamestnávateľov menuje
spoločnosť:

e) ustanovenia čl. I, $ 12 tohto narjadenia
platia s tou zmenou, že Ústredná sociálna po
isťovňa nienuje iba úradníka vedúceho, a to
po vypočuli spoločnosti. Jeho služobné pôžitky
hradí spoločnosť.

8 3.

(1) Právne jednania, listiny a pozemno
knižné zápisy, ktorých je treba ku sriadeniu
okwesných sociálnych poisťovieň alebo k pre
vedeniu Zrušenia nemocenských poisťovieň
podľa čl. I, $ 2, alebo ku sriadeniu Krajin
ských sväzov sociálnych poisťovieň alebo
k prevedeniu zrušenia sväzov nemocenských
poisťovieň podľa 8 93 poisťovacieho zákona
v znení čl. II, alebo k prevedeniu premeny
úrazových poisťovieň robotníckych podľa čl.

111, 8 1, alebo k uskutočneniu prevodov po
dľa či, IV, 8 1, alebo k prevedeniu premeny
závodnej nemocenskej poisťovne Česko-Slo
venskej plavobnej akciovej spoločnosti Lab
skej podľa čl. IV, $ 2 — menovite k prevodom
imania doterajších poisťovieň (sväzov) na po
islovne (sväzy) v spomenutých ustanove
niach uvedené — sú oslobodené od kolkov a
poplatkov.

(2) Povinnosť k plateniu poplatkového ekvi
valentu, týkajúca sa imania prevádzaného po<
dľa ustanovení uvedených v odseku 1, pre
chádza na nového vlastníka, ktorý je povinný
zaplatiť 1 prípadný nedoplatok poplatkového
ekvivalentu + s úrokmi zo zameškania a ná
kladmi upomínacími a exekučnými. Taktiež
desaťročná lehota podľa pozn. 3 k sadz. po
ložke 51/ 106 Be) poplatkového zákona sa uve
denými prevodmi imania nepretrhuje a beží
ďalej u nového vlastníka.

8 4.

Všade tam, kde sa v poisťovacomzákone ho
vor] o nemocenských poisťovniach, rozumejú
sa tým okresné sociálne poisťovne: rovnako
tak, kde sa v úrazovom zákone hovorí o úma
zových poisťovniach, rozumejú sa tým, na
koľko z tohto nariadenia nevyplýva niečo iné,
Krajinské úradovne Ústrednej sociálnej po
isťovne,

8 5.

(1) Ustanovenia čl. II, nakoľko sa niml
mení $ 7, ods. 2, 8 81, ods. 4 a $9 107 a 175 po
isťovacieho zákona, platia na území celého
štátu, ostatné ustanovenia tohto nariadenia
v krajinách Českej a Moravskosliezskej.

(2) Nakoľko právne predpisy poisťovacieho
a úrazového zákona upravujú tú istú vec ako
toto nariadenie a Sú v rozpore s jeho ustano
veniami, pozbývajú platnosti. Platnosť strá
cajú zvlášte ustanovenia $8 23 až 29 a), 84 31
až 67 b), 83 69 až 71 a $ 84 poisťovacieho zá
lcona, nakoľko sa týkajú poisťovieň podrobe
ných dozoru Ústrednej sociálnej poisťovne.

(3) Ustanovenia 88 2 a 25 vl. nar. č. 379/
1938 Sb. z. a n. zostávajú nedotknuté.

(4) Ustanovenia čl. I, II a IV nadobúdajú
účinnosť dňom 1. májom 1939: ustanovenia
čl. III dňom 1. júlom 1939. Toto nariadenie
prevedie minister sociálnej a zdravotnej
8právy v dohode So zúčastnenými ministrami,
poťažne Slovenská krajinská vláda a vláda
Podkarpatskej Rusi.
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POZNOPDANOK BNANH

8 nna 24. noToro 1939
NPOo OÓEZNEYHEHHA CNY)KÓOBIIKIB Ha

BINANOK HENYMII, CKANIMENNA, IHBANÍAHOCTII

TA CTAPOCTII.

Baa.1a Yecbko-C10Ba3ubkOl PENVÓMIKI po3
nopazgkve no apr. II KOHCTIITYLŇIHOPOYNOB
HOBAACHSNOYOTOJAKOILY3 AH15. rpy ana 19383,
u. 390 30. 3. I p.:

OGeZNE4CHHAHABINANOK HEJYTUY,
iIHBANINHOCTH Ta CTAPDOCTUY.

Apr.|.
5 1.

(1) HociEM OÓEZNEHÉHHA NOPIX NO ZAKOHY
a 211 9. :koBTHA 1924, u. 221 36. 3. i p., npo
OĎEJNEYCHHA CAV:KÓCBINNKÍBHA BHNAAOK HEJLYTH,

IHB3NLAHOCTH TA CTAPOCTH, B POZYMÍHHO NPAB

HIX NPHANUCÍB,LO ŇOTO ZMIHKSOT> | NONOBHO
OTb — NAJLUJE 34KOH PO OĎEZNEYHÉHHA— E
OKPY:KHÍ COLÍAIbHÍ 33BEJEHHA OĎEZNEYCHHA
(8 >).

(7) OKPYZUNÍ COLIIAABHÍ 34BENEHHA OČEJNE
ueHL € AK NO BIAKAHKAHIA TAKOM HOCÍSIMH

OČEZNEYHEHHAXOPIIX — OCIÓ, HABENEHHX B 8 |
84KOHY3 0HA |. aunnua 1926, u. 117 36. 3. i p.,
AKNM ZÓCPDEKVETLĽCALIA NEHCÍŇHIX ODĎEZNEU4EH

1ÍB TA NIA HNCHÍB TYTHHKHX ÚPATHIX KĽC NPpABO

CHIA ZEAKX NOCTAHOBNPABHHXNPINHCÍB NPO
OĎEZNEYCHHA XOPXX, OCKÍABKH BOHI € ObEJNE
UCHÍ B THX 3ABENEHHAX OČEJNEHEHHA XOPHX, LO
NÍANATAOTb NOMIANOBH LleHTpANbHOTO colli
ANBHOFO 33BEJICHHA OČEZNENEHĽ.

(3) OKPYHE COLIAbHE 3ABEJEHHA OČeJNe
VEHb E MICLEBO MPHHANEXACHENEPEBOAHTH OÓEJ

NEHEHHA XOPHX UHX OCI, LIO BHKOHYIOTB B ŇO
Fo OÓBONi npauj aóo CINY:KÓH, 5IKÍ NIANATAIOTb
OČEJZNEYEHHIO TA 11E € OĎEZNENEHIÍ B HISIKOMY 3a

BE1CHHO OČEZNENEÉHbXODHX, LIO OĎezneuve
TIABKHOCOÓN,HaBeNneHi B 5 1 34x. u. 117/1926
30. 3. i p. Tlepexi 1HE BIIKOHYBAHHANPALIb AO
CNYKÔ B OĎČBONÍ IHUIOFO OKPYZKHOTO COLUAJIB
HOFO 34BECHHA OČEZNEHÉHLĽHE ZMÍHNE MPHHA
NEKHOCTII OĎEJZNEUVEHHA, OCKÍJBKH HADENEHI

npaul a6O CNYKÓH BAKOHYHOTBCAY TOPO CAMOFO
NPAULENABLIA.

(1) OKPYMHÍ COUIAJIBHÍ 3ABENEHHA OČEZNE
UCHb € NPABHIYHMH OCOĎAMH, MOKYTb CBOIM
IMEHE ME HAÓYBATH NPABA TA 30Ó0OB5IZYBATHCA,

MORYTb CKAP.KHTH | ÓYTH CKADXEHÍ.

8 2.

(1) LIEHTPAA6HE COLIIAJIbHE Z3ABENEHHA OÔEJZ

NEYENHbZANOIKHTb OKPYMKHÍ CONÍANIBHÍ 34BEJLEH
HA OĎČEZNEYCHL 3 NPABHNA BTÍM MicCui, 110 €
OCIAKOM OKPVKHOPO vpany. OA1HOUY4CHOBOHO
BCTAHONNITĽOÚBIL YNPABHEHHA ZABENEHHN 0ÔeJ.
NEYEHL, LO BIAHOCHTIIMETĽCII 3 NpaBHNA NO 006
BOJ1Y YNPABHEHHA OKPDYMHOrFOovpsiny. LIem.
TPAJLIE COLIANBIE ZABEJEHHA OÓCIZNEHÉHĽ MO
KE ONHAHUE,3 OMNSINY HA CNELIANLUNÍ BIAHOCHIH,
BCT2HOBIITH OÓBI TA OCÍAOK ZABENEHHA OĎEZ
NEHEHLĽIHAKLJE AÓO POZDAZATH OKPYMHI COLI
AAĽbHÍ ZABEJEHHAN OČEZNEY4EHBĽ.TA ZMIMHNITHIXHIŇ

OÓBIN i OCÍAKU: LIEHTPAIBHE COLIAJIbNE 3ABE
NEHHSI OČEJZNENEHĽ MO)KE ZI ZPAA1AHIIX NPIUNA
TAKOM ZANOMITA HOBÍ OKPYMACNÍCOUÍNALBHÍ 34
BEJEHHA OČEZNEY4.Hb. Bci Ul ZAPAJDKEHINA BIH
MaAraloTb ON00PEHN11 MIHICTEPCTBA COLIÍJILIHOTO
i 3AOPOBEAĽBHOTO VNPABNIHNA.

(5) 1A KOXKHOFOHOBO 34.10)KEÉHOFO OKPYM
HOFO COLÚÍSIBHOTO 32BE NEHHAI OČEZNEN!EIb BCTA

HODIITb NeplllY OČEZNEYHEHEBYTapiipy OGeane
UCHHA XOPpAX LIEHTPAJIbHE COLÍIAIbHE ZADEJICH
HA OČEZNENEH.

(3) Bci 34BEJLEI!HAA OČEZNE4HEÉHHSIXOPIIX, LO
NIANATAIOTL6Nornanosu LleHTpabitoro coui
SI6HOTO 334BEICHHA OČEZNENEHĽb— 3A BHIMKOIO
34BENEHL OĎČEZNEUEHLĽXOPDHX HABENCHI1X B APT.

IV, 991i 2 — pO3BAZYIJOTLCA3 NNEM NPABO
CHANIAUBOTO POZNOPANKY. 3 UHM:KE IHEM116
PEŇME OKPY:KHE COLIAJIBHE 3ABEJICHHA OČeZNE
UCHb, OCKÍAIBKH 3 NANbLUX NOCTAHOB LbLOPOo

POZNOPAJIKY HE NOHAETBCIA LLOC“ I111IOFO, BCE
„MalHO, NPABA Ň OÓĎOBSIZKAPOZBAZAHIX 3ADE
Nelib OBEZNEYEHHAXOPHX, LLLOÍX OCÍAKH IEKATB
B ňoro oÓBONi.JlikBiaauio nepesene Llen
TPANĽHE COLIAJIBHE ZABEJIEHHA OČEZNENEHĽ.

5 3.

OpraHaMH OKPYMKHOTO COLIANLUOFPO 34BE
JNEHHAOČEZNENEHP €:

a) NnpencTABHHUTBO,

Ó) HANZIPAKI BULII,

B) YNPABANOYHÁ YPAAHAK.

5 4.

(+) IIpencTaBHHUTBO CKNAJNAETBCA3 NECATH
UJEHÍB (3aCTYNHNKIB), 3 AKHX NATb HANEAHT>
NO TPYNH OČEZNEYHEHLIBA NATbB20 Tpynu npa
uenaBUiB.

(7) HnenmiB3 rpynu oČeznex4eHuiB i npale
napuis imeitye LleriTPaNIb6HECOLIAJIBHEZADENEH
HI OÉČEZNCYCHL,ZACNYXABUIH NPporpeciúmi cniJ
KH CHYKÓOBHKIB i NPALENABLUIB, CDEHTYAILNO
BOHO MO2KE 34)KALATH BHECKY BI OKDYMHOTO

YPNY, ULO B HOTOoOÓBOJI € OCÍLOK OKDY?KHONO
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COLISIILHOFOZABENEHH SI OBEZNEHEHĽ. Ja KUM

HOTOWYJIEHANPEACTABHHLITBA IMEHYETBCA OJIHO

4ACHO3ACTYIIHHK.

(9) MO00ANHHOKHXYUNEHIB (3ACTYMHHKÍB) MOXKE

LeHTPANL6HE COLIAJIb6HC ZABEJNEHHA OČEZNEHENb
BIAKAHKATHA Ha IX MÍCLe aÔo Ha MÍCIEe IHLIHM

CHOCOÓOM BIANADLUHX UJeHiB (34CTYNHHKIB)
IMEHYBATILIHLU11X Y.TEHÍB (34CTYNIIHKIB).

(9) Wac DyHKUlÍ NPedCTABHHUTBA TPIBAE
UÍCT>NiT, ÚJEeHHA(33CTYIIHHKH) OCTAIOTĽ B YPA
Ni TAKOM MNOYNNIIBÍ ULOFO YACY, JNOKH HE Ie

PEŇMYTb YPANYBAHHA IX HACINIAHNIKA.

(5) TlpencraBHHUTBO YVnNPaBNAE| ZaCTYNAE
OKPYKHE COUÍANbBHE 3ABEJNEHHA OČEJZNEUEHBĽ

Y.BCIXCHPABAX, AKÍ 3AKOHOM IPO OČEZNEYH.HHA
abo CTATYTOM HE € ZACTEPEKEHI AA IHLUHX
OpraHÍB3ABEEHHA OČEZNE!EHĽ.

(%)No u4acy, 33K11 YKOHCTHTYVETBCA Nepuie
NPEACTABHHUTBO OKPYXCHOPO CONIAJILHOTO 3a
BEJCHHA ODCZNENUENIL, AÓC AKLLO NPENCTABHH
UTBO 34BEJCHHA OÓEZNEUEHb CTAHETĽCA HE

ZAÓHNMPÍLIATH, AÓO BILIMOBJIAETĽCA BHKOHY
BaTIICBOI OOOBSIZKY, NEPCDONNTB ŇOTO 3ABNIH
HAHEpeZ CBOFOo 3aCTYNU HKa LIEHTPANĽ6HE CO
UAIBHCZABEJEHHA OÔCZNEUEHb: NO TPOX MICA
UÍBBOHOMYCHTb OLH 342 IMEHYBATH HOBE NPEJ
CTABHIU!UTBO.

8 5.

() [lpeacTaBHHUTBO DBNHÓHPAEMILK COČOH
HANNOMODHHHOK ČINBLLLÍCTIO BIJUL4HHX TOJIOCIB

CTAPOCTYi ŇOFOo ZACTVUHHKA. SÍKLIO NPH Nep
UOMYBHÓOPi HIXTO HE JICTAHE UbOl ČUNBLUOCTH,
BINÓVNETBCABYLIHŇÚ BMÓIP MÍIK KAHIHJIGTAMHY,
uo Onepxann Haňúiaibllie roj1ociB. BHÓpaHný €
TOŇ, XTO ZOCEPEJIMB NASI CEĎE HAŇÓMIbll1E HHCNO
BAMHHXTOJNOCIB. SÍKLUO i MPI JIPYTOMY BHÓOPi

30CEPENIHTBCA14 IBOX AÔO ČIJIbLUE KAHIHNATIBOAHAKOBEYHCNOTOJOCIU,PÍLUHTbMIKOO HHMH
NbOC,

(ž) Aikulo cTrapocra € BHÓpaHHÚ 3 rpynn
OÉCINCYEHLIIB,ZACTYNHHK HAJNEKHTb6 JO TPYNH

NPALENABLUÍB1 HABNAKH.

(%)ŽaKHAH NPOTH BHÓOPY cTAPOCTH ABO ŇOo

Tó 3aCTYNHHKA, AKÍ MYCAT> NIANHACATH NPHHAŇ
MEHLIETDH YNEHH NPEJCTADHHLITBA, CINU NO
NATHNOBICLCMOXIHÍB BI OHA BuÓopy lleH

TPANbHOMYCOUIAJIBHOMY 34BENEHHO OČea3ne
VCHb,AKÉ NPO HĽOPO PILUHTb 3 OCTATOYHHM
NPABOCHIAM NO TPHALUSATUJIHÍB NO 1X Hali
CnaHHO.

(1) Bn6ip crapocTu (ŇOTO 3aCTYNHHKA)CTa
€ETbCII NPABOCHJILHHM, AKLUO MHHE PEYEHEUb
BICbMOXJUIÍB, BCTAHODBIIEHHÁ NIA NONAHHA 3A

KKAÍB, a IX HE NonaHO, 5IKLIO ÍX NOoJaHO,

3 ANCM, KOJIH CTOPOHÍ NOPYNEINO BIAMODHE [1H
CEMHC piLIEHHA.

8 6.

(1) Han3iPHHÁ BHNIJI CKNANAETBCA3 UÍCTBOX
UJIEHÍB (33CTYNHHKIB), Z AKHX TPH HAJIE:KAT>10
TPDYNH OČEZNEYEHLÍB A TPDHNO Fpynu npale
1aBuiB. [locTaHOBH8 4, ycT. 2 no 416 o6oBA
3YIOTĽ AHAJIBOFI4HO TAKOM TYT.

„C) Ilpo Bnóip NpenCIAHHKA HANAÍPHOTOBH
niny I ŇOFo 3ACTYNHHKA OČOBAIZYE AHAIBOFI4HHO
nocTaHOBA $ 9 3 THM, LLO 34KWIH NPOTH BH
6opy MYCATBNIANHCATH NPHHAŇMEHLIE ABA W.10
HA HAL3IPHOFPO BHAdily. ŽÍKLIO CTapocTa € Bu
ÔPAHAÁ 3 TPYNH OBČEZNE!EHNIB,HANEKHT> NPeJ
CIIHUK HaAn3ÍiPHOFoBuJiny no rpynu npaue
LABUIB | HABNAKH.

(3) Han3iPHAŇ BANÍ € NOKAHKAHHŇNO Hal
30py HA TOYHHM NONEPKYBAHHAM 34KOHY,
CTATYTY TA IHLUHX-APANHCIB i NO ZAFaIB6HOj ro
cmonaPKH OKPYMHOTO COLILAJIBHOFO3ABEJEHHA
OčBEZNEU4C.Hb.

8 7.

[IpenciaAHHK Han3IPHOFOoBAJiny i ňoro 3a
CTYNHHK MOMYTb TAKOM B3SITH YYGCT> B 3aCi
JaHH5IX NPEACTABHHLITBAA CTAPOCTAi fforo 3a
CTYNHHK B 34CIL4HHAX HALZIPHOMO BALiNY, a TO
3 TOJOCOM NOPANHHKA.

5 8.

MOIPIÓHÍ NPHNHCH NPO CKAHKYBAHHA,NinaH
H5I, YXBANOB4HH!I Ň NÍAABHÍCT6: NPEACTABHNIL
TBA Ú HAJZIPHOFO BUJIJNY, AK TAKOK NPO NpaBa
Ú OČOBAZKA CTAPOCTH Ta ŇOTFo 3aCTVIIHHKai
NPEACÍIAHHKAHANZIPHOTOBULily | HOro 3acTY n
HHKA, OBIÁMAE CTATYT OKPY)KHHX COUÍAIBHHX
3aBEJIEHb OBĎEJZNEYEHb,AKÍ ÓYNYTb YNPABHUb
HEHi NO B3IPLLEBOMY CTATYTY, AKHÁ BHNACTB
LleHTPAJIbHE COLISLIBIE —34BENCHHA oč6eZNEe
UEHb 34 ONOÓPEHHAM MIHICTEPCTBA COLIIAABbHOMO

TA ZAOPOBEJILGNOTOVNPABNÍHHA, CTaTYT OKPYM
HAX COLUSIIBHAX 34BEN0Hb OČEZNENHEHĽ Ta 1X

3MÍHH OJLOÓPNE UCHTPAJIBHE ZABEJNEHHA OÓEZ
NeueHb. JIOKH LIE HE CTAHETBĽCA,CINU BKHTH
aHaJIBOrIYHO CTATYTY, 110 Noci oOb6OBAIZY
BAB OKPYMHÍ 34BEJ0HHA OČĎEZNEYEHĽbXOPUX,
OCKÍJIDKU BIH HE NPOTHDHTBCA NOCTAHOBAM
UbOTo POZNOPAJIKY.

8 9.

(1) YnpaBAAIOYKŇ YPAAHHAK MAE KEDMYBATI!
NPAUAMH OKPYMHOPO COLÍANILHOFTO ZABEJMCHNU!

OČEZNEH4EHL, BIH € NPAMHM HAYHAALDHHKOMBCIX

ňoro cy KÓOBHKIB. Kloro npaBa ÚŇ OÓOBAZKU
BCTAHOBHTL LIEHTPANbHE COLIAJILHE ZABENCH
HA OBEZNEYEÉHb CINYKÓOBHMH NPÁBHJAMH.
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(7) Vnpasamouniť YPARANKčEPE YYACTBB 34
CIAAHHIIX UIPEACTABHNLUTBAŇUHAAZÍPNOTO DILU

s1Y3 To 30COM NOPYNHIIKA,AKULOHe 16 O CNPa
BIl, 110 BIAHOCATECIINO Noro OCOÓH a60 ao
OCOÓII NOCBOANUCHOŤ3 HHM BIArari B nepuít
niHii, noôiuniit a6O 3IUIBAFPEHÍHax 10 Ipy
Toro cTenNneHA.

(3) AKLIO YNPABAAOUHI VPAJHHK € Nepeko
HOHLlŇ, LIO YXBA.IAOPĽAHÍB HABEJIEHX B YCTYNÍ
2, NPOTHBIITECA OČOBAZVIOUNM NPINHCAM, BIH
€ ynpaBHeHlii 1 NOBIIHEH NPEJIOKINTH UIO

YXBANYNO BAPILICHHA LICHTPAIBHOMY COLÍNIE
HOMY 340€ 10HHO OČEJNEYHÉHb| 3NEPKATH BIl
KOH AK 20 UbOTO BHPILIEHHA.

S 10.

(1) CaYKÓOBHKIB OKPYMHOPO COUIAABHOFO
saBEJCHHA OČEZNEY4.Hb, KPÍM YPANJIHHKÍBHABE
neHliX B $ 12 UbOro pPOs3nopAJKY, NPHÁMAE
(iMeHyE€), 3BÍABbHAE 1 CIYKÓOBI YMOBH 3 HHMH
SAAToNKYE NPEACTABHHLUTBOOKPY)KHOTOCOlIi
ALN76HOTO33BE10CHHA OČEZNEHEHBĽ MPH YMOBHHAX

BCTAHOBJIEHHX CNYKÓOCBHM i AHCUINNIHAPHIUM

NPABHALHIUKOM(CT. 2).

(5) [TIpaBHE CTAMHOBHLIE UHX CINYKÓOBHKIB,

YMOBHHI1 1X NDHHATTA, ZBÍABHOBAHHA, IMCUI
NAiHAPHOTO NONOJUKEHHA, AK TAKOM IXHI CIY M
ÓOBi i NEHCINIHINODOPH Ta BZ3arani CcnyKÓ0BE
BIAHOLICHHA ÔVAVT> VNPABH.IBHEHÍ CNYKÓOBIIM
TA AHCUÍNNIHAPDHHMNPABHABHHKOM, AKHÁ IA

U1X CIYKÓOBHKÍB BHJACTb LIeHTPANbHE CO
IAJNbHE 34BE1CHHA OČEZNEYHEHĽ, ZACNYXABLUIH

nPodecilňHi LEHTPANÍ CHYKÓOBHKIB COUIAJIĽHO
OČEJNEUVIO4HX 3ABEJEHb: nNocraHoBa $9 40
PO3NOPANKYBAJK 3 IHA 21. rpynna 1938,
u. 380 36. 3. i p., NpO ULANHHNÍNepZOHAJE
Hi 34PADKEHHA OCTAE ČeZ 3MIHH. lleň CNYM
ÓOBHÁ Ta IAHCUÍNNIHAPHHŇÁ NPABHJĽHHK OÔBO

BAZYE BCÍX CIIYKÓOBHKÍIB OKDYKHHX COLIAJIb
HIX 34BEJCHb OÔEZNEYCHb: 34KH BIH ÓYJE BIH1
NAHHÁ, OČOBAZVE IX MOKHLIO NOTENEPIUIHIŇ
CNYKÓOBNÁ TA AHCUINNIHAPHHÁ NPABHJBHUK
BHNAHHÁ AA CNHYKÓOBHKIB34BCNEH> OČEZNE
UEHb XODHX LIEHTDAJIbHHM COLIAJIbBHHM 34Be

JEHHAM OÔEJZNEYEHĽ, OCKÍJIBKH BIH HE NDOTH

BHTBCA NOCTAHOBAM UbOĽTO POZNOPAJKY | POI
NOPAAKYBNANIH3 AKA 21. rpynna 1938, u. 379
30. 3. i p., NPO YNPDABHAbHEHHANESIKAX NEPIO
HAAbBHHXRIAHOCHH B NYČJHYHOMY YMNPABNÍHHO.

8 11.

(1) OKPYKHE COLIANBHE 3ABEJNEHHAOČeJNe

TEHb BCTYNHTB 3 IHEM MNPABOCHIIA UBOĽO PO3
NOPDAIKY NO CIYKÓOBAX YMOB CIIYKÓOBHKIB
POJ3BAZAHIX 34BEJEHb OĎEZNEHEÉHb XOPHX, AKÍ
sTaNaHOFo HA ÔÓYJHUlE B AKTHBHIŇ CHYXÓI,
OCKÍABKH1i YMOBH He BHXOJATb NO34 Mexi |

— ——— —

AOCeNePÍUHĽOPO CNY)KÓOBOPOÚ Nlicuinninap
HOTO UPABIIBHNKA LNA CNY)KÓODHKIB ZABEJNEHB
OČEZNÉYCHb XODIX. OKPY)KHE COLIAJIbHE 3aBC
ACHNA OČEZNCUCHL HE ZOČOBAIZAHE OJIHAME 34
AHLITI NEPEHSITHM CHY)KÓOBHKAM, XOY BOHH
ĎYAH BCTAHOBJEHÍ Ha CTAJO, IXHE CINYKÓOBE
CTAHOBHLILE, SIKE MAMI! Y POZBSIZAHOMY 3ABE

ACHIO OČEZNEYVEHĽ NOPHX TA NABATH IM (DYHK
LÍČKA CHYKÓOBHÝÚ NONATOK i IHLUi NOMATKI

(BHTO.IH, HATYPAJIbHi MEUJKAHHA i T. Nn.), 3a
NeXHÍ BÍJL BAKOHYBAHHA IX NONEPEJHBOŤ GNYHK
uli AÓO CHYKÓOBOĽO CTAHOBIULA.

(2) o TPOX MICALIB BILLAHSI NPADOCHJIA Ho
BOFO CHYMÓOBOPO M HHCUINNÍHAPHOFO npa:
BUJbHHKa (9 10, ycT. 2) POZBAKYTb OKDYXMHi
COLIAJIBHÍ 34BEJLEHHA OČEZNEN4NENbNOTENEPilNI
YMOBH TEPEHATHX CNY)KOOBHKIB B IXHlif NIATO

BIŇ (NOČOPOBIÁ) H4ACTH,NPHNHÍNATBIX JO CNYk:
ÔOBHX KATEĽOopilí, 110 BIAMOBINATHMYTB IX
HĽOMY HOBOMY CNY)KÓOBOMY CTAHOBHUIY, Ta
BHMÍPATb IM CINYKÓOBI NOČODH NO NOCTAHOBAN

HOBOPOo CIIYKÓOBOTO 11 AHCLÍNANIHAPHOTO Npa
BHJbHHKA, AME NPH UbBOMYBOH HE VNPABHEHÍ
NnepenOKHTH CIIY)KÓOBHKÍIB N0 KATEĽOpPiÍ, U10
Čyna ÓH HHULA O ÓINBlle AK O O01HY KATEĽOpÍM
BI NOTENEPÍUIHBĽBOIKATEĽOPIÍ.,

(3) ZlnA nepeBeneHHA NOCTANCBHycTyny 2
BHNACTb LIeHTPANBĽHE COLISAbHE 3ABEJEHHA
OBEZNEY4EHb HAMPAMHI, OČOBAZYHOY4ÍAAA OKPYX:
HHX COLIAJIbHHX 34BEN06Hb OĎEZNEYEHb.LIi Ha:
NPSMHÍ BHMAFAIOTb OMOÓDEHHA MIHICTEPCTBA
COUIMJIBHOFTO TA 31OPOBENĽHOFPY YVNPABNÍHNA.

SÍKLIO OKPYHE COLUÍSJIbHE3ARCIIEHHA OČEZNE:
JUCHb HE MNeDeBEJE Y BCTAHOB.ICHOMY PEYEHU!
YNPABHAĽHEHHA CIYKÓOBHX YMOB NEPEHATIX
CNYKÓOBHKÍB NO NocTAHOBÍ nNonMepelHĽoro
ycTryny, 3pOoÓHTb BIJNNOBIJNINE 3APALXEHNA

LIeHTPAJIbHE COUÍSIIBHE ZABELEHHA OČEZNEHEHb
3 OĎOBAZYIOYHM NPABOCHIJIAM AK LIOJIO BI:
HOCHOFO CIIYKÓOBHKA, TaK TAKOM ©1010
OKPYMXHOTO COlUIAAĽBHOFO 3ABEJNEHHSI OČEJNE
UCHb.

(4) Akulo CNHYKÓOBHK POZBAZAHOTO 3aBe:
NEHHA OĎEZNEUCHHA XOPHX HE BCTYMNHTbA0
CINYKÓH, NO AKOŤ ŇOTO TAPHJIJIHTb OKDYKHECO
LIAJbHE ZABEICHHA OĎEZNENEHLĽ, ZJAHHKAE HOMO
ALOTENEPILIHE CNYKÓOBE BINHOLIEHHA Če3 Npa:
BCČKY HA BHNOBÍJb Ta NPAB, 110 BHNAHBAHOTb
3 BHNOBINH.

($) Ha crano BCTAHOBJICHHM C/lY)KÓOBNHKAM,
110 NO TPHILUATH IHÍB BILL AHA NDABOCI INÁ
UBOFo POZNOPAJKY 3AABJIATb, LLO BOHIIL BI:
CTYMAIOT> ZI CNYKÓH OKPYKHOTO COUIAJIBHOTO
34BENEHHI OČEZNEHEHĽ, MOKE ĎYTH NPHIHANČ
BI/IXÍIHE aHAJIBOFi4HO NOCTAHOBH 8 29, ycr. 2
AOTENEPILIHĽBOFO CNYKÓOBOTO 11 NHCUHNNÍHAP:
HOFO MpaBHAbHHKA LINA CNYKÓOBHKIB 3ABEJEIIb
OČEZNEHCHHA XOPHX,
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(0%)Okpyxcnl couisanbii SABENENNA: OČEZNE
JEHb NOBHHHÍ NEPEHSITH NO CBOIX CNYMÔ C1YK
ÓOBHKÍD YECBKOŤ HAPOJIHOCTH NPHNINEHINIX IM

LIEHTPANbHHM COLÍAILHHM ZABENEHHAM 06e3
NEYEHĽ, AKÍ ČYJIH NPHHEBOJIEHÍI ZANNHLUIHTHCBOI
nocanH B 34BEJICH1IX OČEZNENECHĽbXOPHX Ha

CHIAKOMTEPHTOPIAABHAX AÔO NEPAABHONPAB
HHX 3MÍH. LIeHTPAAIbHE COLIAbHE 3ABENEHHA
OĎEJNENEHb BCTAHOBINOE OJHOUACHO IX 3a
UICNEHHA TA BCTAHOBIITb BIICOTY 1X NOČOPIB.

CNYKÓOBIIKUH,110 B paHiulomy CNYKÓOBOMY
CTAHOBHLU!ÓYJIH BCTAHOBJIEHÍ Ha CTANO, HE MO
MYTbÓYTHB3arali 3Bi.1blieéHi 6e3 3ronm LleHT

PANBHOTOCOLIIAJIBHOTO ZABEJIECHHSIOČEZNE4EHb,
OCTAHHÍCNY)KÓOBHKHHE MOMYTB Óe3 el 3r0
AM niCTaTH BHNOBIAH 3i CNYMKÔH Nepen 31,
TpynHem 1940, xióa M10 Čy Ni ÓH CNOBHEHIYMO
BIIHII, LLO HA IX OCHOBÍ MO)KE ĎYTH CNY)KÔÓOBHK

3BIABHEHNÚNO Z3akony 3 11. annma 1934, u. 154
36. 3. i p., NpPO NPHBATHHAXCNYKÔOBHKÍB 6e3
AÓLPEKEHHAI PEN!EHUA SHNODINH.

(") No 31. rpynha 1940 Moxe LleHTpanbHe
COUIAJIĽHE3ABEJEHHN OŽEZNEHEHb, AKLIO LIbO

To BHIMAFAECNYKÓONIIÝ IHTEPEC, NEPENOKHTH
CIYKÓOBAKA OKPY)Ki!s CO COUÍSIĽHOTO 3aBe
ACHHAOČEZNEHEHĽ TA TLULAÍNIHTA ŇOTO NO HlOro
3ACNyXaHHIO JOW4CHO AÔO Ha CTAJNO NO IHLUOPO
OKPYKHOĽO COLIÍSALIIVTO 3ABEJEHHAI OČEZNEWeHb.Lle33BENEHHANO ROBHHHONPHHATHNepe
n0KEHOĽo CNYKÓODBIIKA20 CBOEŤ CNY)KÔH, npni
3HAWITHŇOTO, OCKisibii1 LIEHTPAbBHE COUIAJIb
11€ZABENEHHA OČEZNCECHL 11€ BCTAHOBHTB IHAK
We, NO KaATEropil i CYCNÉHA, LO BIANOBINAE
Horo NOTENEPILIHĽOMY NPIZHAHEHHlO TA BH
NAA4NYBATHŇOMY CI1Y)KÓOBÍ MOČOPH NO CNYMÓ0
BOMY Á MACUNHNNÍHAPNCMY ANPABHALHNIKY. Hlo

KAZAHÍKOUITH NepenPOBAJIKEHHA 3ANIATHTb
AHAIbOMIYHO NPHANHCÍB, OĎOBSZYHOU11X NEPIKAB

HUIXYPAAHHKIÍB, NEPCAOIKENOMY CINYKÔOBIKOBHU

LICHTPAI6HE COLIÍAILINE ZADECNEHHAOČEZNEUEHB,
[IporH 3apnVxenHy LleHTPAALHOTOCOLÍSIIbHO
To 34BENCHHA OČCZNEHEHb HEMA NONPABHOPO

CEPEAHIUKA: AKLLO TAKHŇ CINY)KÓOBHK HE BCTY

NITb Y BCTAHOBJEHOMY PEUCHLU, 1LO HE MO)XKe
ÓYTHKOPOTUIHILUHM TPUIUAT> IHÍB, 20 Cnyx
ÓI, AKYŇOMY NPHLIAHTE LleTPANLHE COLIANb
HE 33BEJLEHHA OBČEZNCUCHĽ5, OÔOBSIZYE AHAJIBO

FÍ4WwHONOCTAHOBA ycTyny 4.

(8) IlonepenHi NocTAHOBH BIAHOCATLCAaHa
MbOri4HO TAKO)K NO YPAJLOBHX NÍKAPIB, BCTa
HOBNeHAXno 8 143, ycT. | 34KOHY Npo OoČesne
VEHUA.

S 12.

(!) LeHTPAJBHE COUISJIBHE Z3ABENEHHAIOČea
NEYCHb BCTAHOBIIKLE B OKPYMKHHX COLIAJBHAX
ZABEJIEHHAIX, 110 MAHOTb HA TIPOTAZÍ OCTAHNIÍX

TPOXPOKiB Haúpnuue 5000 ODOBAZKOBHXOBEZ
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NEUEHUIB, VIPABAANOUOTOoYPAAHHKA Ta ňoro

3ACTYNHHKA, B OKPY)KHOMY COLÍSI6HOMY 3410
NEHHIO OČEZNENKEHHb,LLO MAE ČIAbUNE UHM 5.000

OĎOBAZKOBHX OBEZNEYCHLIÍB,BCTAHOBNWEynpa
BARIOHOTO YPAIHHKA, ŇOFO Z3ACTYNHHKAÚ KNH
TOBOJLUIA. ŽÍKLUO 34BCJICHHA OČEZNEUEHb Mae

Činblue uxM 100.000 OČEZNEYEHLÍB, MOKYTB
ÓYTH BCTAHOBJIEHI NBA ZACTYNIIHKH yNPABIA
IOYOFO YDSAHHKA.

(č) YPAIHHKÍB HABEJNEHHXB ycryni 1 npnň
Ma€ (IMEHYE), NIAHOCHTB,Nepeknanae Ta 3Bi.1b
HRE LIeHTPAN6HE COUIAINĽHE3ABEJICHHA ObEZNU

HÉHb, LUO IX TAKOM NIATHTB, Ta ZNATONKVEe
3 HÁMH CNYXÓOBÍI YMOBH B Mexax CnYKÓ6O
BOTO Á JIHCLINNÍHAPHOFo NPaBHAbHHKA No
ycryny 3. Lli YPSLAHAKANINATAIOTb NACUINNi
HaPHOMY NPABOCHINO LIEHTPANBHOTO COUIAJIB

HOTO 34BENEHHAI OČEJNEHEÉHĽ, AKE NPHÁME BILL
HAX TIPÁCIITY, LO BOHH 306PITATHNYT6 34KOHH
Á IHLUÍ NPHNACH TA LUO ČYNYTB 4ECHO Ň COBICHO

CNOBHATH NEPEHATÍ OĎOBAZKH: IHAKUIE NO UHX
YPSIAHHKÍB BIAHOCHTBCA TAKOM AHAJIBOriUHO

NOoCTAHOBA $ 68 34KOHY IPO OČEZNEN4EHHA.

(3) TIPaBHE CTAHOBHUIE UHX YPSILHHKIB, YMO
BUHH 1X“ NPHHATTA (IMEHYBAHHA), 3BI/IbHEHHA,
DHCUÍNNÍHAPHOTO NOXOJUKEHHA, AK TAKOM IX

CNY)KOOBI Ň neHciňmi no6opn i B3arani
CNHY)KÔOBE BIJIHOLIEHHA ČYNYTb YNPABH/BHEHIÍ
CNY)KÔOBHMi AHCUIMIIHAPHAM NPABHJAĽHHKOM,

IKHÁÍ BHNACTb LIEHTPANbHE COLinIbHe 3aBE
DEHHA OČEZNEYEHLĽ, ZACINYXABUJIHnpodecioHAJIbHÍ— UEHTPAJiCHYMÓOBIIKÍBCOLIANBHO
OČEZNE4YNOUHX YCTAHOB: NoCcTAHOBA8 40 po3n.
Ba. u. 380/1938 36. 3. i p. ocrae Ée3 3MÍHH:
34KH BÍH Čy ne BULAHHÁ, BIAHOCHTBCANO HHX

. NOKALLO LOTENEPILIHIŇ CINYKÓOBUNÁi NuCuiNNi
HAPHHÁ NPABHABHHK BHLAHHÚ NIN CNHYKÓOBII
KÍB 34BEJICHb> OĎEZNEHÉHb xOpHX LleHTpANbHAM— COUÍSILIBHAM— 34BEJICHHSIMOÓÉEZNEYEHb,
OCKUIDKH BIH HE NPOTHBHTBCA NOCTAHOBAM

UbOFo POZNOPANKY Ta POJNOPANKY BANK
„u. 379/1938 36. 3. i p.

8 13.

OKPYMHÍ COUIANBHÍ 34BEJLCHHA OČEJNEUEHB,

110 NEPEHANI! HACTb OČBOJLY YNPABHEHHI 34
BENEHb OÓEZNEUEHb XODHX,LO IX OCÍNOK OCTAB
B OĎNACTH NPAJNYHEHIÁ NO IHLUHX NepxAB, HE
NPHACTYNAIOTb NO VMOB i 3060BANZAHb 11X 34
BEJEHb OČEJNEH.HĽb XOPHX.

8 14,

(1) Oorenepiulni poseMHi CYIH OKPYMKHHX
3aBENEH> OĎEJMNEHVÉHbXOPHX, 110 IX OCLLOK
CTAHETBCA OCIAKOM OKPYKHHX COUIAJIDHAX 34

BEJIEHb> OÔČEZNEHEHL, MNEPEMIHIOTĽECH 3 nnem
NPABOCHINA UĽOĽOo POZNOPANAKY HA POZEMHI

38“
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CYJIM OKPDYKHHXCOLIA.IBHIX 34BENEHb ObEZNE
UEHb. OCTAHHÍ POZEMKIÍ CYM! ZABENEHĽbOČEZNE

UCHb> XODIX PO3BAZVOTECA. ČNOPI, 110 IX

S NHEM NPABOCILUIAUBOTO POJNOPAAKY LE HE
BI!PÍLIIAH NOTENEPÍLIHÍ POZ €MHÍ CYIH 3386

neHb OČEZNE4HE.HĽXOPINX, BIIPIUYTB BXKEpo3
EMHÍ CVIM OKPYMKHAX COLÍSIBHIX 34BEN0Hb
OÓEZNEHNEHB.

(2) TIpo cknan TAYNPABHEHHAPOZEMHAXCy
niB OKPYMKHHX COLIAAIBHIX 34BEJNEHb OČEZNE
U1EHbOČOBAZYHTEb AHAILOFIYHO NOCTAHOBHNA
TOÍ 4ZCTH 3AKOHYNPO OČEZNEHEHHA NPO PpU3

EMHÍ CYJIH 33BENEHb OBEZNCYEHBĽXOPI1X 3 UBOH
3MÍHOI0, 110 IBAHAJUATB ACECOPIB POZEMHIX

CV.IB OKDYMKHHXCOLIIA.IbBHIIX39BEJEHb OBEJNE
UCHb | ABAHANUATBb IX 3ACTVNHHKIB AK TAKOX

ABANUANT: ACECOPIB CYNIB OČEZNE4HEHBĽ TA NBA

37b IX 3ACTYNHHKIBIMEHVOT> KPpaEBÍ VYDALA,
a NIBANUAT> ACECOPÍB BHLLOFO cylny ob6e3Ne
UCHb i NBAJLIAT“ IX 3ACTVNTHNKÍB MIHICTEPCTBO

COLIMABHOFO Ta 3NOPOBENBHOFO VIPaBNIHHA,
34C1YxXABLUHNPOdeciláHi Z3ENHHEHHA CNYKÓ
BHKÍBi npauezaBuiB. [lonoBuHa acecopiB (3a
CTYNHHKIB) HAEXINITb O TPYNH OČEZNEYEHUIB
a NONOBHHANO TPYNH NpauenaBuiB. Hac DYHK
uli acecopiB (34CTYNHHKIB) UHX CYJÍB TpiBae
LUICTb POKÍB.

(3) [00 8HHOKHXACeCOPIB(34CTYNHHKH)3ra
NaHHX CYniB MOKYTb YPANII, ZPaNnaHi B VCTYNI
2, BIOKAMKATU a4 HA IX MÍICLLEAGO HA MÍCHLE IHAK

116 BIANABUIHX ACECOPIB (34CTYNH1NKÍB) IMeny
BATH IHLIHX aCeCOpIB (34CTYNHHKIB).

(4) JNorenepiujmi acecopu (3acTyNHAKH)
OCTANTb OJIHA4HEHA CBOIX MÍC1X, AOKH He nne

peóepYTb YpDANYHOBO IMEHOBAHIaCecopH (3a
CTYMNHHKI!).

Apr. II.

3aKOH IPO OČEZNEY.HHA NANBLIIEZMIHNETBCA
OCb AK:

87, ycr. 2 3BYHHTbB:

(7) TaKOK OBEZNEUEHHAIHBANINÍB TA OČEJNE

UCHIA HA CTAPICTL HACTAE 3 THM JIHEM, AKMO
CINYKÓOBIIK ÓYB B NOPY 3PONOLIEHHŇÁ JO ObEJ
Nevehna ($8 17) B 33BENEHHO OČEZNENYEHB.SIK
110 LIE HE CTAJNOCA, HACTAE 11E OBEZNEYEHHA

LI014HO 3 AHEM, KOJIH ZPOJOLIIEHHA NIÚLUNO 10

3ABEJ0HHA OČEJNEHEHĽ, AÓO KOLIH BOHO Óyno
noname NONOPYYEHOHa noxry. Hac nepel UHM
AHCM CN 3A4UHCIHTH TÍJIBKH TONI, KOJIH 310

NOLICHHA NOJLAB NPALENABELUb ABC CNYKÓOBHK
i KO1H HANEKHTÍCT> 34 OČEZNEH!EHHA 34 TOŇ YAC

Ôva 3an1434e6Ha CKOPUIE, UHM HACTAB OČeJNe
UCHHAŇBHNALOK: NO Wacy BAKHAHHA (8 107)
3apaXOBVETBCA OJIHAHE HaHBHLIE NANECATB
NPHUHHKOBAX THKHÍB.
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$ 63 nonoBHIOETLCA VcTYMNOM3 Takoro
3MICTY:

(3) Cny KÓOBNKYALlenTPAJIBHOTO COLIANBHO
To 33BENEHHA OČEZNEHEHĽ, ŇOro KpaEBHX KaH
uenapiú, KpaE€BHX COH3IB COLUIAJI6HHX34BEJNEHB
OoGEZNENEHb TA OKPYJKHHX COIIAJIBHAX 34Be
AEeHb OČEZNENEHb HE MOMYTb ÓYTH UJEHAMH
aNMIHICTPALIIÁHHX OpraHiB LIeHTPAJIB6HOTO co
UAJBHOFO 3ABEJEHHA OČEZNEHEHĽ, KPpaEBHX.
KAHLEJAPIÚ TA OKPYKHHX COLUÚSLILHAX34Be
NCHb OBEZNENEHB.

5 75, ycT. 3 3BYUHTB:

(3) LIeHTpa:I56HE COLIAJIBHE 34BEJEHHA OBLJ
NEYEHb NPHUIHIHTBCA NIA OKPYŽKHINX COLIÍA,Ib«
HHX 34BE1€Hb OČEZMNEHEHĽb HA MNOKPHTTA ANNi
HICTPAUÍÁHNX HAKJIANÍB, NOJYHEHHX 3 BAJAHEH
OKA3IB (NEFITHMAUI) OČEZNEN4EHINLIBNO $ 21a),
AK TAKOM 3 HHHHTBÓANII, HABEJLEHIIMH B 8 187,
ycT. 2, KBOTOH, AKY BOHO BCTAHCENTb B MExaX
CBOIX PAXYHKOBIIX NnincCTAB. Lle 34PDAIKEHHA
DHMAFAE ON10ÓPEHHA MIHICTEPCTHII COLIALIBHOTO
TA 3NOPOBEJABHOFO YNPABNÍHHA.

B881, ycr. 4, Cni BAOXKHTHZAMÍCT>PEHEHHA
2 TaKi NOCTAHOBH:

Uac DYHKUIŤ NPEJCTABHHLTBI TPIBAE UliCTE
pokiB. IIpeaciAHHK (ŇOTO 3aCTVNHHKH) | une.
HA (34CTYNHHKH) NPesCTABHHLTBA OCTAHTBb
B ypnani TAKOK NO YNIHBI UBOĽO UACY, JLOKHHE
BCTYNIIAT>JO YPAAY 1X HACIIÍAHHKU.

8 93, ycr. 1 3BYYHTE:

(1) MinicrepcrBo COLISINIBHOTOTA 3NOPOBENb
HOTO YNPABNÍHHA Z3ANOMHT> IA NOBHEHHA Ui
neň HaBEneHNXB ycryni 2 I(paeni COl3x co
LIAJIĽHHX 34BENEHb OĎEJZNEYEHB, A TO B []paz3i
nna Yecbkoro KpaW aB BpHi nas MopaBcbko:
1U1necbKkoro Kpalo. KpaeBi COIO3H € ANPABHHUHMH
OCOÓAMH, MOMYTb CBOIM IMEHEM HaÓYBATH
npaBa 1 30ÓOBAZYBATHCA, MOMYTL CKAPXATI!
ú ÓyTH ckapskemi. OKPYMCHÍ COLIIAJIBHÍ 3486
NEHUA OÓEZNEYCHb TA COLIAJIBHE 3ABEJCHINA

obezneyeHnb HecbkO-CI!OBALIBKOTO NMNaponnaBb
HOFo AKUIŇHOFTO NnaÔCBKOFOo TOBAPHCTBA N0

BHHHÍ ÓYTH UJNEHAMHNPHHANEKHOrOo KpaeBoro
coio3zy. KpaEBi COIO3H NINNATAOT> NOMNANOBI
LeHTPAIBHOTO COLUIAJIBHOTOZABEJIEHHSI OČEZNE
UCHb A4HAJIBOFIYUHOMNPHNHCÍB JNIYHX NPO N0
[AHL HAL COLIAJBDHAMH 3ABENEIIHAMH O0EZINE
UEHb.

B 5 93, ycT. 2 OCTAHHE PEHEHHSNI Z3BYHYHTb:

[PH NOBHCHHIO33BNAHb Z3ĽranNaHHXB ÓVKBI6),
B), A) i X) COHO3H NOBIHIHÍ NPHJLEP:KYBATIICA
HANPAMHHX, BALAHHX LIeHTpaJIbBHHM COUÍAAb
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HIIM SABEJIEHHSIM OÓCZNEHCHb. MiNICTEPCTRO
COUITAbHOFOTA 31OPOBEIBHOFO VII AM111s51
MOJE ONHAYECO103H] 3ABJIAINIA, DMÍHUCHÍV sra
NAHHXNOCTAHOBAX, TPIBAJIO AÓO NOUACIO 0Ô
MEANTU,ZMANAIHONepcHecTu na Llenrpasvite
COUIANbHEZABEJIEHHA OČEZNE!EHL.

8 93, ycr. 3 no B 3BYN4HTb:

(9) Tlpo CKna, IMEHYBAHHA Ň VNPABHEHHA
COIO3HAXOPraHIB JIlOTb AHAJILOFIHHO NOCTA
HOBi1apr. 1, $8 3 10 7 POZnopANKY BANANA3 NHA
24.aororo 1939, u. 52 36. I, npo obEeZNEx4EnA
CIYKÓOBHKÍB HA BHNAJOK HEJLYMH, CKAMUCHHA,
IHBANIIHOCTHTA CTAPOCTH, 3 THM,LLLO MIHICTEP
CTBOCOUÍIJI6HOTO i 3NOPOBEJIBHOTO YNPAB.IHHA
iwenye, 3acnyxaBujm LIEeHTPAJNbHECOLA-TbHE
SABEJCHH!IOČEZNEYÉHb, NO NPENCTABHHLUTBA CO

NIY TPOX UNEHÍB (ZACTYMNHHKIB) 3 CTPYNH00e3
NEHEHLÍB,TPOX YNEHÍB (3ACTYNHHKIB) 3 Tpynm
NPAUENABLUÍB| VOTIDOX UJNEHIB (34CTYNHHKÍB)
Bia DAXOBLIB OČEZNEHE.HHSI XOPHX, 20 HANIIP)
HOTOBHJiY BOHO IMEHYE AHAJIDOTIUHO JIIBOX
VJEHÍB (3ACTYNHNKÍB) 3 TPYNH OČEJNEUEHULB,
ABOXYNEHIB (3ACTYNSH1KÍB) 3 TPYNH NPAUENAB
UiBi ABOX UJNEHÍB (3ACTYNHHKIB). BIA DAXOBLIB
OĎEZNEYCHHAXOPliN. MIHICTEPCTBO COUIA.Ib
HOFOoTA 3LOPOBENKHOTO YNPABNIHHA PlUAE Ta
KOKNPO ZAKHI NPOTH BHÓOPY CTAPOCTHNPeEJ
CTABHI!UTBAi ŇOFO ZACTYNNIIKA, AK TAKO NPO
JAKI11HNPOTH BISÓOPY NPEACÍAHNKA HANZÍPHO
ro DHniny i ŇOro 3acTYNHHKA.Tako IMeHy
BAHHAZACTYNIHHKATa 11 NPEACTABHHUTBA HÚHAJI

8IPHOTOBHÓOPY AHAIBOTIYHO NOCTAHOB APT. L,
64,ycr. 6186, ycr. | TOro CAMOTOPOZNOPAL
KYNPHHAJIEKHTb MIUÍCTEPCTBY COLISIBHOTO Ta
ZAOPOBENBHOTOVNPARIHHA, A TO NO 3aCnY
X4HH0 LIEHTPANĽ6HUTO COUISJIBHOTO ZABENEHHN
očezneueHb. [lepuintú CTATYT COI103I1B,SIKNÚ BH
NACTb MIHICTEPCTBO COiIAJIBHOPO Ta 3IOPO
BEIBHOFOVNPABNIÍHHS, ZACNYXABUI LleHTPANI
HE COUINAbHE 3ABENEIIHAI OČEZNEUCHĽ, MAE
OčIMATH OCOÓNHBO NOCTAHOBH NPO CIUIHKY

BAHHA,3ACILAHH!I, PÍLIEHH SI Ň NÍSIBHÍCT: NPEJ
CTABIIHUTBATa HAAZIPHOFO BHJIINY, NPO NpaBA
fl OGOBAZJKYCTAPOCTHI I10TO ZACTYNHHKA, NPEL

CIayHKAHANZIPHOFO Biininy TA Horo 3acTyn
HliKa, NpO NpaBA Ň OČODAZKYA YNPABANIOVOrO
YPAAHHKA| ŇOFO 3ACTYNHHKA, ANI TIPO BCTa
HODNEHH!IUNCHCĽKOTO NPHYHHKY ANA U1NEŇ CO

03y, NPO ZACTYNIHHUTBOCOIO3Y HA 30BHÍ, npo
(bopMy NPABHO OČOBSIZY104HX AKTÍB, SIK TAKOM
NPO Ue, AK CHIA VINANATH, NPOBÍPIOBATH PlM
HI ČYKET TA NYČNÍKYBATH OPOJIOUIEHHACO
03y. 3MiHa CTATYTY TA 3MIHA BHCOTH UJEH
CbKHXNPHUHHKIB BHMAMAIOTb OLOČPEHHA Llen
TPAIbHOFO COLÍSIBHOFO 3ABCINEHHAI OČEZNE-
VCHb.

(4) CNYMÓOBHKIB COIOZY, NO AKHX AHANbo

313

FÍH10 BIAHOCATBCANOCTAHODH8 69 Zakony Ta
NOCTAHOBHApr.|, 5 10, ycr. 2 po3n.Ba. 4. 32/
1559) 36. 1, npAňmae (iMelnyE), 3BI1bHOE Ta
CIYKGOBÍ YMOBH 3 HHMH 3AAFOJUKYE ANPEICTAB
1IHILTBO COIOZY NDH YMOBIIHAX BCTAHOB.ICHNX

CIYKÓOBHM | AHCUIMNANNAPHHMNPABHABHHKOM
DNA CIY:KOOBHKIB OKPYKHHX COUÍSIIbHIX 39BE

NEHb —ofEZNEu.Hb. [IDHHATTA (IMEHYBAHHA)
1 3BI(ILHCHHA VNPABAANC!lOĽO YPAJIHHKA Ta ŇOoro

ZACTYMIIHKA, SIK TAKOK ŤXHÍ CINYKÓOBI YMOBH
BHUGĽAHWTb ONOČPEHNHA LIEHTPAIBHOFO coui
AILIOTO ZABE106HHA OČEJINENEHB.

(%) Colo3n 3aBEJNEHb OÉEZNEY.Hb XOPIX:
„ JECbKO- C1OBALBKA 1WEHTPAIAZABENEHL OČE3
Nneueäb XOPHX B [lpa3i, ZEMIHEHHSI X1ióo
POÔCBKHX 34BE.10Hb OČEZNEHEÉHbXODHX B [lpa
3i, LeHTpaAbHHŇ CO03 34BE.1EHb OČEZNEYCHL
B [Ipa3i“ PoaBAZYOTECA.IX iKBIXAUI Nepe
Bee LIeHTPA.IbHE COUIA.IbHE34BE10HHA OČEJ
NE4EHb.

(©) IIpaBa A 3060BAZAHHA POZBAZAHIX CO
103IB NepeňnýTb 3 AHEM NPABOCHNIA UbBOro
POZNOPAJKY NICIA BIIHOLJEHHA Nepeciukoro
UHCIIA OČEZNEYEHLUIB 3ABE.1EHb OČEZNEVEHb XO

PX, LO NIDNATANOTENOPAAJOBH LIeHTPA.-I56HO
To COUIAJIBHOTO 3ABE10HHA OĎEJNEYNÉHb, B N10
OAHHOKI1X KPpaAX B KAJIEH1APHOMY MICALÍ, AKHÁ
OOMeEpenkKyYE NEHb NPABOCH.LIA POZNOPAJKY
BIAMI 4. 52/1939 36. I, Ha kpaeBi CO0311,LLO
TAKOK NEPEŇMYTB CKLIBKÍCT>CIVXÓOBNKÍB, Aka
BILNOBIA2AE UBOMY BIAHOLUJEHHY, PINVNYH B Ue
NiKAPIB, A.16 3 OFAF.10M HA NÍZNONENCTRA COH3Y
TA HA JI4HINMÍ 32R020HXF, LO TN OCLTOK OCTAHE

Ha TEPHTOPIÍ NPHHLZEAHOTO KPAEBOro COWA3Y.
ÍKU10 KpaeBi COW3ZILHE NOO ISTBCA B CNDABI
POZALIEHHA NPAABi ZLÓDBAJAHL TA B CNPDABINe
PEHATTA CIV:XOOBIIKIB (1IKAPi3), PÍLUHTb MIi
HICTEPCTBO COLIA.IĽBHOFO Ta 310POBEIBbHOrO
YNPABNÍHHA, ZACAIVNABLULlEHTPA.I3BHE COUIAIb
HE 34BC.1CHHA OČEZNENHEHb.()KpaeBiCOHO3IICOUIAIBHIN— 34BEJJ6Hb
OBEZNE4EHb NPHCTVINLIATE10 CIV/KÓOBIIN VMOB
NEPEHATIIX CIV)KÓOBHKÍB POJBAZAHHN COIO3IB,
OCKÍABKH Ul VMOBI! ÓVIH 314T0.LKEHÍ NEpejd
1. minnem 19385: NnpH ULOMY NIOTb AHA-IbO
TIYHONOCTAHOBNAPr. l, 8 1l, yvcr. 1 10 5 po3n.
na. u. 52/1939 36. I.

(8) [ln KpaEeBIIN CO103IB COLISLNBH!X34Re
NeHb OÔEZNEHČHb NOTb AHANBOFIUHO TAKOM
NocTAHOBIIapr. |, $ 11, ycr. 6 no 8 BA. po3n.
u. 52/1939 36. I, AN TAKO)K NOCTAHOBH$3 2
i 25 poan, Ba. u. 379/1938 36. 3. i p. ra 3 40
po3n. BA. u. 3380/1933 36. 3. i p.

8 93 NONOBHIOETĽCII LANLUNIM YCTYNOM Ta
KOFOo 3MICTY.:

(") 3aknanaTH iHLli COIO3H UNM HABEJEHÍ
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B vcrvni 1 Ta AKIHEÓVAbIHLUÍZEMIHEHHA Coui
A.I6BHIN ZARENEHb OÚEZNEHEHL Il AOZBONENO.

B 8 93 a):

1. B ycryni 1 nepuje PewvEHHA3BYHTĽ:

(") Akulo OKPYMHE COUIAAIBHEZJABEZEHIA
OČEJNEYHEHBBIIMIPICE HAIENIITICTb 34 OČegne
YČHHA BHLLLYUHM 590 CEPEJHĽOTO JEHHOTO 3a

pióky, -cni1 B ŇlOoro OÓČAOAJ3AMÍCTbBNAATH XO
PI!M HaBeJeHOI B $ 95, l, 4. 2 B YACi NEePIUHX
UOTIIPHOALIATII JHÍB NATII TAKY NeHHY niary
XODHM:

2. Ycryn 2 3HOCIITECA.

3. Ycryn 3 cTaETBCA YCTYNOM2, NPIE UOMY
C10BA „„34BE.10HHA OÉEZNEYHEHHA XOPHX“ CIÍA

ZACTYNIITH CAOBAMI „OKPY)KHE COUÍAJIBHE 3ABE
NEHHA OBEZNEHEHĽ“,

4. Ycryn 4 3HOCHTLCA.

B 9 102, ycr. 1 ci BOAKHTH34 CHOBA,„li4
HHNHOTOMIKNYBAHHA““CIOBA „ZAMOBÍ KHOTOK pe

npeciúHmoro“.

6 105, ycr. | 20NOBHWETBCAHOBOH ČYKBOK
„ú“ UbOTO 3MICTY:

Ň) IIA YCYHEHHAHEJYTH YJUNOETBCA OČEZ
NEVEHLIEBH ZANOÓIACHE JI4YHH4E NIKNYBAHHA.

S 107 3BYUHTE:

(1) No HaÓYTTANpaBexY Ha NaHI(HH HaBe
neni B 8 106 Tpeôa, 1100x

a) ÓYJIM CHOBHEHÍ YMOBHHH BCTAHOBIIEHÍ [LNA

npunany (npuANABLIOCTI!) ANPHHANEKHOŤ 1a
HIHII:

Ó) NPH NAHIHAX3ranaHux B 9 106, GykBa a)
AO ľ) TA NPA NIATHÍ BIANPABHy BAnalky 3 121,
YCT. 2 MHHYB YAC BHXINAHHA, 34KH HACTAB
OĎEZNEY.HHH BIINANOK.

(X) Hac BAKHNAHHA BHHOCHTb CTONANČCATb

NPHYHHKOBAX THKHIB (9 108): AKLIO OJHavYe
OĎEZNEHEHA OCOĎA HE JHCKAJIA NO KÍHLIR KAJIEH

napHOro POKY, B AKOMYBOHA CKÍHYHJIA45 po
KÍB MIITTA, LUHX CTONANECATH NPHYHHKOBUX
THAKHÍB,BAHOCHTB HAC BAKHAHHA JIBICTANAJIE

CATb NPHYHHKOBYAXTHKHÍB (8 108). Lla nocra
HOBA He BIJIHOCHTBCA OJIHAHE NO OBČEZNEUEHHX

BHNAJIKÍB OČEZNEYEHHA IHBAJINIB | HA CTAPICTB,

AKÍ HACTAAH NEPEH AHEÉM NPABOCHJINA POZNO
pAnky Bianu u. 52/1939 36. I.

8 143, ycr. | N0ONOBHWETBCAOLIHM NAJIDLIHM
PEHEHHAM:

YPRAOBHÁ nikap Ma€ NPABO ÓpaTH YNY4ACTb
B 3aci 14HIlAX NPEACTABHHUTBA Á HANZÍPHOTO
BILAINY 3 NPABOM FPOJOCY NOPAJIHHKA.

$ 175 3BYUTL:

HanexitTOCTII 34 OÓEZNEHÉHHA 3 HAJNEK

HOCTSIMII MOXHA NOMATATIICAH CYNOBON EK36
KYUIEO HA OCHODBÍ BHNOBHHMOFO BHKAZJY He
nonnaTkíB. N01aTOK NPO BHNOBHHMICTB34ny
UHTb OKDYMHE COLIAJI>HE 343BEN6HHA OÉEJNE

UEHb, SĽANAIHO 34BENEHHA OČEZNEHEHĽ XOPHX,
Jl03BONHTH Ň NepepecTH eK3EKYLI1. € NOKAH
KAHHÁ NPHHAJNEKHNÁ EKZEKYUIÁHHŇ CYyJ.

OGEeZzNneu4eHHANPOČÍTANKIAB NPOTH
CKANÍUCHHA.

Apr.HI.
5 1.

(1) HocieM OBEZNEUHÉHHA NPOTIL CKAJNIYEHHA
no 3a4KOHY3 IHA 28. rpynna 1387, u. 1l a. 3.
3 p. 1888, npo OČEZNEHE.HHAPOČÍTHI:KÍB NPOTH
CKANNEHHA, B POZYMÍHHIO NPABHIXA NDANHCIB,
LO ŇOTOo3MIHOHOTbTA NONOBHICIOTb — Nalib
11€ 33KOH NPOTH CKAJNIUEHHA— Ee lIeHTpanLne
COLIISIbHE Z3ABENEHHAODEZNEUEHL,SIKÉ NEPEBO
AHTB ŇOFO NOCEPEJHHUTBOMKpaEBHXKAHLEJA
piň leHTPANBHOFO COLUIAJIBHOFO 3aBEJIEHHA
OČEZNEYEHĽ 3 OCINKOMB I]pa3i Ta fniti, B AKi
NEPEMIHATBCA ZABENEHHA OĎEZNEUCHL POČIÍTHU
KIB NPOTH CKANÍYEHHAB [Ipa3i Ta DBnai.

(“) KpaeBi KAHLEJAPIŤ BIIKOHYIOTb 3 ZACTYN
HHUTBÍ 1]lEHTPAILHOTO COLIAJILHOTO ZBABENEHHA
OĎEZNEUEHĽ U11 TO ZABLANHA, NDHZI“AUEHÍ Noci
3AKOHOMIIPOTH CKANIYHECHLZABENEHINYM OBEZINE

UEHb POČÍTHHKIB NPOTH CKAJÍHCHR!I, OCKÍJIDKH
3 UBOro POZNOPAJIKY HE NOJAETĽCII 1110 IHLUOTO,
UH 34BNAHH51. APHZHANYEHI IM LleHTPAALHHM CO
UIAJIBHIM ZABENEHHAM OĎEZNEYCHĽ5: BOHH 3NA

TOJUKYHTb6OCOÓIHBO 34 HĽOFO YMOBH, 30Ó0OBA
3YTOTBCII NO YNOBHOB.ACHEHHIO VIIICHOMY IM
3ara/LHO 460 NOONMHHOKOLenTPAILHHM CO
UIAJBHHM 343BEJCHHAM OÓEZNEYUCHBĽ, BHNAIOTĽ

PÍUIEHHA, ZMAANHOYXBAJIH No 88 14, 18 no 20,
23, 36 ra 39 34KOHY NPOTH CKAJIÍUEHHI TOLIO,
TA MOMYTb CKAPDIKHTH a0O ÓyrTIt CKAP>KENi.
LIeHTPAJ6HE COLIAJIBHE 3ABEJIEHHSI OČCZNEHEHĽ
€ OHA4E YNPABHEHE B AKOMYHEÓYVILNpočiry
uacyY aNMIHICTPALÍÁHOFTOo NOCTYNOBIHHA" TA
B NOCTYNOBAHHO NEPEJN POZEMHHMH CYNAMIL
i Nepen BHLUHM CYJOM OČEZNEYNÉHBĽBIICTYNATII
# MOCTYNATH CAMO.

(3) LleHTpanbHe COLIAAbHE Z3ABEJEHHAOÔEJ
NeyeHb NEDEBOJHTB6 OČEZNCHUEHH!INPOTH CKANI
UCHHA B IČPAEBHX KAHLEJIAPIAIX AI CAMOCTIÚHIIM
rocnonapeéHHAM Ta paXYHKAMH.

(1) ocTaHOBH 34KOHY 3 AHA2. aHnna 1934,
y. 173 36.3.1 p., AKHM3MIHOTWOTBCIIÚ J0NOBHO
lOT>CSI NPHNIHCH NPO CYLIBHHLTBO OĎEZNEYHCHHA

POČITHHKÍB NPOTH CKANIUENHA, TA POZNOPANKY



Sbírka zákonúanafízení I, č. 52.

NIAAN3 AHA22. rpynha 1934, u. 262 36. 3. i p.,
AKIMYNPABIIBHIOETLCA POZ EMHE CYNIBHHUTBO
OÓEZNEHÉHHA POČITHNKÍB TMPOTH CKAJÍYCHNA
(330CMOTPEHH11), OCTANOTb HEZMIHEHIÍ 3 THM, 1UO
NOTENEPIÍLIKNÍPOZEMN CYL (TIPHHYHCEHAT,
eKCNOZITYpa PpOZJEMHOFO CYNYy) 3ABEJEHHAOČEZNEYEÉHb— MNPOTIICKANÍUEHHAZMIHATĽCII
B POZEMHN CYA (FIPHHYHŇ CEHAT, EKCNO3ZH
TYpy PO3EMHOTO cylny) BinnoBinHOi KpaeBol
kaHuensipii LIeHTPAALHOPO COUIANBHOPO 34BE
NEHHA OČEZNEUCHb.

8 2.

NOAPOÓHUÍ NOTPIÓINIÍ ANA NEPEBENEHHA APT.

Il GynyTb6 YNPABHABHEHÍ POZNOPANIKOMBNANH.

NepexiNnHi, CniNbBHi, KIHUEBÍ NnO
CTAHOBH Ú NOCTAHOBH ANPONEPeE

BEICHRA.

Apr. IV.

S 1.

(1) ZABENEI!IHA OČEZNEUYEHĽ XOPHX, ÚLO NO NE
peciyuHOMY UhHCIIY OBGezneuenuiB poky 1937
OČEZNEHYBAAH Či.1::!ILe UHM NOJIOBHHY OCIÓ, Ha
BENEHHXB 8 1 38x. u. 117/1926 36. 3. i p., He
ÓVNYTb POZBAZAM!. Lli ZABENEHHA OČEZNEHEHĽ

NepeBenYTb 3 JHEM NPABOCHAJNAUBOTO PO3
NopAnKY NO BINNOBIAHHX OKPYMKHHX COLIAJB
HIX 34BEJLEHb OÔEZIJE4HEHb BCIX OBEJZNCHEHUIB,
LO NINAANTANOT>OĎEZNEUÉ.HNKO XOPDHX NO 34KO:

ly NPO OČEZNEN!E:IIA, Š UIMKE IHEM NeDe
ŇMYTb LI OKPYACHÍ COLLIAJIBHÍ Z3ABENEHHA OČEZ
NeuéHb YACTbBMala, LO MPHANANTAEHa I3ralna
HHX OČEZNEHEHLÍB, TA BIAMOBILJLHEUHCINO CNY)K

ÓOBIIKÍB,a TO NO 3ACANAM apr. |, $ 11. Llen
TPANbHE COLIAJILIE ZABCINEHHA OČEZNEYEHĽ MO
Me ONHANÉ B IN0POZYMÍHHĽO 3 ANPHUACHHMA3ABE
NEHHAMH OČEZNEHEHĽ TA B NOPOZJYMÍHHIO 3 Mi

HICTEPCTBOM COLÍSIIBHOFO Ta 3OPOBEJILHOPO
YNPABNIUHAI BHOPMYBATH NHTAHHA NEPEHATTA

.

3NHLUHÍX CINYAKÓOBIKÍB 3ABE!ENb OČEZNEHEHLĽ.
TA BIALA!Í MAŇHA iHnaKLLE.

8 2.

(1) Tlpodeciúne 3aBeNEHHA OBEZNEY.HHA
xopnx MHecbKkO-CINOBAUĽKOFTOo NAPONNABHOrO
aKUIÁHOFO JNAÓCLKOTO TOBAPHCTBA MNEPEMIHHTL
CH 3 IHEM NPABOCHIJIA UbBOĽro POZNOPANKY
BbCouia/bHE 34BEJICHHA OBEeZnNEH!eHbHecbKO
CnoBaULKOFOo MNAponlNaBHOFOo AKUIÁHOFo naô
CbKOFTOoTOBAPDHCTBA a ŇÚOTOo POZEMHHÁ cy

B POZEMHHŇ CYJ UBOTO ZABEJLEHHAOČEZNEUCHL.

4?) CouiAaJIBHE 3ABENEHHA ObEZNEHEHĽbHech
KO-CNOBAUbBKOFTo —mMaponlaBHOFOo aKUIÁHOTPO

naÉ6CLKOFO TOBAPICTBA MOKAIHKAHE NEPEBONII
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TH OČEZITCUHCNNIA BCIX OCIÓ, ULO NÚLIATAOTL

OČOBAZKY OČEZNEUCHIIA I € ZAINITI B NIANPHEM
CTBI, 3ĽAANAUHOB NAPONNABIIHX NÍALIPHENCTUAK,
ZAToCNONAPIOBAHHX UHM TODAPHCTBOM.

(9) CouianLne 3aBCACHIUNOBCZNEUEHĽYecuKO-CNOBAUbBKOFO— NAPONNABNOroAKUiúloro
NAČCĽKOFO TOBAPHCTBATA ŇOFO POZEMIHÁ cyn
OČOBNAYIOTL3ArabHi NOCTAHOBH34kOlly npo
OČEJNEYHÉHHA B POZYMIHHNO IILLOFO POZNOPANKY
3 THM, LLO

4) TOBAPHCTBO NOCTAPAETBCA HA BIACHY BIJI
NOBUAJBHICTE i CBOÍM HAKNAJIOMO BEJIEHHA pa
XYHKIB i KACH:

Ô) AKUIO HE BACTAPYHTĽ> MAÁŇHO COLIAJIBHOFO

3aBEJLEHHA OČEZNEYVEHĽbNIA NOKPHTTA Čisky

UHX BHLATKÍB, TOBAPHCTBO JACTb NOTPIÓHI 6e3
TPOLIEHTOBÍ 3ANATKH:

B) AKLIO HE BHCTADYHTb HANEKHTICTB 3a
OČEZNEHE.HHA HA NOKPDHTTA OĎOBAZKOBHX Na
HHH, XOU4BOHA BKC Ôyja 3BHUuleHa Ha 55%)
CePEeJHLOTO NEHHOTO 3APOÓČITKY,3ANIATHTB TO
BAPHCTBO3l CBOIX CepenHHKÍB Bce, 4Oro Óyne
TPEĎA HA IX NOKPHTTA,

PT) MNEHÍB NPEACTABHHUTBA ÁŇ HAN3IPHOTO
BAJINY 3 TPYNH NPpalenaBUiB IMEHYE TOBA
PHCTBO,

r) NOCTAHOBAapr. I, $ 12 UĽLOTOPOZNOPAJKY
OČOBAZYHKTb 3 TOHO 3MIHO, 110 LIEHTPA.-IbHe
COUIAJIbHE ZABEJIEHHA OÉČEJNEUEHBĽIMEHYE Ti.1b
KH YNPABIASOYUOPOYPAJHIKA, a TO NO 3aCaV
X4HHO TOBADHCTBA.Žloro cnvxÓoai noóopu
NNATHTb TOBADHCTBO.

5 3.

(1) TIpABHÍ INAHHS, DOKVMEHTH TA ZAMLCIL
O KHHT, LLO IX Tpeóa NIA 34:107:K2ŽHHAOXDVA
HHX COLIAJILHAX34BENEHb OĎLZNEHUCHb A028
NEPEBEJEHHA POJBSAZIHHA ZAREJEHb OdeŽTie
UECHbXOPHX NO apr. |, $Š2, AÔC LI SLIOIRKKÁ
KpaEBHX COl03IB COLISLIBHIXZABOTH5 VÔČITIe
leHb AÉO AAA NEPEBLJEHHA POZBNAJÚHAče
318 34BEJNé1Ib OČEZNEWCČHNOPIN NY $ Ale
KOlY NPO OČEZNEHCHHN B POZVMÍHKSÍ APr. Č,
aóO ANNANEPEBEJCČHHA AMÍMNEANREZSI VÍČÍLI
UEHLbPOČITHNUKÍANDOVU CKAJUCHHN KO ISTÍ,
8 1, a6 ANAZAIŇCHÉNANEPEBSAAV0 abril,
8 1, abo ANNANEPEBEJEHNUAAMI POŽIŤ KHSTA
3ABEJEHHA OČEZNEHCHb NOPUN Šločbko Č 10+
BALULKOĽONAPONITABHOTO AKUÚtorťo ZLÚČENOTOA
TOBAPUCTBANOapr. IV, $2 —-čoko 14NEPEBOJÍBMAŇHA— NOTENCPÍLINÍN— ZAROASÍh
OBEZNEY4EHb(COHZIB) M1 RAKIET OČLANEHEH
(COW03H)HABCILÉNÍV STAN N MOCTALVAN —
€ BIAbHÍ BI CTECMINÍBTA OMAAT.

3
NA

(3) OGOBAZOKMIEN OMIATOBOVAČR Je
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NEHTY, DLOBÍ1NOCIITLCA 10 MAŇHA NEPEBONLY
BAHOTO NO NOCTAHOBIM HABENEHHMB YCTyni l,

NEPEXOANMTbHa HOBOĽO BlaCHIIKA, LLO € MOBI
HCH 34I174TMTH TAKOX EBCHTVA.IbHYHEnonnaTY
OMIATOBOFO EKBIBANEHTY PAZOM 3 BIACOTKAMI!

3 NPOBO.OKI TA 3 KOLITAMI! 34 HANIMHEHHA Ň

ek3exkyvuli. TaKkOX NECATHITKÍŤ PEuEHELb MO
np. 3 10 Tapup. noanulí 57/106 Be) 3aKOHY
APO ONNATH ZĽaNAHHMI! NEPEBOHAMH MANIHO HE
NEPEPHBAETĽCA, AME ÓČIKHTb NA B HOBOTO
B.IACHHKka.

6 4.

BCH.2H, Ne B 34KOHÍ AMNPOOČEZNEYHEÉHHA TOBO

PITBCA NPO ZABEIEHHA OČEJNEHEHĽ XOPHX, CHÍLL
UHM POZYMÍTM OKPYMKHÍ COLIAAIBHÍ ZABENEHNA
OĎEZNEYHE.HĽ:TAKO TAM, NE B 3AKOHÍ NO OBEZ
NEYHEHINANPOTH CKANIYeHb TOBOPHTBCA NPO 3A
BE.1CHHA OČEZNEHÉHb5 NPOTH CKAJNINEHHA, CNIJL

HM PO3YMITH, OCKÍABKA 3 UBOFTO POZNOPANKY
HE NONAETBCANOO IHLIOFO, KPaEBI KAHLIEJIADiI

LleHTPAIbHOFO COUIAABHOĽTO3ABEJIEHHA OÓEZ
NexHEHb.

5 9.

(+) MocTraHOBM apr. II, OCKÍADKH HHMH 3NI
HWETBCA$7, ycr. 2, 581, ycr. 4 TA35 1071175
34KOHY MPO OÓEJNEYEHHA, ODOBAZYHTE HA Te
PiTOPIÍ UIJIOŤ nepkaBuH, OCTAHHÍ NOCTAHOBH
Ub6OFoPo3nopanky B HecbKkOMYyTa MOpaBCbKO
1 10CbKOMYKpan.

(2) OCKÍABKH NPABHÍ NPDHNHCH 34KOHY NPO
OČEZNENEHHA 1 NPOTH CKANIHCHRAVAPABIIIbBHO

Sbírka zákonúa nafízeníI, č. 59.

!0Tb 10 CAMY CNpaBY TAK, AK UCH POZNOPAJIOK
i NPOTUBNATECA ŇOFTO NOCTIHOBAM, BOHH Tpa
TAT> NPABOCIHNNA. [IPABOCHNNA TPATATE OCOÓ
11BO NOCTAHONH$8 23 no 29 a), $5 31 no 67 6),
58 69 no 7l i 8 84 33KOHY NpO OČEZNEN4EHHA,
OCKÍIBKH BOHH BINHOCIITBCA NO ZABENEHĽ 0063

NeYeHb, ULONIIATANOTb HANZOPOBH LIEHTPAMb
HOĽO COuiAABHOĽO 34BENEHHA OÉEJNEYEHB,

(9) TocraHnoBu $8 2 i 25 posn. BA. u. 379/
1938 36. 3. i p. ocTaOTb ÓE3 3MÍHH.

(1) [locraHOBH apr. I, IIN1i IV HaGYBAWT>
NPABOCIUIA 3 NHEM 1. TpaBHAa 1939: nocTaHOBH
apr. 1113 nHem 1. anna 1939. Lleň poznopa
DOK MNepeBene MÍHICTP COHIA.ABHOFO TA 3N0po
BEALbHOTO YMPABNÍHHI B NOPOZYMÍHHIO 3 NIPH
uaCHHMH MÍHICTPAMIE, 3rnanHo CHnOBalibka
KpaEBABana i Bnana [linkapnaTcbkoi Pychu.

Dr. Háchav. r.
Beran v. r.

Sidorv.r., Syrovýv.r.
tiež za všetkýchčlenov Dr. Šádekv. r.

Slov.vlády. Ing. Eliáš v.r.
Dr. Chvalkovskýv.r. Čipera v.r.

Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumpar v. r.
Dr. Havelka v.r.
Prchalav. r.

Dr. Fischerv.r
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Kapras v.r.
Dr. Krejčí v.r.

Slátní lskárnu v Praze,
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53.
Vládní načízení

ze dne 2. bezna 1939,
kterým se mčnú a doplňuje vládní našízení
w dne 13, července 1934, č. 161 Sb. z. an,
jimžse provádí zákon ze dne 4. kvétna 1934,
č.89 Sb Z. a n., v povinném známkování
chmelea úpvavé rozsahu pčstování chmele,

Vládarepubliky Česko-Slovenské naťizuje
podle$$ 2, 7, 9, 11 a 17 zákona ze dne4. kvet
na 1934,č. 89 Sb. z. a n, 0 povinném známko
vání chmele a úpravé rozsahu pšstování
chmele, ve znční vládního naťízení ze dne
17.prosince 1938, č. 349 Sb. z. a n. (dále jen
zákon):

čl. 1.

Vládní naťízení č. 161/1934 Sb. z. a n. se
ménía doplňuje takto:

1. 81, odst. 1 a 2 znéjí:
(1) Za chmelačské výrobní oblasti se pro

hlašuji:
1.„Česká oblast Žatecká“ se známkovnami

v Lounecha v Rakovníku,
2. „Roudnicko““se známkovnou v Roudnici

DadLabem,
8. „Tršicko“ se známkovnou v Tršicích.
(2) Ohraničení jednotlivých výrobních

oblastíobsahuje dodatek k tomuto nafízení.
Včeské oblasti Žatecké určí príslušnost vý
robníchobcí (míst) ke známkovnám minister
stvo zemčdčiství vyhláškou v „Účedním listé
republikyČesko-Slovenské“.

2. V84, odst. 1, písm. a), ve veté prvé se
vypouštéjíslova »nebo s udáním odrúdy ,„čer
veňák“nebo „zeleňál“«.

3. V84, odst. 1, písm. b) včta prvá zní:
V české oblasti Žatecké „Podlesí“: ra Paud.

nicku ,„Roudnicko-polepská Plata“.

4. 85, odst. 1zní:
(1) Označení místního púvodu chms:"e za

obalu nebo na štítku, provádčné ve výr:221
obci, obsahujž údaje stanovené v $ 4 záz:2a.5.Vädsevypouštíodstavec2adcsarv2č -i
odstavce 3 až 9 se pľečíslují na odstave. ?
až 8. V nové označeném odstavci 5 (čisarz3
ním 6) se slova ,„mohou se známkovny dch)3
nouti“ nahrazují slovy „jsou zrámkorny p
vinny se dohodnouti“ a k témuž odszavci se
na konci pňipojuje včta: „Tato minisisrstva
vozhodnou také, nebylo-li dohody docileno.“

6. 8 6, odst. Z zní:
(2). Pro ostatní údaje, jež jsou pčedepsány

pňi označování a ovčňování místního púvodu
chmele, budiž používáno v jazyku némeckém,
francouzském a anglickém téchto slov a tohoto
pravopisu:
Republika Česko-Slovenská:

nemecky: Čecho-Slovakische Republik:
francouzsky: Républigue Tchéco-Slovague:
anglicky: Czecho-Slovak Republic:

Výrobek česko-slovenský:
némecky: Čecho-Slovakisches Produkt:
francouzsky: Produit de Tchéco-Slovnauie:
anglicky: Czecho-slovak product:

Český chmel:
nčmecky: Bôhmischer Hopfen:
francouzsky: Houblon de Bohéme,
anglicky: Bohemians hops,:
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Český žntecký chmel:
nčmecky: Bôhmischer Saazer Hopfen:
francouzsky: Houblon Tchčgue de Žatec:

anglicky: Bohemian Žatec hops:

Moravský chmel:
nčmecky: Mährischer Hopfen:
francouzsky: Houblon de Moravie,
anglicky: Moravian hops,

Veťejná známkovna chmele v.

némecky: Oeffentliche HopfensignierhalleID|
francouzsky: Office public pour le marguageduhoubloná—....... 23
anglicky, Public Marking Hall for hops at

Večejná známkovna pro českou oblast žateckouv—.
némecky: Oeffentliche Hopfensignierhalle

fir das bôhmische Saazer Gebiet in
——— - —en no ©

francouzsky: Office public pour le marguage
du houblon pour la région tcheégue de
Žateca —.........n oš

anglicky: Public Marking.Hal] for hops for
the Bohemian Žatec district at

Roudnický chmel:
nčemecky: Roudnicer Hopíen:

francouzsky : Houblon de Roudnice n. L.:
anglicky: Roudnice n. L. hops:

Tršický chmel:
nčmecky: Tršicer Hopfen:
francouzsky : Houblon de Tršice:
anglicky: Tršice hops:

Pod úfední kontrolou prebaleno:
némecky: Unter amtlicher Kontrolle um

gepackt:
francouzsky: Remballé sous contrôle

officiel:

anglicky: Repacking officially controlled.

Doložka: ,„Podlesí“:
v némeckém, francouzském a anglickém

znéní: „Podlesí“,

Sbírka zákonú a načťízeníI, č. 59.

Doložka: „Roudnicko-polepská Blata““:

v némeckémi, francouzském a aneglickém
znéni: „Roudnicko-polepská Blata“.

71.V86, odst. 4, ve včté druhé se vypouš
téjí slova: ,„,současnétaké“.

8. Vš6, odst. 5, ve včté druhé se vypouš
téjí slova „současné také“ a dále se vypouští
celá tčetí veta tohoto odstavce.

9. $6, odst. 8 zní:
(S) Jednacím a účedním jazykem známko

ven jest jazyk státní. V jednacím a účedním
jazyku konají se veškerá jednánií a úťadování
známkovny a označují se budovy a úťadovny
vné i uvnitť.

10. $ 9, odst. 2 zní:

(2) Piíspévky pro oblastní organisace ve
výši stanovené schválenou sazvvu vymčťuje
dúvérník známkovny. Pôstitel jest povinen
tyto pčíspevkyodvádeti dúvérníku známkovny
pri vydání vážního listu. O vyrnéčenía zapla
cení pčíspvku bude vydáno písemné potvrzení.
Duvérnník odvádí vybrané piíspčôvky príslušné
oblastní orranisaci pôstitelú chmele (8 17,
odst. 3 zákona), a než bude ziízena, dosavadní
príslušné oblastní chmelačské orranisaci. Za
fťádné jich odvedení ručí celým svým jmô
ním, i když -pčestal funkci dúvévníka vykoná
vati. Výlohy vybírání piízpevkú hradí znám
kovné pľňislušná chmelaňská oblastní orga
nisace.

11. Vä9se vypouští odstavec 4.

či. II.

Toto nafízení platí v zemích České a Mo
ravskoslezské a nabývá účinnosti dnem vy
hlášení: provede je ministr zemédelství v do
hodé se zúčastnénými ministry.

Beran v. r,

Dr. Chvalkovskýv. r. Syrový v.r.

Dr. Fischer v.r. Ing. Eliáš v.r.
Dr. Kalfusv.r. Čiperav. r.
Dr. Kapras v.r. Dr. Feierabendv.r.
Dr. Krejčí v. r. Dr. Klumparv. r.
Dr. Šádekv. r. Dr. Havelkav. r.
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DODATEK

k čl. |, č.1 vl. nač č. 53/1939 Sb.I.

(Ohraničeníchmelačských výrobních oblastí.)

I. Česká oblast Žatecká.

K české výrobní oblasti Žatecké patií tyto
výrobníobce (místa):

1. Ze soudního okresu kralovického:

Brežany, Čistá, Hlince, Holovousy, Chňíč,
Lhota, Milíčov, Slatina, Studená, Šípy, Vše- :
sulov.

2. Ze soudního okresu lounského:

Bedrfichovice,Blšany, Brloh, Brodec, Bľín- !
kov,Cítoliby, Černčice, Divice, Dobrométice,
Domoušices osadou ľilipov, Horany, Hľňíš
kov,Hrivčice, Hčivice, Chlumčany, Chožov,
Chraberce,Jimlín, Kocanda, ICončtopy, Kozo
jedy, Kystra, Lenešice, Líšťany, Louny,
Markvarec,Nečichy, Obora, Opočno, Orasice,
Pátek,Pnčtluky, Počedčlice, Pochvalov, Rado
nicenad Ohňí, Ročov, Senkov, Slavétín, Smi
lovice,Smolnice, Solojnysky, Stradonice, Tou
chovice,Toužetín, Tiehoc, Titéno, ÚÓlovice,
Veltéže, Ves Nová, Vinačice, Vlčí, Volenice,
Vršovice, Zbrašín, Zeméchy, Zichovec, Že
votin.

9.Ze soudního okresu novostrašeckého:

Bdín,Drnek, Hfešice, Kalivody, Iroučová,
Lisky, Malíkovice s osadou Hvézda, Milý,
Mšec,Pozdeň, Prerubenice s osadou Dučice,
Ruda, Revničov, Srbeč, Titice, Žehrovice
Mšecké.

4. Ze somulníhookresu vakovnického:

Hostokryje, Hňedle, Hvozd, Chrášťany
8 osadou Nový Dvúr, Knéževes, Krakov,
Krupá, Krušovice, Lhota pod Džbánem, Li
Bany, Lubná, Lužná, Malinová, Milostín
8 osadou Povlčín, Mutéjovice, Nesuchyné,
Nouzov,Olešná, Pavlíkov, Petrovice, Príčina
8osadouŽďáry, Piílepy, Rakovník, Rousínov,
Senec,Senomaty, Šanov, Tytry, Újezd Pa
nošúv,Všetaty, Zavidov.

5. Ze soudního okresu slánského:

Bílichov, Hofešovičky, Plehov.

Doložky ,„Podlesí“ jsou oprávnčny použí
vati tyto chmelačské výrobní obce (místa):

a) Ze soudního okresu lounského:

Brínkov, Divice, Domoušice, Filipov, Hňi
vice, Kocanda, Končtopy, I(ozojedy, Markva
rec, Pnétluky, Pochvalov, Ročov, Smilovice,
Solopysky, Treboc, Úlovice, Vinaľice.

b) Ze soudního okresu rakovnického:
Lhota pod Džbánem.

c) Ze soudního okresu novostrašeckého:
Kroučová.

TI.Roudnicko,

K chmelaťské výrobní oblasti roudnické
patňí tyto obce (místa):

1. Ze soudního okresu kralupského:

Bukol, Dédibaby, Dušníky nad Vltavou,
Hostíň, Kľivousy, Lešany, Vojkovice.

2. Ze soudního okresu libochovického:

Brozany, Biľežany nad Ohiňí, Budyné nad
Ohfí, Dubany, Hosténice, Charvatce, Kľesín,
Levousy, Libochovice, Lkáň, Martinéves,
Mšené, Písty, Pohoňice, Radošin, Radovesice,
Rochov, Roudníček, Slatina, Solany, Vrbka,

| Žabovčesky nad Ohfí, Želevice.

3. Ze zbylé části soudního okresu litomčňic
kého:

Brňany, Hrdly, Keblice, Kopisty Némecké,
Počaply, Travčice.

4. Ze zbylé části soudního okresu lovosic
kého:

Déčany, Trebenice,

5. Ze soudního okresu melnického:
Beňkovice Dolní, Býkev, Cítov, Hoňín, Hos

tín, Chramostek, Kozárovice, Kňivenice, Lu
žec nad Vltavou, Nebužely, Podvlčí, Repín,
Strážnice, Stňednice, Vehlovice, Vlinéves,
Vraňany, Vrbno, Vysoká, Zahájí, Zálezlice,
Zátvor, Zelčin, Zimoť Dolní.

6. Ze soudního okresu roudnického:

Bechlín, Beňkovice Horní, Brzánky, Bfíza,
Ctinčves, Černčves, Černouček, Dobiíň, Dok

39%



Sbírka zákonú a nafízení I, č. 54.320

sany, Dolánky, Dušníky, Dvory Nové, Hné
vice, Hrobce, Chodouny, Chvalin, Jevinúves,
Kleneč, Kostomlaty pod ňípem, Ičozlovice,
Krabčice, Ivškovice, Ledčice, Libkovice, Li
botenice, Loucká, Lounky, Mnetéš, Nižebohy,
Nučničky, O!eško, Počaply Horní, Podlusky,
Pšedonín, Pľestavlky, Račice, Račinéves,
Roudnice nad Labem, Rohatce, Rovné, Spo
myš], Straškov, Vesce, Včdoniice, Vetlá, Vodo
chody, Vražkov, Záluží, Židovice.

7. Ze soudního okresu slánského:

Poštovice.

8. Ze soudního ol:resu veľvarského:

Bratkovice, Bučina Velká, Budihostice,
Ileď sebe, Chržín, Miletice, Miňejovice, Mlče
chvosty, Ouholice Staré, Ouholice Nové, Pod
hoňany, Sazená, Veltrusy, Vepček, Ves Nová,
Všestudy.

Daložky „„Roudnicko-polepská Blata“ jsou
oprávnčény používati ze soudního okresu
roudnického tyto chmelačské výrobní obce
(místa):

Černéves, Chodouny, Lounky, Vetlá.

111I.Tršicko.

K chmelaiské výrobní oblasti tršické patií
tyto obce (místa):

1. Ze soudnúho okresu lipnického:

Daskabát, Lazníčky, Lazníky, Osek nad
Bečvou, Stamčéňice, Tršice, Újezd Dolní,
Újezd Velký, Veselíčko, Výkleky, Zákťov.

2. Ze soudnilu okresu olonmouckého:

Čechovice, Čelechovice, Doloplazy, Hostko
vice, Chomoutov, Krčmaň, Lipňany, Majetín,
Nelešovice, Olomouc, Piáslavice, Prestavlky,
Suchonice, Týnec Velký, Vacanovice, Vsisko.

9. Ze soudního okresu pňerovského:

Brodek, Buk, Čekyné, Kokory, Lhota Zá
beštní, Lhotka, Lýsky, Penčice, Penčičky,
Prerov, Sobíšky, Újezdec, Žeravice.

54.
Vyhláška ministra financií

ze dne 2. bfezna 1€39
0 paušalování dané z obratu u drobných zemč
dčlcú v zemích České a Moravskoslezské 24

rok 1938.

Podle 8 19, odst. 8 zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu
a dani pčepychové, ve znení zákonú ze dne
16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. Aan., ze dne
19. prosince 1930, č. 158 Sb. z. a n., ze dne
28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., ze dne21. pro
since 1955, č. 265 Sb. z. a n., a po pľívadeézá
kona ze dne 16. prosince 193S, č. 356 Sb.z.a n.,
(dále jen zákon o dani z obratu) ustanovuji
v dohodé s ministrem zemédčlsiví:

(1) Místo dané z obratu, kterou mají podle
zákona o dani z obratu platiti drobní zemčdeélci
(odstavec 2) v zemích České a Moravsko
slezské za rok 1938 z dodávek a vlastní spo
tčeby zemčdélských výrobkú vlastní produkce,
jakož i z nekterých výkonú souvisících s pro
vozováním zemčdčlství, stanoví sc paušál.

(2) Paušál se vztahuje na ty zemédelce,
kteňí v roce 1938 hosnodaťili nejvýše na 50 ha
zemédčlské púdy vlastní nebo pachtované a
ktečí do 15. dubna 1939 nepodají za rok 1938
Ťádné daňové pľiznání ($8 17 zákona o dani
z obratu). Za zemédčlskou púdu podle této
vyhlášky se pokládají role, louky, pastviny,
zahrady i jakékoliv jiné pozemky, bez rozdílu,
zda se na nich v roce 1938 skutečné hosnpo
daťilo, či zda ležely ladem, za zemédelskou
púdu podle této vyhlášky se však nepokládají
lesy, vinice a rybníky.

(3) Základem pro výpočet paušálu jest
prúmčrný katastrální výtôžek obecní, který se
zjistí pro každou politickou obec zvlášté tím
zpúsobem, že se podle součtu katastrálních
výtéžkú, s niimiž jsou jednotlivé pozemky
(parcely) v obci zapsány nebo zaznamenány
do pozemkového katastru, a podle celkové vý
mčry všech pozemkúv obci, stanoví prúmerný
katastrální výtčžek, pňipadajíci na 1 hektar
púdy v obci: pňi tomto výpočtu prúmérného
katastrálního výtéžku obecního se však ne
prihlíží k lesúm vúbec, k rybníkúm o vetší
vozloze než 1l ha a k púdé velkostatkáťské,
t. j k pozemkúm obhospodačovaným zemédél
skými podniky, jichž rozloha v pozemkovém.
katastru dotčené cbce činí více než 150 ha.
Vypočítaný prúmérný katastrální výtéžek
obecní zaokrouhlí se na číslo celé, a to tak,
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že zlomek dosahujíci 05 a více 8e zaokrouhlí
na celéčíslo nahoru, kdežto zlomek nedosahu
jící 05 se zaokrouhlí na ce!é číslo dolú. Berní
správy, jimž pľísluší vyjmeéňovániípaušálu (cd
stavec 14), vypočítají prúmérný katastrální
výtéžek obecní pro všechny politické obce
8véhosprávního obvodu a sdélí jeho výši pro
dotčenouobec spolu s hlavním obsahem této
vyhlášky všem obecním účadúm, které jsou
podleS 46, odst. 1 zákona o dani z obratu po
vinny toto sdčlení hned v obci obvyklým zpú
sobemvyhlásiti.

(1) Sazby paušálu pčipadajíciho na 1 hektar
zemédéčlsképúdy podle rúzných prúmérných
katastrálních výtežkú obzcních jsou stanoveny
v pľipojenétabulce, která je. součástí této vy
hlášky. V téchto sazbách jest zahrnuta též
prípadná pňirážka k dani z obratu podle 8 1
zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb.
z. a n., o pľirážkách k dani z obratu a dani
prepychové, ve znení zákona ze dne 21. pro
since1937, č. 281 Sb. z. a n. U drobných zemčé
dčlcú,kteží v roce 1958 hospodaťili na pozem
cíchležícíichv katastrech rúzných politických
obcí,stanoví. se sazl)a paušálu pro pozemky
ležíciv katastru každé obce zvlášté, a to podle
prumérného katastrálního výtéžku obecního
té obce, v jejímž pozemkovém katastru do
tčenépozemky jsou zapsány nebo zazname
nány.Celkem vypočtený paušál se zaokrouhlí
na celé koruny dolú: od vyméečení paušéílu se
upouštív piípadech, kde by nečinil celých 5 K.

(5) V obcích, kde prúmérný katastrální vý
tčžekob2cníneodpovídi skutečné jakosti pudy“
Vroce 193S (na pí. následkem provedení me
liorace), jest berxní správa po dohodč s dele
gátrm zeméedélské rady z príslušného okwesu

kou,než odpovídá prúmčrnému katastrálnímu
výtéžkuobecnímu dotčené politické obce: pňi
tomnutno pňihlížeti k sazbám paušálu v obcích
8 pčibližnéstejnou jakostí pluly v dotčenéin
nebonékterém sousedním okrese. Jestliže ne
dojdek dohodč berní správy s deleďátem ze
médélskérady z príslušného okresu, rozhodne
0 sazbé paušálu zemský finanční účad po do
hodé8 pčíslušnou zemédélskou radou.

(6) Jednotlivým drobným zemčdéleňm, kteňí
byliživelnípohromou v roce 1938 prokazatelné
značnépoškozeni nebo kteňí v roce 1938 hospo
daťilina zemédélské púdé zpustošené dolová
ním tak, že jí nelze vúbec používati nebo jí
lze používati jen jako pastviny, múže berní
správapo dohode s delerátem zemédčlské rady
z pčislušného okresu paušál pňiméťčenésnížiti,
jestliže o to každý zvlášté zažádá u pňíslušné
berní správy do 15. kvétna 1939: žádost za
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snížení paušálu z dúvodu poškození živelní
pohromou je prosta kolku. Jestliže nedojde
k dohodé bemnísprávy s delerátem zemédčlské
rady z pčíslušného okresu, rozhodneo snížení
paušálu zemský finanční úťad po dohodčs pčí
slušnou zemčdélskou radou.

Drobnému zemédelci, který prokáže do15.
kvétna 1939 potvrzením obecního úťadu a
účedního zvčrolékaňe, že jeho dobytek v roce
1938 uhynul následkem slintavky nebo kul
havky nebo že byl po odporažení pro tuto
nemoc jako zdechlina zakopán, sníží berní
správa celkem vypočtený paušál o částku 3 K
zakaždé takto uhynulé (odporažené) tele ve
stáňi nejvýše 3 mčsícú, o 15 K za každý takto
uhynulý (odporažený) kus hovézího dobytka
ve stáňí nejvýše 115 roku, o 20 K za každý
takto uhynulý (odporažený) kus hovézího do
bytka starší než 1145roku. Za každý kus do
bytka Jiného druhu, takto uhvnulý (odpora
žený) následkem slintavky nebo kulhavky,
sníži berní správa paušál za shora uvedených
podmínek 01% obecné ceny uhynulého (odpo
raženého) kusu. Hromadný výkaz o takto
uhynulém (odporaženém) dobytku, predlo
žený obecním úňadem a potvrzený účadním
zverolékaňem, nahradí prúkazy jednotlivých
drobných zemčdelcú dotčené obce.

(") Drobní zemčädôlci, ktečí jsou povinni
plniti ze svého hospodáťčstvínaturální výmô
nek, mají nárok na snížení celkem vypočte
ného paušálu o částlku odpovídajíci 1%ní danú
z obratu z ceny naturálního výménku. Pro
výpočet této 1%ní dané z obratu stanoví se
ceny pňedmétú plnčných jako naturální vý
mének tčmito paušálními částkami: 1 g pše
nice 155 K, 1 a žita 130 K, 1 g ječmene 120 K,
lgovsa 105K,1 g brambor25 K, 1 litr mléka
80 h, 1 kg másla 14 K, 1 vejce 30 h, 1 kg ve
pčového, hovčzího nebo skopového masa 1 K,
1 husa nebo kachna 20 K, 1 kus drúbeže 4 X.
Cenu jiných než právé uvedených pčedmetú,
plnéných jako naturální výmének, stanoví pňi
vymôfení paušálu berní správa. pžihlížejíc
k prúmčrné cené takového pčedmetu v dotčene
obci v roce 1938. Celková čústka, o kterou
múže býti paušál podle tolloto ustanovení sni
žen, nesmí však presahovati u jednoho vyý
mčnku jednu tčetinu a u více výmčnkú jednu
polovinu celkem vypočteného paušálu. K pe
nčžním částkám, plnéným jako výmének, se
pňi výpočtu částky, o kterou má býti paušál
snížen, nepňihlíží.

(8) Drobní zemčdšici, kteňí v roce 1938 vy
robili a ve vlastním hospodáňství spotňebovali
víno, šťávy a jim podobné nápoje nebo ušlech
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tilé pálenky, mají dále nárok na snížení celkem
vypočteného paušálu:

1. za víno, šťávy a jim podobné nápoje, spo
tčebované ve vlastním hospodáťství, o pau
šální částku 75 IX,

9. za ušlechtilé pálenky, spotčebované ve
vlastním hospodáťství, o paušální částku 10 K,
jestliže čádné prokáží, že z nich zaplatili v roce
1938 paušalovanou daň z obratu u vína, šťav
a jim podobných nápojú (podle vyhlášky mi
nistra financí v dohodé s ministrem obchodu
ze dne 31. prosince 1926, č. 259 Sb. z. a n.,
o paušalování dané z obratu u vína, šťav a jim
podobných nápojú) nebo paušalovanou daň
z obratu u ušlechtilých pálenek (podle vy
hlášky ministra financí v dohodé s ministrem
prúmyslu, obchodu a živností ze dne 6. pro
since 1930, č. 193 Sb. z. a n., o paušalování
dané z obratu u ušlechtilých pálenek a vý
robkú z nich). Paušální částky 15 Ka 10K
jsou stanoveny v pčedpokladu, že vlastní spo
tľeba vína, šťav a jim podobných nápojú, zda
nčných paušalovanou daní z obratu, činila
nejméné 250 litrú a vlastní spotčeba ušlech
tilých pálenek, zdančných paušalovanou daní
z obratu, činila nejméné 50 litrú: činila-li
vlastní spotčeba méné než uvedená množství,
má zemédélec nárok na snížení paušálu jen
o pomernýdíl částky 75 K nebo 10 K (na pť.
pči vlastní spotčebé 100 litrú vína na snížení
paušálu o 30 K nebo pňi vlastní spotňebč 20
litrú ušlzchtilých pálenek na snížení paušálu
04 K). Jestliže částka, o kterou má býti paušál
podle tohoto ustanovení snížen, jest včtší než
paušál dotčenému zemédčlci vyméčený, pňe
účtuje se mu rozdíl na jiné dlužné nebo splatné
dané, a není-li jich, vrátí se mu hotové.

(0) Paušálem jest kryta daň z obratu z do
dávek a vlastní spotčeby zemédélských vý
robkú vlastní produkce dotčeného drobného
zemčdčlce (rostlinné i živočišné) i z jeho vý
konu souvisících s provozováním zemédelství
(též z úplat pňijatých za pňipoušténí plemen
ných zvíčat nebo v souvislosti s ním). Paušá
lem není však kryta daň z obratu:

1. z dodávek masa:

2. z dodávek a vlastní spotfťeby ryb:

3. z dodávek a vlastní spotfeby vína, šťav
a jim podobných nápojú:

4. z dodávek a vlastní spotčeby ušlechtilých
pálenek:

„9. Z dodávek a vlastní spotčeby cukrovko
vého semene, jakož i z množitelských výkonú
pri pestování cukrovkového semene:
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6. z dodávek a vlastní spotčeby vlčího bobu:

7. z dodávek a vlastní spotčeby dňíví:8.zdodáveka vlastníspotčebyclmele:
9. z dodávek a vlastní spotfeby ovoče, zele

niny a zahradnických výrobkú, jestliže zemčé
délec provozoval ovocnictví, zelináčství nebo
zahradnictvi v rozsahu presahujíciím vlastní
spotčebu v jeho hospodáťství:

10. z výkonú povoznických (dovoz dfíví, ka<
mene a pod.), jestliže souhrn úplat pňijatých

250KODY v roce 1938pňesahovalčástku

Tyto dodávky, vlastní spotčeba nebo vý
kony, z nichž není daň z obratu kryta. paušá
lem dané z obratu u drobných zemédčileú,pod
léhají pčíslušnému jinému paušálu nebo pravi

„delné dani z obratu.

(10) Drobní zemédélci jsou povinni platiti
paušál z veškeré zemédélské púdy, která ležela
dne 31. prosince 1938 na česko-slovenském
státním území, nehledíc na to, na kterém stát
ním území bylo k tomuto dni jejich bydlišté
(sídlo) nebo hospodáčské budovy. jakož i ne
hledíc na to, kde zemédélské výrobky z téchto
pozemkú prodali nebo spotňebovali. Drobným
zemédélcúm, kteňí v roce 1938 hospodaňili též
na zemédélské púdé, ležícií na území pňipoje
ném k sousednímustátu, prňísluší úlevy podle
odstavcú 6, 7 nebo 8 této vyhlášky jen čás
tečné, a to v pomeru výmery púdyvležící dne
31. prosince 1938 na česko-slovenském stát
ním území k výmeče púdy ležící tohoto dne
na území pľipojeném k sousednímu státu.

(11) Tuzemští podnikatelé, kteňí nakoupili
zemédélské výrobky od zemédčlcú, jimž byla
za rok 1938vyméňena daň z obratu paušálem
podle této vyhlášky, mají pľi vývozu téchto
zemédélských výrobkú v nezménéném stavu
podle 822, odst. 1 zákona o dani z obratu nárok
jen na vrácení částky ve výši 14% z nákupní
ceny zboží.

(12) Drobní zemédelci, na než se vztahuje
paušál, jsou povinni podati do 15. kvétna 1939
u pňíslušné berní správy nebo u obecniho
účadu svého bydlišté (sídla) čádné vyplnčné
pňiznání za rok 1938 na tiskopise zavedeném
výhradné pro paušál dané z obratu u drobných
zemčdélcú. Drobným zemédélcúm, kteňí toto
pňiznání v uvedené lhúté nepodají, muže býti
uložena počádková pokuta podle 8 43 zákona
o dani z obratu. Drobní zemédelci, kteňí činí
nárok na snížení paušálu podle odstavce T
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nebo8 léto vyhlášky, jsou povinni uplatniti
tentonárok hned v priznánía pňipojiti k nému
prúkazy tohoto nároku. Obecní účady jsou
povinny prčiznání od téchto zemédélcú pňi
jmouti,pčezkoumati a potvrditi v nich správ
nost výmčéry zemédélské púdy a zaslati
všechna pňiznání nejpozdéji do 81. kvčtna
1939príslušné berní správé.

(13)Drobní zemédčlci jsou povinni zaplatiti
paušálnejpozdéji do 31. kvčtna 1939 vplatním
lístkempoštovní spočitelny príslušnému“ber
nímuúčadu, nečekajíce vymččení paušálu ani
účedníhovyzvání. Zemédélci, kteňí v uvedené
Ihúté paušál buď vúbec nebo zcela nezanlatí
0 u nichž jest dána povinnost platiti príslu
senstvípodle 8 20, odst. 6a 7 zákona o dani
z obratu, jsou povinni vedle paušálu zaplatiti
bY/nízvýšení a poplatek z prodlení z dlužné
částky.Pro výpočet základú poplatku z pro-.
dlení (dobropisu) jsou tu rozhodnými dny
15.srpna, 15. listopaanu, 15. února a 15. kvétna.

(11)Paušál vyméťují pčíslušné berní správy.
Vyrozuméní drobných zemédéeleúňo vyméčení
paušálu múže se slíči místo platebním roz
kazemtaké hromadným vyméčovacím archem,
v némž zemédéelec vyrozuméní 0 výši vymô
čenéhopaušálu pciv:dí vlastnoručním pod
pisem.

(15) Do vymôčťení paušálu Ize si stéžovati
u pňíslušnéberní správy do 30ti dnú od doru
čeníplatebního rozkazu nebo od nahlédnutí
do hromadného vyméťovacího archu. O stíž
nostechrozhodují s konečnou platnosti zemské
finanční účady (9 21, odst. 2 zákona o dani
z obratu).

(10) Paušál se vymáhá zpúsobem stanove
nýmv 8 23, odst. 1 zákona o dani z obratu.

(17) Jinak platí o paušálu veškerá ustano
venízákona o dani Z obratu a vládního nafí
zenize dne 4. července 1924, č. 156 Sb. z. a n.,
jimžse provádí zákon o dani z obratu a dani
pčepychové,ve znení vládních nafízení ze dne
22, prosince 1926, č. 217 Sh. z. a Dn.ze dne
23. prosince 19“(), č. 189 Sb. z. a D., ze dne
29.dubna 1922, Č. 58 Sh.z.a n., ze dne 17. listo
padu1932,č. 175 Sb. z. a n., ze dne 27. prosince
1935,č. 269 Sb. z. a n., a Do pľípadé vládního
nafizení ze dne 21. prosince 1938, č. 239 Sb.
z.an., pokud neslporují této vyhlášce.

(15)Taty vyhláška nabývá účinnosti dnem
uveľejnéní.

Dr. Kalfus v. r.

t
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Tabulka k vyhlášce ministra financí
Č. 51/1939 Sb.I.

Prúmčrný
katastrální

výtčžek
obecní
z 1ha

K

I0JIBROBOG(1

21

2»

25
26
21

29
30

28
39
40)

Paušál
z lha

K

250
270
290
3 —
330
350
450
950
650
750
850
9:50

1050
1140
1240
1320
11420
15—
16—
1690
1770
1870
1450
21/50)
2120
2234
2310
24—
2 —
2321
25)
ZV6)
2.6)
2940
301—
301770

312/1)
3151)
32A
2210.

Prumčrný
kata:lrální

výtéžek
obecnízlha

K

41
42
43
44
45
46
V
48
49
50
51
52
03
54
99
96
51
98
99
61)

61
52

9
24

Paušálzlhu
K

33—
3340
3380
3420
3440
3460
3480
39—
3520
3540
3550
3380
30—
3620
4640
304)
25)
21—
23120)

3140
1A
0M
5 —
20.2at
Za
2.40)
3 —
21.2)
2349
3€)
30)
4/y—42
Al,4)
A FÝ)
Aj 6)
41—
4121)
41-40
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Sbírka zákonú a naňízení
republiky Cesko-Slovenské

se vydává podle vládního načízení ze dne 90. prosince 1998, č. 992 Sb.
z. a n., ve dvou samostatných dilech. Do prvého dílu Sbívky zaťazují se
zákony, naňízení atd. ve vécech celé republice společných, do druhého
zákony, nafizení atd. ve včcech, které se týkají jen zemí České a Morav
skoslezské.

Predplatné na jeden ročník Sbírky činí v tuzemsku na díl prvý
120 K, na díl druhý S0 K, na oba díly 200 K, s výhradou event. zvýšení
v prípadé pomčrú obzvlášť munočádných (pňi nepomérné velkém zvýšení
výrobníchnáklad nebo mimoňádné velkém rozsahu Slírky). Predplatné
pro cizinu je 0 50% vyšší. Predplatné nutno zaplatiti najedňou nejpozdčjí
do 15. bľezna dotčeného roku. Kdo zašle nčjaký peníz na nový ročník po
15. bňeznu, bude považován za odlératele: zaslaný peniz bude súčtován
jako záloha na konečnou cenu celého ročniku, která mu bude vyúčtována
po ukončení ročníku podle úhrnu cen jednotlivých částek a která pňi
úplném ročníku velmi značné pľevyšuje čústicu pčedplatného.

V drobném prodeji účtují se částlky Sbírkyy kteréhokoliv dilu:
a) u částeko 2 až 10 stránkách . Ň ... 1— K,
b) u částek o více než 10 stránkách za každý list (2 stránky) 20 haléri.

Cena částek zasílaných do ciziny gest 0 50% vyšší.
Za tuto cenu zasílají se tisky objednané poštou po pňedchozím zapla»

cení a prôdávaji se novévydávané a dosudvydané částky iv knihlcupectvích.
Zakoupené částky se nevyméňují ani neberou zpôt.
Vypovédétidalší odbér Slbírky možno jen písemné pred koncem roku

pro rok priští.
Nedošlé nebo neúplné částky Sbírky buďtež písemné relklamovány

nejdéle do čty? nedél po vydání: nebyly-li v této Ihúté reklamovány, vydají
se jen po zaplacení ceny částky.

Platby buďtež poukazovány výhradné na šekový účet u poštovní spo
Ťitelny čís. 200.563 „Sbírka zákonú a naňízení republiky Česko-Slovenské
Praha l11.“ Placení poštovními známkamise neprijímá. Poštovné prípadné
korespondencehradí predplatitel (odbératel) ze svého.

Pri objednávkách a reklamacích uvésti jest číslo částky (nikoliv číslo
normy) 8 udaním ročnílcu.

Predplatné, reklamace a objednávky buďtež zasílány pouze

Administracií Sbírky zákonú a naťňízení,
Praha 111,Tržišté č. 9.

státní tiskárna v Pruze.
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Sbírka zákonúa naťízení
republiky Českos-Slovenské.

Částka 24.
Cena: K 2—.,

ÚČ

59.
Vládní nafízení

ze dne 2. bľezna 1939
0 prechodných opatňčeních v oboru verejných

dluhú.

Vláda republiky Česko-Slovenské nafizuje
podlečl.II ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. A n.:

I.Odklad úrokové služby:
vnitčního státního dluhu.

s 1.

. (1)Aždo nového uspofádánistátního dluhu
v dúsledkuúzemních zmén se odkládá úroko
vání vnitčního státního dluhu, založeného i
plechodného,který byl sjednán pčed účinností
tohotonafízení a na který byly vydány dluho
pisys povahou cenného papíru (v dalším jen
„dluhopisy“),vyjímajíc dluhopisy 41% pújč
kyobrany státu emise B (zatímní listy). Za
densjednání dluhu nlatí den patrný z data
dluhopisu.

(2)Zdúvodu večejného zájmu, zejména aby
nedošlok hospodáčským poruchám, budou i
zaúčinnostitohoto nafízení vypláceny za pod
mínekdále stanovených úroky z dluhopisú,
které v den účinnosti tohoto načňízení jsou
v tuzemsku a vlastnicky náležejí alespoň od
1. bčezna 1939

a) osobámfysickým,které mají svoje fád
né bydlišté na území Česko-Slovenské repub
likyalespoň od 1. bčezna 1939,

b) osobámprávnickým a jiným hromadným
útvarúm (dále jen „právnické osoby“), které
mají svoje sídlo na území Česko-Slovenské
republiky alespoň od 1. bňčezna 1939, pokud
dluhopisyty patčí ke jméní hospodáčsky vá
zanémuna tuzemsko.

Vydána dne 14. bčezna 1929.

Obsah: 59. Načízení o pčechodných opatťčeníchv oboru verejných dluhú.

A. Dluhopisy na doručitele.
8 2.

0) Podmínkoupro výplatu úrokú z dluho
pisú svédčících doručiteli a vlastnicky náleže
Jicích osobám fysickým jest, že

a) dluhopisy se všemi príslušnými kupony
budou složeny pod jménem vlastníka ve Ihúté
8 dnú ode dne účinnosti tohoto nafízení do
väzané úschovy u nčkterého pľihlašovacího
mista uvedeného v odstavci 2,

b) zároveň bude predložena prihláška ob
sahující místopňísežné prohlášení vlastníka
O jeho ľádném bydlišti v tuzemsku a o jeho
vlastnietví k pňihlašovaným dluhopisúm ale
spon od 1, bňezna 1939, jakož i o tom, že oso
by nebydlící nebo nesídlíci v tuzemsku nemají
k dluhopisúm žádných práv,

c) zároveň bude bydlišté vlastníka pňihlašo
vaných dluhopisú v tuzemsku alespoň od-1.
bňezna 1939 prokázáno účedním dokladem (na
Pľ. potvyrzením,které jest povinen vydati stát
ni policejní účad, v místech, na která se
nevztahuje púsobnost téehto úťadú, obecní
úťad).

„ (2) Prihlášky se podávají u tčehto penčž
ních ústavú a jejich tuzemských filiálek (pňi
hlašovacích míst):

Agrární banky česko-slovenskév Praze,
Anolo-česko-slovenské a Pražské úvčrní ban

ky v Praze,
Banky česko-slovenských lerii v Praze,
Banky pro obchod a prúmysl, dňíve ,„Lán

derbanka“ v Praze,
České banky v Praze,
České banky Union v Praze,
České eskomptní banky a úvérního ústavu

v Praze,
České prúmyslové banky v Praze,
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DeutscheAgrar- und Industriebank v Praze,
Hvpoteční banky České v Praze,
Méčstskéspoťitelny Pražské v Praze,
Moravské bankyv Brné,
Poštovní spoňitelny v Praze,
Slovenské banky v Bratislavé,
Svazu záložen v Praze,
Ústňední banky česko-slovenských spoľi

telen v Praze,
Ústňední jednoty hospodáčských družstev

v Praze,
Všeobecnédružstevní banky v Praze,
Zemské banky, diíve Zemská banka králov

ství českého v Praze,

Živnostenskébankyv Praze.
(9) Jsou-li dluhopisy již uloženy u nékte

rého z pňihlašovacích míst, stačí ve stanovené
lhúté predložiti u tohoto místa prihlášku a
"účednídoklad o bydlišti: dokladu není treba,
potvrdí-li pňihlašovací místo na pľihlášce, že
jest mu bydlišté pňihlašovatele bezpečné zná
mo. Jsou-li nebo budou-li ve stanovené lhúté
dluhopisy uloženy u nekterého tuzemského
penčžního ústavu, který není piihlašovačím
místem, který však jest oprávnén vydávat
vkladní knížky (listy), stačí piihlášku, urče
nou pro nekteré piihlašovací misto, zároveň
s účedním dokladem o bydlišti podati pro
stčednictvím uschovacího penéžního ústavu,
který na prihlášce úschovu potvrdí a dluho
pisy bude vázati pro prihlašovací místo (po
mocná pľihlašovací místa): prihlášky musí
býti pňihlašovacímu místu odeslány do 3 dnú
po uplynutí stanovené piihlašovací lhúty.

(4) Dluhopisy uložené u státních pokladen
dlužno pňihlásiti v téže Ihúté u téchto po
kladen (pňihlašovací místa s omezenou púsob
ností).

(“) Prihlášky se podávají na tiskopise vy
daném poštovní spoňitelnou v Praze trojmo:
jedno vyhotovení zústane u pľihlašovacího
mista, další dvé budou zaslána pňihlašovacím
místem do 8 dnú po uplynutí pňihlašovací
lhúty poštovní spoňitelné v Praze (ústňední
mu pľihlašovacímu místu) spolu s úhrnným
s5eznamempiihlášených dluhopisú.

(6) Za úschovu a správu dluhopisú, které
byly nové složeny do úschovy v dúsledkuto
hoto nafizení, smí pňčihlašovacímísto počítati
pihlašovatelúm odméčnua poplatky ve výši
Josud obvyklé.

8 3.

(1) Ustanovení 8 2 platí obdobné i pro

Sbírka zákonúa nafízení I, č. 59.

dluhopisy svedôicí doručiteli a--vlastnicky ná
ležejici osobám právnickým. Tyto jsou však
povinny uvésti v pčihlášce také veškeré údaje
potčebné k posouzení, patrí-li pňihlašované
dluhopisy ke jmční hospodáťsky vázanému na
tuzemsko či nikoliv či pouze částí a jakou:
pňihlašují-li svoje dluhopisy u nékolika pľi
hlašovacích míst, stačí uvésti tyto údajev jed
né pňihlášce a v pľihláškách ostatních na tyto
údaje poukázati.

(2) Které dluhopisy patrí ke jméní hospo
dáčsky vázanému na tuzemsko, stanoví 8$ 4
až 8. Jak právnická osoba tak i poštovníspo
fitelna múže požádati ministerstvo, jemužpií
sluší státní dozor, aby v dohodé s minister
stvem financí rozhodlo, jde-li o takové dluho
pisy, není-i takového dozoru, náleží rozhod
nutí ministerstvu financí. Na vozhodnutí
toto se poštovní spoňitelna ve vyľízení pľi
hlášky odvolá.

(3) Ministerstvo, jemuž náleží rozhodnouti,
múže vyzvati právnickou osobu, aby ve lhúté,
která nemá býti zpravidla kratší než 8 dni,
údaje v pihlášce doplnila a pťedložila do
klady a pomúcky, které ministerstvo shledá
nutnými: múže také za tím účelem nalléd
nouti do knih a jiných dokladú právnické
osoby na místč samém. šetčením mäže býti
povéňenorgán ministerstvem určený.

8 4.

(1) U soukromých pojišťoven, provozuji
cích v Česko-Slovenské republice životní po
Jišténí, náležejí ke jméní hospodáťsky Váza
nému na tuzemsko dluhopisy, které jsou urče
ny k úhradé závazkú z česko-slovenského sta
vu životních pojištční a k úhradé statutárních
reserv a fondú pro tento stav pojišténí, u sou
kromých pojišťoven, provozujících v Česko
Slovenské republice pojišténí proti škodám A
úrazúm, náležejí k tomuto jmční dluhopisy,
které nejsou určeny pro stavy pojišténí v úze
mích pňipojených k sousedním státúm.

(2) Dluhopisy určené k úhradé závazkú
z česko-slovenského stavu životních pojišténí
a statutárních reserv a fondú pro tento stav
pojišténí (odstavec 1) zjistí se tak, že
úhrnné zásoby dluhopisú pojišťovny oddôlíse
dluhopisy, potčebné k tomu, aby majetkové
hodnoty v územích pčipojených k sousedním
státúm byly doplnčény až do plné úhrady z24
vazkú ze stavu životních pojišténí v onéch
územích.

(3) Pri oddelení státních pújček podle pčed
chozího odstavce rozumí se výší závazkú ze
stavu životních pojišténí povinná výše zabez
pečovacího fondu A podle zákona ze dne
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11. července 1934, č. 147 Sb. z. a n., zjišténá
ke dni 31. prosince 1933, bez .ohledu na nepro
vedenévýplaty splatných pojistných plnéní.

(%)Dokud nebude stanoveno jinak, náleží
do česko-slovenského stavu pojišténí (od
stavcela 2) takové pojistné smlouvy,jejichž
pojistník nemél dne 31. bčezna 1939 bydlišté
(sidlo) na územích pľipojených k sousedním
státúum.Dokud nezjistí pojišťovna tento stav,
mohoují býti poskytnuty podle odhadu po
jišťovny,schváleného ministerstvem vnitra,
pčiméččenézálohy na úroky z dluhopisú.

(3) Složení do úschovy bude provedeno od
dčlenépro dluhopisy odboru životního a od
delenépro dluhopisy odboru proti škodám a
úrazúm.

(0%)Po dobu platnosti tohoto naťízení mohou
v tuzemsku proti pojišťovnám, provozujícím
v-:Česko-Slovenskérepublice životní pojišténí,
býtipovoleny exekuce nebo zajišťovací úkony
bronároky Z pojistných smluv jen tehdy, ná
leží-lipojistná smlouva do česko-slovenského
stavupojišténí (odstuvec 4).

$ 8.

(1) U nositelú veňejnoprávního sociálního
pojišténía u zafízení s podobným účelem (na
pč.pčíplatkové ústavy podle 84119 zákona ze
dne21, února 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensij
nim pojišténí soukromých zaméstnancú ve
vyššíchslužbách, začízení uvedená v 8 16 zá
kona ze dne 8. dubna 1938, č. 77 Sb. z. a n.,
o povinnostiústavit, podnikú, fondú a nékte
rých sociálních zaňízení ukládati část pro
stčedkúve státních pújčkách) náležejí ke
jmční hospodáčsky vázanému na tuzemsko
dluhopisy zjišténé tím zpúsobem, že se od
úhrnnézásoby dluhopisú ku dni 30. záňí 1938
odečtoudluhopisy potčebné k tomu, aby ma
jetkové hodnoty na územích pľipojených
k sousedním státúm byly doplnčény na podíl
jmční,který pčipadne pomérné na tato území.

(2) Dokud nebude zjišténí podle odstavce 1
provedeno,mohou býti poskytnuty podle od
hadu,schváleného ministerstvem, jemuž pňí
slušístátní dozor, pčiméňčenézálohy na úroky
z dluhopisú.

8 6.

(1) U penéžních ústavú (podnikú) náleží ke
jmční hospodáčsky vázanému na tuzemsko
část skutečné vlastní zásoby dluhopisú, zbý
vajícipo odečtení dluhopisú, které jsou k cel
kovéskutečné vlastní zásobé v témže poméru,
v jakém jest stav vkladú u jejich pobočných
závodúv územích pripojených k sousedním
státúm v den pčevodu téchto závodú na zahra

niční ústav k celkovému stavu vkladú u téchto
ústavú (podnikú).

(2) Ustanovení odslavce 1 plalí obdobné
o penčžních ústavech a penčžních podnicích,
u kterých dojde k hromadnému pľevodu
vkladú na penčžní ústav (podnik) v zahraničí.

(3) Dokud nebude stanoven den pňevoduzá
vodú (odstavec 1) nebo vkladú (odstavec 2),
mohou hýti podle odhadu, schváleného minis
terstvem, jemuž pťísluší státní dozor, po
skytnuty pimčňené zálohy na úroky z dluho
pisú. Jinak náleží schválení ministerstvu
financí.

8 7.

(1) U nadací, fondú a podobných majetko
vých podstat, jejichž účel, púsobnost nebo
činnost pňčed30. zárím 1938 pňesahovaly ny
néjší území státní, jest pokládati za jméní
hospodáčsky vázané na tuzemsko dluhopisv,
zjišténé tím Zzpúsobem, že se od celkové
zásoby dluhopisú ku dni 30. záňí 1938 cd
delí dluhopisy sloužící jako úhrada pro zá
vazky, plnčénínebo účely na územích pťipoie
ných k sousedním státúm. Nelze-li takto
zjistiti dluhopisy hospodáňsky vázané na tu
zemsko, budou tyto dluhopisy zjištény podie
poméru všech výdajú nadace (fondu, majet
kové podstaty) za dobu od 1. ledna 1938 do
30. záňí 1938, prípadné podle poméôru jedno
rázových nebo podobných ročních výplat k vý
dajúm (výplatám) pľipadajícím na nynéjší
území státní.

(2) Dokud nebudezjišténí podle odstavce 1
provedeno, mohou býti podle odhadu, schvá

. leného ministerstveni, jemuž pňľíslušístátní
dozor, poskytnuty pňiméčené zálohy na úroky
z dluhopisú. Jinak náleží schválení minister
stvu financií.

S 8.

U všech jiných právnických osob než uve
dených v 88 4 až 7 náležejí ku jméní hosno
dáčsky vázanému na tuzemsko dluhopisy,
které tvoňí úhradu pro závazky nebo pluční
osobám bydlícím nebo sídlícím v tuzemsku
nebo pro účely splnitelné v tuzemsku.

ä 9.

(1) Poštovní spoňitelna, vykonajíc potňeb
ná snad šetňčení (na pť. o bydlišti nebo sidle
pňihlašovatele) nebo vyžádajíc si potiúz-bne
snad rozliodnutí (8 3, odst. 2), schválí pňi
hlášky dluhopisú, pokud u nich jsou splužny
podminky stanovené tímto načízením pro vý
platu úrokú, a zamítne prihlášky dluhopisú,
pokud tomu tak není,

42"
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(2) Do rozhodnutí o prihlášce možno podati
do 15 dnú u poštovní spoňitelny stížnost
k ministerstvu financí. Pokud byla prihláška
pravoplatné zamítnuta, vázaná úschova po
mijí.

8 10.

(1) Úrokyz dluhopisú uložených ve vázané
úschové podle tohoto naňízení bude vypláceti
ústčední státní pokladna v Praze, predloží-li
prihlašovací místa kupony téchto dluhopisú
8 potvyzením, že jde o kupony dluhopisú ve
vázané úschové, jejichž pčihláška byla schvá
lena.

(2) Jediné dluhopisy, které jsou pčipuštény
k výplate úrokú podle tohoto naťízení, sméjí
býti po dobu účinnosti tohoto naťízení pred
mčtem právních jednání mezi živými v tu
zenisku.

8 11.

(1) Pňihlašovací místa, jakož i pčihlašovací
místa pomocná jsou povinna uschovati dluho
pisy, které jsou u nich ve vázané úschové po
dle tohoto naťízení, oddéčlenč od ostatních
dluhopisú a cenných papírú, a nesmejí je
z vázané úschovy, vydati. Pčevody do vázané
úschovy u jiného pňihlašovacího místa jsou
pňípustny.

(2) Zmčny ve stavu vázaných dluhopisú té
které pújčky za uplynulé období (výdaje a
piíjmy) jsou pňihlašovací místa povinna hlá
siti poštovní spoňitelné nejpozdéji do 8 dnú
pľed splatností nejbližšího úroku té které.
pújčky. Pomocná pľihlašovací místa ozna
mují tyto zmény tém pňihlašovacím místúm,
u nichž jsou dluhopisy vázány (8 2, odst. 3).

.. (3) Ministerstvo financí, po pčípadé orgán
Jim poverený, jest oprávnéno provésti u pňi
hlašovacích míst a u pťňihlašovacích míst po
mocných revisi dluhopisú, které jsou ve vá
zané úschové, a nahlédnouti k tomu účelu do
knih a záznamútéchto míst.

„ (4) Dluhopisy podle 8 1, odst. 1, které vydá
Ťeditelství státního dluhu po účinnosti tohotonafízeníosobámuvedenýmv 81,odst.2,složí
toto reditelství do vázané úschovy u poštovní
spoľitelny pro tyto osoby.

(6) Ministr financí se zmocňuje, aby
k usnadnční pčevodú dluhopisú, jejichž pi
hláška byla schválena, nahradil vázanou
úschovu jiným vhodným opatrením (na pf.
označením dluhopisú nebo jejich výmčnou za
zatímní listy).

4

B. Dluhopisy na jméno.

8 12.

(1) Z dluhopisú znčjícich na jméno budou
vypláceny úroky po zjišténí, že vlastník dluho
pisú i oprávnéný pľíjemce úrokú alespoň ode
dne 1. bňezna 1939 mají bydlišté nebo sídlo
v tuzemsku: u osob právnických musí jíti
o dluhopisy patiící ke jmční hospodáčsky vá
zanému na tuzemsko. Jsou-li poukazujícímu
účadu tyto skutečnosti známy, odpadá veš
keré šetňení, jinak bude postupováno podle
obdoby pňedcházejícich ustanovení.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobné
i o dluhopisech, uložených ve vázané úschové
u poštovní spoňitelny podle $ 13 zákona ze dne
15. kvétna 1936, č. 128 Sb. z. a n., o výmčné
duhopisú vnitčního státního dluhu.

11.Zvláštní ustanovení o stát.
ních pokladničních poukáézkácha bonech.

$ 13.

(1) Trimésíční státní pokladniční poukázky
a státní pokladniční bony podle zákona ze dne
12. srpna 1921, č. 338 Sb. z. a n., které podle
8 3, odst. 2 vládního nafízení ze dne 29.listo
padu 1938, č. 306 Sb. z. a n., o pčechodném
odkladu umoľovaci služby státního dluhu,
jsou pľi své splatnosti vyméňovány za papíry
téhož druhu se stejnou dobou občhu,ale s no
zdéjší splatností, budou pčňisvé nejlližší splat
nosti vyménény jen tehdy, byla-li jejich pťi
hláška podle pčedchozích ustanovení schvá
lena.

(2) Za téže podmínky budou státní poklad
niční poukázky s dobou obéhu delší než 3 môé
síce vymčnčny za nové státní pokladniční po
ukázky, splatné ve 3 letech od roku púvodní
splatnosti a zúročitelné 414.% ode dne pi
vodní splatnosti. U nových poukázek, které
budou vydány za státní pokladniční poukázky
dospelé 1. listopadu 1938, počiná 414% zúro
čení ode dne 1. kvétna 1939. 494 (púvodné
5%) slosovatelné pokladniční poukázky budou
vymčnčny za nové poukázky,splatné 1. února
1942 a zúročitelné 414% ode dne 15. lední
1939: pči výméné bude vyplacena prémie ve
výši 3%.%. Do dne, od kterého počíná 414“6
zúročení, budou nové poukázky poskytovat!
úrok podle dosavadních podmínek. Podrob
néjší náležitosti nových poukázek jakoži pod
minky výmény stanoví ministr financi.

(3) 414% státní pokladniční poukázky, VY“
dané podle odstavce 2,staví se na roveň dluho
pisúm vnitfního státního dluhu založeného,
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pokudjde o započitatelnost do povinné zásoby
státních pújček podle 8 2 zák. č. 77/1988 Sb.
Z.an.

8 14.

(1!)Veškevé platy (úrok, úmor, prémie) na
poukázky a bony nevyménéné podle 5 13 se
až na další odkládají.

(2) Poukázky a bony vydané k výméné po
dle S 13 nepodléhají vázané úschové a ne
vztahují se na né omezení pňi výplaté úrokú,,
jakož i oimezení právního obchodu (8 10).

I. Zvláštní ustanovení o stát.
ních stavebních losech.

$ 15.

(1) Veškeré platy (úmor, úroková prémie,
výhry) na státní stavební losy, ohligační listy
a výheiní listy losú dosud neumoťňených
(v dalším jen losy) se odklšdají, vyjímajíc
losy,které budou označeny podle ustanovení
odstavce 2.

(?) Označeny mohou býti pouze losy, které
v den účinnosli tohoto načízení jsou v tu
zemskua vlastnicky alespoň od 1. bčezna 1989
náležejíosobám fvsickým, nebo právnickým,
které bydlí nebo sidlí v tuzeimsku alespoň od
1. bčezna 1939. O tčchto skutečnostech jest
podati pňi označení místopňísežné prohlá
šení,pčípadné je na vyzvání osvédčiti.

(7) Označení provedou ve lhúté stanovené
vš 2 berní úťadv a poštovní spoňitelna v Pra
ze: tato místa sdôlí čeditelství státního dluhu
serie a čísla, po pčípadé písmena označených
losú.

IV.Zvlášiní ustanovení
ostátních dodavatelských

poukázkách,.
š 16.

„ Veškeréplaty (úrok, jistina) na státní do
davatelské poukázky, vydané pčňed1. fijnem
1938,se odkládají, vyjímajíc poukázky, které
budouve Ihúté stanovené v $ 2 pňihlášeny a
složenyu Zemské banky v Praze a které vlast
nicky náležejí alespoň od 1. bňčezna 1939 oso
bám fysickým nebo právnickým, bydlicím
nelo sídlícím alespoň od 1. bčezna 1939 v tu
zemsku.Jsou-li poukázky již uloženy u né
kterého tuzemského penéžního ústavu nebo
státní pokladny, stačí podati ve stanovené
lhúté pčihlášku prostfednictvím uschovacího
ista, které na prihlášce úschovu potvrdí a
dluhopisybude vázati pro pňihlašovací místo.

311

V. Odklad platú na nekteré
zvláštní dluhy a závazky státu
a svazkú územní samosprávy.

s 17..

(1) Až na další se odkládají veškeré platy,
zakládajíci se na právnich titulech vzniklých
pred 1. číjnem 1938, a to na

a) výpújčky bývalých státních fondú (sil
ničního, vodohospodáťského, melioračního,
elektrisačního), pokud výtéžek dluhú nebyl
použit na nynčjším státním území,

b) výkupní renty železniční a hypoteční
zápujčky a jiné závazky prevzaté pľi zestát
néní železnice,jakož i zálohy na honorování
prioritního kapitálu a na úhradu správních
výdajú soukromých drah státem provozova
ných, pokud jde o železnice, které se zcela
nebo Z části nalézají mimo nynéjší státní
území,

c) závazky státu a svazkú územní samo
správy, jejich nebo jimi spravovaných ústa
vú, podnikú, fondú a jiných zaňízení za do
dávky a práce provedené buď na území pľi
pojeném k sousedním státlúm nebo z tohoto
území nebo k jejichž provedení byl dán
poukaz z tohoto území, jakož i závazky z ji
ných dúvodú, pokud mají vztah k území pňi
pojenému k sousedním státúm (závazky
správní, záruky a pod.).

(2) Príslušné resortní ministerstvo vdo
hodé s miinisterstvem financií jest oprávnéno

a) rozhodovati o tom, na které dluhy a zá
vazky, pňípadné na jakou jejich část se vzta
hují ustanovení odstavce 1, po piípadé vydati
podiizeným účadúm smérnice:

b) povolovati v pčípadech zvláštního zňetele
hodných, zejména utrpél-li by odkladem platú
nesnesitelnou újmu tuzemský večitel, záloho
vou "úplnou nebo částečnou výplatu, která
múže býti vázánana určité podminky.

VL Ustanovení společná a ZzÁVô
rečná.

8 18.

(1) Dluhopisy diívejších státních pújček,
podléhajíci výmčnéza unifikační pújčku podle
zákona č. 128/1936 Sb. z. a n. a svedčící doru
čiteli, budou za účinnosti tohoto naťizení vy
mčňovány:

a) byly-li pčedloženy k výméné u feditel
ství státního dluhu již pčed účinností tohoto
naľízení, pouzepokud vlastnicky náležejí oso
bám uvedeným v $31, odst. 2,
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b) nebyly-li ješté pčedloženy k výniéné,
pouze pokud budou u ťediteľství státního
dluhu složeny ve Ihúté a s náležitostmi stano
venými v $ 2, odst. 1.

(7) O dluhópisech pújček zmínených v od
stavci 1 znejícich na jméno platí obdobné
ustanovení $ 12.

(3) Výmčna zlomkových dluhopisú za pra
videlné kusy unifikačni pújčky se až na další
vdkládá. .

s 19.

Účinnost ustanovení $ 4 vl. nať. č. 306/1938
Sb. z. a n. se ruší, pokud jde o zápújčky za
ručené státem podle zákonú o stavebním
ruchu ze dne 7. dubna 1927, č. 44 Sb. z. a n.,
ze dne 28. bňčezna 1928, č. 43 Sb. z. a n., ze
dne 10. dubna 1930, č. 45 Sb. z. an. a ze
dne 26. bfezna 1936, č. 65 Sb. z. a n., nebo
o zápújčky Státniím bytovým fondem zarľú
čené nebo jemu poskytnuté, jakož i o závazky
dlužníkú ze zápujček zaručených státem nebo
státními fondy.

S 20.

Doba, po kterou je plnéní závazkú tímto
vládním naiízením nevo vládním nafízením
č. 306/1938 Sb. z. a n. odloženo, nezapočitává

jejichž zmeškání má po zákonu v zápôtí
právní újmy.

Š 21.

Z dúvodú večejného zájmu, zejména aby ne
došlo k hospodáčským poruchám, mohou býti
povoleny výjimky z ustanovení tohoto naľí
zení. Z ustanovení $$ 4 až 8 povoluje výjimky
ministerstvo, jemuž pťísluší státní dozor, v do
hodé s ministerstvem financí, jinak minister
stvo financií.

$ 22.

(1) Kdo pro jiného drží nebo má u sebe
dluhopisy, které nebyly z jakéhokoli dúvodu
prihlášeny podle tohoto nafízení, jest povinen
do 3 dnú po uplynutí Jhúty stanovenév $ 2 pľi
hlásiti tyto dluhopisy u Národní banky Česko
Slovenské, bez jejíhož svolení nesméjí býti
dluhopisy vydány. Totéž platí o dluhopisech
pňihlášených, pokud jejich pňihláška byla
pravoplatné zamítnuta (8 9, odst. 2) : Národní
banka Česko-Slovenská bude v téchto pťípa
dech vyrozumčna poštovní spoňitelnou.

(3) Svolení Národní banky Česko-Slovenské
múže býti vázáno na podmínku, že dluhopisy

podou pľed vydánímoznačeny zvláštní znač0u. .

8 23.

Údajú získaných pňi provádční tohoto nafi
zení nesmí býti použito k jiným účelúm, než
tém, které jsou uvedeny v tomto naľízení, ze
jména ne k účelúm berním.

8 24.

Neobsahuje-li toto nafízení zvláštních pňed
pisú, platí pro fízení pčiméňené predpisy o fi
zení ve vécech náležejícich do púsobnosti poli
tických účadú.

8 25.

Podání, účední vyhotovení a jiné úťední
úkony nutné k provedení tohoto nafízení jsou
osvobozeny od kolkú, poplatkú a dávek za
účední úkony ve včcech správních. Ustanovení
toto se však nevztahuje na žádosti o povoleni
výjimek podle $ 21.

S 26.

(1) Kdo včdomé nesprávné nebo neúplné
údaje skutkových okolností uvádí, jich používá
nebo je potvrzuje, aby vylákal pro sebe nebo
jiného povolení nebo doklad, jehož jest podle
pčedcházejících ustanovení zapotňebí, neboji
nou výhodu, která se podle nich poskytuje,
nebo se o to pokusí, bude potrestán za téžký
prčestupek dúchodkový pokutou ve výši až de
setinásobku jmenovité hodnoty dluhopisú,pľí
padné, nelze-li tuto hodnotuzjistiti, pokutou od
200 IČ do 200.000 K. Dluhopis, na který se
trestný čin vztahuje, propadá ve prosréch
státu.

(2) Jiné pčestupky tohoto naťízení trestají
se penčžitým trestem do 5.000 K.

(3) Je-li penčžitý trest uložený podle tohoto
mafízení nedcbytný, nastoupí místo ného ná
hradní trest vezení (uzamčení) od Jednoho dne
do jednoho yoku. Náhradní trest včzení (uzam
čení) se stanoví jeden den za 100 K až 300 K
podle míry provinéní a podle výdčlečných, (lú
chodových, majetkových a jiných osobních po
mérú vinníka.

(1) Trestati pčestupky ustanovení tohoto
načízení prísluší:

a) jde-li o téžké pňestupky dúchodkové,
trestním soudúm dúchodkovým,v zemi Sloven
ské a Podkavpatoruské trestním soudúm jako
soudum dúchodkovým,

b) jde-li o jiné pčestupky, finančním úňa
dúm, spravujícím nepňímé danč.

(5) Účady a dúchodkové soudy rozhodující
o prčestupcích tohoto naťízení hodnotí prove
dené dúkazy podle volného uvážení.
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(0%)Ustanovení dúchodkového trestního zá
kona o nejvyšší výmeťňepenéžitých trestú ne
platí. Nn upušténí od trestního ťízení není
právního nároku.

(7) Trestnost pčestupkú se promlčuje ve 3
letech.

(6)Jinak platí o stíhání a trestání pčestupkú
tohoto načízení v zemích Slovenské a Podkar
patoruské tčicátkový čád s instrukcí k nému
z roku 1842 a hlava IX zák. čl. XI/1909
osprávévečejných daní, na ostatním území re
publiky Česko-Slovenské pak dúchodkový
treslní zákon z roku 1335 s doplňky a naňize
ními k nim vydanými.

8 27.

Toto naťfízeníplatí na území celého státu a
nabýváúčinnosti dnem vyhlášení: provede je
ministr financí v dohodé se zúčastnénými mi
nistry.

Vládne nariadenie
zo dňa 2. marca 1939

o prechodnýchopatreniach v obore verejných
dlhov,

Vláda Česko-Slovenskej republiky naria
ďuje podľa čl. II ústavného splnomocňova
ciehozákona zo dňa 15. decembra 1938, č. 330
Sb. z. a n.:

I.Odklad úrokovej služby vnútorného štátneho dlhu.
s 1.

(1) Až do nového usporiadania štátneho
dlhu v dôsledku územných zmien sa odkladá
úrokovanie vnútorného štátneho dlhu, zalo
ženého i prechodného, ktorý bol uzavretý
pred účinnosťoutohto nariadenia a na ktorý
bolyvydané dlhopisy s povahou cenného pa
piera (v ďalšom len „dlhonísy“), vynímajúc
dlhopisy 41%% pôžičky obrany štátu emisia
B (dočasnélisty). Za deň uzavretia dlhu platí
deň viditeľný z dáta dlhopisu.

(2) Z dôvodu verejného záujmu, menovite
aby nedošlo k hospodárskym poruchám, budú
i za účinnosti tohto nariadenia vyplácané za
podmienokďalej stanovených úroky z dlho
pisov, ktoré v deň účinnosti tohto nariade
nia sú v tuzemsku a vlastnícky prináležia
prinajmenšom od 1. marca 1939

a) osobám fyzickým, ktoré majú svoje
riadne bydlisko na území Česko-Slovenskej
republiky prinajmenšom od 1. marca 1939,

, b) osohám právnym a iným hromadným
útvarom (ďalej len „právne osoby“), ktoré
majú svoje sídlo na území Česko-Slovenskej
republiky prinajmenšom od 1. marca 1939,
nakoľko dlhopisy tie patria k imaniu hospo
dársky viazanému na tuzemsko.

A. Dlhopisy na doručiteľa.

8 2.

(1) Podmienkou pre výplatu úrokov z dlho
pisov znejúcich na doručiteľa a vlastnícky
prináležiacich osobám fyzickým je, že

a) dlhopisy so všetkými príslušnými ku
pónami budú složené pod menom vlastníka
v lehote 8 dní odo dňa účinnosti tohto naria
denia do viazanej úschovy u niektorého Pri
hlasovacieho miesta uvedeného v odseku 2,

b) zároveň bude predložená prihláška ob
sahuj úca miestoprísažné prehlasenie vlastníka
o jeho riadnom bydlisku v tuzemsku a o jeho
vlastníctve k prihlasovaným dlhopisom pri
najmenšom od 1. marca 1939, ako aj o tom,
že osoby nebývajúce alebo nesídliace v tp
zemsku nemajú na dlhopisy žiadne práva,

c) zároveň bude bydlisko vlastníka prihla
sovaných dlhopisov v tuzemsku prinajmen
šom od 1. marca 1939 preukázané úradným
dokladom (na pr. potvrdením, ktoré je po
vinný vydať štátny policajný úrad, v mies
tach, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosťtýchto
úradov, obecný úrad).

(2) Prihlášky sa podávajú u týchto peňaž
ných ústavov a ich tuzemských filiálok (pri

. hlasovacích miest)-:
Agrární banky česko-slovenskév Praze,
Anglo-česko-slovenskej a Pražskej úvernej

banky v Prahe,
Banky česko-slovenských legií v Prahe,
Banky pre obchod a priemysel, predtým

„Laenderbanka“v Prahe,
Českej banky v Prahe,
Českej banky Union v Prahe,
Českej eskomptnej banky a úverného ústavu

v Prahe,
Českej priemyselnej banky v Prahe,
Deutsche Amar- und Industriebank

v Prahe,
Hypotečnej banky Českej (predtým Hypo

tečnej banky kráľovstva Českého) v Prahe,
Môéstskéspoňitelny Pražské v Praze,

Moravskej banky v Brne,
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Poštovej sporiteľne v Prahe,
Slovenskej banky v Bratislave,
Svazu záložen v Praze,,
Ústrednej banky česko-slovenských spori

teľní v Prahe,
Ústčední jednoty hospodáčských družstev

v Praze,
Všeobecnédružstevní bankyv.Praze,
Zemskej banky (predtým Zemskej banky

kráľovstva Českého) v Prahe,
živnostenskej banky v Prahe.

(3) Ak sú dlhopisy už uložené u niektorého
z prihlasovacích miest, stačí v stanovenej
lehote predložiť u tohto miesta prihlášku a
úradný doklad o bydlisku: dokladu nie je
treba, ak prihlasovacie miesto potvrdí na pri
hláške, že je mu bydlisko prihlasovateľa bez
pečne známe. Aksú alebo ak budú v stano
venej lehote dlhopisy uložené u niektorého tu
zemského peňažného ústavu, ktorý nie je pri
hlasovacím miestom, ktorý však je oprávnený
vydávať vkladné knižky (listy), stačí pri
JWásšku,určenú pre niektoré prihlasovacie
miesto, zároveň s úradným dokladom o byd- |
lisku podať prostredníctvom uschovacieho
peňažného ústavu, ktorý na prihláške úschovu
potvrdí a dlhopisy bude viazať pre prihlaso
vacie miesto (pomocnéprihlasovacie miesta):
prihlášky musia byť prihlasovaciemu miestu
doposlané do 3 dní po uplynutí stanovenej pri
hlasovacej lehoty.

(+) Dlhopisy uložené u štátnych pokladníc
treba prihlásiť v tej istej lehote u týchto po
kladníc (prihlasovacie miesta s obmezdenou
posobnosťou).

(5) Prihlášky sa podávajú na tlačive vy
danom poštovou sporiteľňou v Prahe trojmo:
jedno vyhotovenie zosťane u prihlasovacieho
miesta, ďalšie dve dopošle prihlasovacie
miesto do 8 dní po uplynutí prihlasovacej
lehoty poštovej sporiteľni v Prahe (ústred
nému prihlasovaciemu miestu) spolu s úhrn
ným soznamom prihlásených dlhopisov.

(5) Za úschovu a správu dlhopisov, ktoré
boly novo složené do úschovy v dôsledku tohto
nariadenia, smie prihlasovacie miesto rátať
prihlasovateľom odmenua poplatky vo výške
dosiaľ zvyčajnej.

(1) Ustanovenia 8 2 platia obdobne i pre
dlhopisy znejúce na doručiteľa a vlastnícky
prináležiace osobám právnym. Tieto sú však
povinnéuviesť v prihláške tiež všetky údaje
potrebné .k posúdeniu, či prihlasované dlho
pisy patria k imaniu hospodársky viazanému
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na tuzemsko, či nie a či iba časťou a akou:
ak prihlasujú svoje dlhopisy u niekoľko pri
hlasovacích miest, stačí uviesť tieto údaje
v Jednej prihláške a v ostatných prihláškach
na tieto údaje poukázať.

„() Ktoré dlhopisy patria k imaniu hospo
dársky viazanému na tuzemsko, ustáľujú
$5 4 až 8. Ako právna osoba, tak i poštová
sporiteľna môže požiadať ministerstvo, ktoré
mu prislúcha štátny dozor, aby v dohodes mi
nisterstvom financií rozhodlo, či ide o takéto
dlhopisy: ak niet takéhoto dozoru, prináleží
rozhodnutie ministerstvu financií. Na toto
rozhodnutie sa poštová sporiteľňa vo vyba
vení prihlášky odvolá.

(3) Ministerstvo, ktorému prináleží rozhod
núť, môže vyzvať právnu osobu, aby v le
hote, ktorá nemá byť zpravidla kratšia ako

4 8 dní, údaje v prihláške doplnila a predložila
doklady a pomôcky, ktoré ministerstvo pova
Žuje za potrebné: môže tiež k tomu účelu na
zrieť do kníh a iných dokladov právnej osobý
na mieste samom. Vyšetrením môže byť po
verený orgán určený ministerstvom.

8 4.

(1) U súkromných poisťovieň, ktoré pre
vodzujú vČesko-Slovenskej republike životné
poistenie, patria k imaniu hospodársky viaza
nému na tuzemsko dlhopisy, ktoré sú určené
na úhradu záväzkov z česko-slovenského sta
vu životných poistení a na úhradu štatutár
nych rezerv a fondov pre tento stav poistení,
u súkromných poisťovieň, ktoré prevodzujú
v Česko-Slovenskej republilke poistenie proti
škodám a úrazom, patria k tomuto imaniu
dlhopisy, ktoré nie sú určené pre stavy poiste
ní v územiach pripojených k susedným štá
tom.

(2) Dlhopisy určené na úhradu záväzkov
z česko-slovenského stavu životných poistení
a šiatutárnych rezerv a fondov pre tento stav
poistení (odsek 1) zistia sa tak, že od úhrn
nej zásoby dlliopisov poisťovne oddelia sa
dlhopisy, potrebné k tomu, aby majetkové
hodnoty v územiach pripojených k susedným
štátom boly doplnené až do plnej úhrady zá
väzkov zo stavu životných poistení v oných
územiach.

a vo ve

predchádzajúceho odseku rozumie sa výškou
záväzkov zo stavu životných poistení povinná
výška zabezpečovacieho fondu A podľa zá
kona zo dňa 11. júla 1934, č. 147 Sb. z. an,
zistená v deň 31. decembra 1938, bez ohľadu
na neprevedené výplaty splatných poistných
plnení.
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(4) ým nebude stanovené inak, patria do
česko-slovenského stavu poistení (odseky 1
n 2) také poistné smluvy, poistník ktorých
nemaldňa 31. marca 1939 bydlisko (sídlo) na
územiach pripojených k susedným štátom.
Dokiaľpoisťovňa nezistí tento stav, môže po
skytnúť podľa svojho odhadu, schváleného
ministerstvomvnútra, primerané zálohy na
úroky z dlhopisov.

(5) Složenie do úschovy bude prevedné od
delenepre dlhopisy odboru životného a odde
lenepre dlhopisy odboru proti škodám a úra
zom.

(6) Po dobu platnosti tohto“ nariadenia
môžu v tuzemsku proti poisťovniam, ktoré
prevodzujú v Česko-Slovenskej republike ži
votnépoistenie, byť povolené exekúcie alebo
zaisťovacie úkony pre nároky z poistných
smlúviba vtedv, ak poistná smluva patri do
česko-slovenskéhostavu poistení (odsek 4).

š 9.

(1) U nositeľov verejnoprávneho sociál
nehopoistenia a u zaviadení s podobným úče
lom(na pr. príplatkové ústavy podľa $ 119
zákona zo dňa 21. fehbruára 1929, č. 26GSb. z.
á n., 0 penzijnom poistení súkromných za
mestnancovvo vyšších službách, zariadenia
uvedenév $81G zákona zo dňa 8. apríla 1938,
č.17 Sb. z.a n., o povinnosti ústavov, podni
kov,fondov a niektových sociálnych zariadení
ukladaťčasť prostriedkov v štátnych pôžič
kách)patria k imaniu hospodársky viaza
némuna tuzemsko dlhopisy zistené tým spô
sobom,že sa od úhrnnej zásoby dlhopisov
v deň30. septembra 1938 odrátajú dlhopisy
potrebnék tomu, aby majetkové hodnoty na
územiachpripojených k susedným štátom
bolydoplnené na podiel imania, ktorý pri
padnepomerne na tieto územia.

(2) Kým nebude zistenie podľa odseky 1
prevedené,môžu byť poskytnuté podľa od
hadu,schváleného ministerstvom, ktorému
prislúchaštátny dozor, primerané zálohy na
úroky z dlhopisov.

S 6.

(1) U peňažných ústavov (podnikov)
patrík imaniu hospodársky viazanému na tu
zemskočasť skutočnej vlastnej zásoby dlho
pisov,zbývajúca po odrátaní dlhopisov, ktoré
súk celkovej skutočnej vlastnej zásobe v tom
istom pomere, v akomn je stav vkladov u ich
pobočnýchzávodov v územiach pripojených
k susednýmštálom v deň prevodu týchto zá
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vodov na zahraničný ústav k celkovému stavu
vkladovu týchto ústavov (podnilcov).

Ň (2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobneo pe
ňažných ústavoch a peňažných podnikoch,
u ktorých dojde k hromadnémuprevodu vkla
dov na peňažný ústav (podnik) v zahraničí.

„(%) Kým nebude stanovený deň prevodu
závodov (odsek 1) alebo vkladov (odsek 2),
môžu byť podľa odhadu, schváleného minis
terstvom, „ktorému prislúcha štátny dozor,
poskytnuté primeranézálohy na úroky z dlho
pisov. Inak prináleží schválenie minister
stvu financií.

8 7.

(1) U nadácií, fondov a podobných majet
kových podstát, ktorých účel, pôsobnosť alebo
činnosť pred 30. septembrom 1938 presaho
valy terajšie štátne územie, treba pokladať za
lmanie hospodársky viazané na tuzemsko
dlhopisy, zistené tým spôsobom, že sa od
celkovej zásoby dlhopisov v deň 30. sep
tembra 1938 oddelia dlhopisy slúžiace ako
úhrada pre záväzky, plnenia alebo účely na
územiach pripojených k súsedným štátom.
Ak nemožno takto zistiť dlhopisy hospo
dársky viazané na tuzemsko, budú tieto dlho
pisy zistené podľa pomeru všetkých výdavkov
nadácie (fondu, majetkovej podstaty) za dobu
od 1. januára 1938 do 30. septembra 1938,
prípadne podľa pomeru jednorázových alebo
podobných ročných výplat k výdavkom (vý
platám) pripadajúcim na terajšie štátne
územie.

(2) Kým nebude zistenie podľa odseku 1
prevedené, môžu byť podľa odhadu, schvá
leného ministerstvom, ktorému prislúcha štát
ny dozor, poskytnuté primerané zálohy na
úroky z dlhopisov. Inak prináleží schválenie
ministerstvu financií.

8 8.

U všetkých iných právnych osôb, než ktoré
sú uvedené. v 88 4 až "7,prináležia k imaniu
hospodársky viazanému na tuzemsko dlho
pisy, ktoré tvoria úhradu pre záväzky alebo
plnenia osobám bývajúcim alebo sídliacim
v tuzemsku, alebo pre účely splniteľné v tu
zemsku.

S 9.

(1) Poštová sporiteľňa, vykonajúc potrebné
snáďvyšetrenie (na pr. o bydlisku alelo sidle
prihlasovateľa), alebo vyžiadajúc si potrebné
snáď rozhodnutie ($ 3, ods. 2), schváli pri
hlášky dlhopisov, pokiaľ u nich sú splnené
podmienky stanovené týmto nariadením pre
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výplatu úrokov, a zamietne prihlášky dlho
pisov, pokiaľ tomu nie je tak. .

(+) Proti rozhodnutiu o prihláške možno
podať do 15 dní u poštovej sporiteľne sľaž
nosť k ministerstvu financií. Pokiaľ bola pri
hláška pravoplatne zamietnutá, zaniká viaza
ná úschova.

S 10.

(/) Úrokyz dlhopisov uložených vo viaza
nej úschove podľa tohto nariadenia bude vy
plácať ústredná štátna pokladnica v Prahe,
ak prihlasovacie miesta predložia kupóny
týchto dlhopisov s potvrdením, že ide o ku
póny dlhopisov vo viazanej úsel1ove,prihláška
ktorých bola schválená.

(?) Jedine dlhopisy, ktoré sú pripustené
k výplate úrckov podľa tolito nariadenia, smú
byť po dobu účinnosti tohto nariadenia pred
metom právnych jednaní medzi živými v tu
zemsku.

8 11.

(1) Prihlasovzcie miesta, ako aj pomocné
prihlasovacie miesta sú povinné uschovať dlho
pisy, ktoré sú u nich vo viazanej úschove podľa
tohto nariadenia, oddelene od ostatných dlho
pisov a cenných:papierov, a nesmúich z viaza
nej úschovy vydať. Prevody do viazanej
úschovyu iného prihlasovacieho miesta sú prí
pustné.

(2) Zmenyvo stave viazaných dlhopisov tej
ktorej pôžičky za uplynuté obdobie (výdavky a
príjmy) sú prihlasovacie miesta povinné hlá
siť poštovej sporiteľni najneskoršie do 8 dní
pred splatnosťou najbližšieho úroku tej ktorej
pôžičiv. Pomocné prihlasovacie miesta ozna
mujú tieto zmeny tým prihlasovacím miestam,
u ktorých sú dlhopisy viazané (8 2, ods. 3).

(3) Ministerstvo financií, po prípade orgán
ním poverený, je oprávnené previesť u prihla
sovacích miest a u pomocných prihlasovacích
miest revíziu dlhopisov, ktoré sú vo viazanej
úschove, a nazrieť k tomu cieľu do kníh a zá
znamovtýchto miest.

(1) Dlhopisy podľa 8 1, ods. 1, ktoré vydá
viaditeľstvo štátneho dlhu po účinnosti tohto
nariadenia osobám uvedenýmv 81, ods. 2, složí
toto riaditeľstvo do viazanej úschovy u pošto
vej sporiteľne pre tieto oscby.

(5) Minister financií sa zmocňuje, aby
k usnadneniu prevodov dlhopisov, prihláška
ktorých bola schválená, nahradil viazanú
úschovu iným vhodným opatrením (na pr.
Označenímdlhopisov alebo ich výmenou za do
časné listy).

B. Dlhopisy na meno.

s 12,

(1) Z dlhopisov znejúcich na meno budú vy
plácané úroky po zistení, že vlastník dlhopisov
i oprávnený príjemca úrokov prinajmenšom
odo dňa 1. marca 1939 majú bydlisko alebo
sídlo v tuzemsku: u osób právnych musí isť
o dlhopisy patriace ku imaniu hospodársky
viazanému na tuzemsko. Ak sú tieto skutoč
nosti známe poukazujúcemu úradu, odpadá
akékoľvek vyšetrenie, ináč sa bude postupovať
podľa obdoby predchádzajúcich ustanovení.

(2) Ustanovenia odseku 1 platia obdobne
i o dlhopisoch, uložených vo viazanej úschove
u poštovej sporiteľne podľa $ 13 zákona zo dňa
15. mája 1936, č. 128 Sb. z. a n., o výmene
dlhopisov vnútorného štátneho dlhu.

II. Zvláštne ustanovenia o Šštát
nych pokladničných poukázkach

a bonoch.
$ 13.

(1) Trojmesačné štátne pokladničné po
ukázky a štátne pokladničné bony podľa za
kona Zodňa 12. aurusta 1921, č. 333 Sb. z. an.,
ktoré podľa $ 3, ods. 2 vládneho naviadenia zo
dňa 29. novembra 1928, č. 306 Sb. z. a n., o pre
chodnom odklade umorovacej služby štátneho
dlhu, sú pri svojej splatnosti vymeňovane za
papiere toho istého druhu s rovnakou dobou
obehu, ale s neskoršou splatnosťou, budú pri
svojej najbližšej splatnosti vymenené len
vtedy, ak bola ich prihláška podľa predchádza
júcich ustanovení schválená.

(2) Za tej istej podmienky budú štátne po
kladničné poukázky s dobou obehu dlhšou ako
3 mesiace vymenené za nové štátne poklad
ničné poukázky, splatné v 3 rokoch od roku
pôvodnej splatnosti a zúročiteľné 414,% odo
dňa pôvodnej splatnosti. Pri nových poukáz
kaci, ktoré budú vydané za štátne pokladničné
poukázky dospelé 1. novembra 1938, počína
414, zúročenie odo dňa 1. mája 1939. 4“, (nô
vodne 5%,) slósovateľné pokladničné poukázky
budú vymenené za nové poukázky, splatné 1.
februára 1942 a zúročiteľné 414%, odo dňa 15.
januára 1939: pri výmene bude vyplatená pré
mia vo výške 394%. Do dňa, od ktorého počína
414.%zúročenie, budú nové poukázky poskyto
vať úrok podľa doterajších podmienok. Po
drobnejšie náležitosti nových poukázok ako aj
podmienky výmeny stanoví minister financií.

(3) 414% štátne pokladničné poukázky, vy
dané podľaodseku2. stavajú sa na roveň dlho
pisom vnútorného. štátneho dlhu založeného,
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nakoľko ide o započítateľnosť do povinnej zá
a vo vo

1935Sb. z. an.

s 14.

(1) Všetky platy (úrok, úmor, prémie) na
poukázky a bony nevymenené podľa 8 13 sa až
na ďalšie odkladajú.

(2) Poukázky a bony vydané k výmene
podľaS 13 nepodliehajú viazanej úschove a ne
vzťahujú sa na obmedzenia pri výplate úro
kov ako aj obmedzenia právneho obchodu
(3 10).

lll.Zvláštne ustanovenia
oštátnych stavobnýchlósoch.

8 15.

(1) Všetky platy (úmor, úroková prémia,
výhry) na štálne stavobné lósy, obligačné
listy a výherné listy lósov dosiaľ neumore
ných (v ďalšom len lósy) sa odkladajú, vyní
majúc lósy, ktoré budú označené podľa usta
novení odseku 2.

(2) Označené môžu byť -iba lósy, ktoré
v deň účinnosti tohto nariadenia sú v tuzem
sku a vlastnícky prinajmenšom od 1. mayca
1939prináležia osobám fyzickým alebo práv
nym, ktoré bývajú alebo sídlia v tuzemsku
prinajmenšom od 1. marca 1939. O týchto
skutočnostiach treba podať pri označení
miestoprísažné vyhlásenie, prípadne ho na
vyzvanie osvedčiť. 

(3) Označenie prevedú v lehote stanovenej
8 2 berné úrady a poštová sporiteľna v Pra
he: tieto miesta sdelia riaditeľstvu štátneho
dlhu série a čísla, po prípade písmená ozna
čených lósov.

IV.Zvláštne ustanovenia
o štátnych dodavateľských po

ukázkach.
5 16.

Všetky platy (úrok, istina) na štátne do
davateľské poukázky, vydané pred 1. októ
brom 1938, sa odkladajú, vynímajúc poukáz
ky, ktoré budú v lehote stanovenej v 8 2 pri
hlásené a složené u Zemskej banky v Prahe
a ktoré vlastnícky prináležia prinajmenšom
od 1. marca 1939 osobám fyzickým alebo
právnym, bývajúcim alebo sídliacim prinaj
menšom od 1. marca 1939 v tuzemsku. Ak
sú poukázky už uložené u niektorého tuzem
ského peňažného ústavu alebo u štátnej po
kladnice,stačí podať v stanovenej lehote pri
hlášku prostredníctvom uschovacieho miesta,

347

ktoré na prihláške potvrdí úschovu a dlho
pisy bude viazať pre prihlzsovacie miesto.

V. Odklad platov na niektoré
zvláštne dlhy azáväzky štátu
a sväzkov územnej samosprávy.

8 17.

(1) Až na ďalšie sa odkladajú všetky platy,
zakladajúce sa na právnych tituloch vznik
lých pred 1. októbrom 1928, a to na

a) pôžičky bývalých štátnych fondov (ve
rejnocestného, vodohospodárskeho, meliorač
ného, elektrizačného), nakoľko výťažok dlhov
nebol použitý na terajšom štátnom území,

b) výkupnérenty železničneja hypotečnej
pôžičky a iné záväzky prevzaté pri zoštátnení
železníc, ako aj zálohy na honorovanie prio
ritného kapitálu. a na úhradu správnych vý
davkov súkromných dráh štátom prevodzova
ných, nakoľkoide o železnice,ktoré sa celkom
alebo čiastočne nachodia mimo terajšieho
štátneho územia, S

c) záväzky štátu a sväzkov územnej samo
správy,ich alebo nimi spravovaných ústavov,
podnikov, fondov a iných zariadení za do
dávky a práce prevedené alebo na územípri
pojenom k susedným štátom alebo z tohto
územia, alebo k prevedeniu ktorých bol daný
poukaz z tohto územia, ako aj záväzky z iných
dôvodov, nakoľko majú vzťah k územiu pri
pojenému k susedným štátom (záväzky
správne, záruky a pod.).

(2) Príslušné rezortné ministerstvo v do
hode s ministerstvom financií je oprávnené

a) rozhodovať o tom, na ktoré dlhy a zá
väzky, prípadne na akú ich časť sa vzťahujú
ustanovenia odseku 1, po prípade vydať pod
riadeným úradom smernice:

b) povoľovať v prípadoch zvláštneho zre
teľa hodných, najmä ak utrpel by odkladom
platov nesnesiteľnú ujmu tuzemský veriteľ,
zálohovú úplnú alebo čiastočnú výplatu, ktora
môže byť viazaná na určité podmienky.

VI. Ustanovenia spoločné a zá
verečné.

8 18.

(1) Dlhopisy skorších štátnych pôžičiek,
podliehajúce výmene za unifikačnú pôžičku
podľa zákona č. 128/1936 Sb. z. a n. a znejúce
na doručiteľa, budú za účinnosti tohto nama
denia vymeňované:

a) ak boly predložené k výmeneu riaditeľ
stva štátneho dlhu už pred účinnosťou tohto
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nariadenia, iba nakoľko vlastnícky prináležia
0: 0bámuvedenýmv $ 1, ods. Z,

b) ak neboly ešte predložené k výmene, iba
nakoľko budú u riaditelstva štátneho dlhu
složenév lehote a s náležitosti stanovenými
v $2, ods.1.

(%) O dlhopisoch pôžičiek spomenutých
v odseku 1 znejúcich na meno platia obdobne
ustanovenia 8 12.

(9) Výmena zlonikových dlhopisov za pra
videlné kusv unifikačnej pôžičky sa až na
ďalšie odkladá.

8 19.

Účinnosť ustanovení 8 1 vl. nar. č. 306/1938
Sb. z. a n. sa ruší, nakoľko ide o pôžičky za
ručené štátom podľa zákonov o stavobnom
ruchu zo dňa 7. apríla 1927, č. 44 Sb. z. a n,,
zo dňa 28. marca 1928, č. 43 Sb. z. a n., zo dňa
10. apríla 1930. č. 45 Sb. z. a n., a zo dňa 26.
marca 1936, č. 65 Sb. z. a n., alebo o pôžičky
zaručené Štátnum bytovým fondom alebo
jemu poskytnuté, ako aj o záväzky dlžníkov

fondmi.

$ 20.

Doba, po ktorú je plnenie záväzkov týmto
vládnym nariadením alebo vládnym naxiade
ním č. 306/1938 Sb. z. a n. odložené, nezara
túva sa do premlčovacích lehôt ani do iných
lehot, zmeškanie ktorých má podľa zákona
v zápätí právne ujmy.

8 21.

Z dôvodov verejného záujmu, najmä aby
nedošlo k hospodárskym poruchám, môžu byť
povolené výnimky z ustanovení tohto naria
denia. Z ustanovení $8 4 až 8 povoľuje vý
nimky ministerstvo, ktorému prislúcha štátny
dozor, v dohode s ministerstvom financií, inak
ministerstvo financii.

8 22.

(1) Kto pre iného drží alebo niá u seba
dlhopisy, ktoré neboly z akéhokoľvek dôvodu
prihlásené podľa tohto nariadenia, je povinný
do 3 dní po uplynutí lehoty stanovenej v $ 2
prihlásiť tieto dlhopisy u Národnej banky
Česko-Slovenskej, bez svolenia ktorej nesmú
byť dlhopisy vydané. To isté platí o dlhopi
soch nrihlásených, nakoľko ich prihláška bola
pravoplatne zamietnutá (3 9, ods. 2): Národ
ná baúka Česko-Slovenská bude v týchto prí
padoch upovedomená poštovou sporiteľňou.

(?) Svolenie Národnej banky Česko-Sloven
skej môže byť viazané na podmienku,že dlho

pisy budú pred vydaním označené zvláštnou
značkou.

$ 23.

Údajov získaných pri prevádzaní tohto na
riadenia nesmie byť použité k iným účelom,
ako tým, ktoré sú uvedené v tomto nariadení,
najmä nie k účelom berným.

8 24.

Ak toto nariadenie neobsahuje zvláštne
predpisy, platia pre pokračovanie primerane
predpisy o pokračovaní vo veciach patriacich
do pôsobnosti politických úradov.

$ 25.

Podania, úradné vyhotovenia a iné úradné
úkony potrebné k prevádzaniu tohto nariade
nia sú oslobodené od kolkov, poplatkov a dá
vok za úradné úkony vo veciach správnych.
Ustanovenie toto sa však nevzťahuje na žia
dosti o povolenie výnimiek podľa 3 21.

Š 26.

(1) Kto vedome nesprávne alebo neúplné
údaje skutkových okolností uvádza, ich pou
žíva alebo ich potvrdzuje, aby vylákal pre seba
alebo pre iného povolenie alebo doklad, kto
rého je podľa predchádzajúcich ustanovení
treba, alel»oinú výhodu, ktorá sa podľa nich
poskytuje, alebo sa o to pokusí, bude potres
taný za ťažký dôchodkový priestupok poku
tou vo výške až desaťnásobku menovitej hod
noty dlhopisov, prípadne, ak nemožno zistiť
túto hodnotu, pokutou od 200 K do 200.0001.
Dlhopis, na ktorý sa trestný čin vzťahuje,
prepadá v prospech štátu.

(2) Iné priestupky tohto nariadenia tres
tajú sa peňažným trestom do 5000 K.

(9) Jestliže peňažný trest, uložený podľa toh
to nariadenia je nedobytný, nastúpi namiesto
nehonáhradnýtrest väzenia (uzamknutia) od
jedného dňa do jedného roku. Náhradný trest
väzenia (uzamknutia) sa stanoví jedon deň
za 100 K až 300 K podľa miery previnenia a
podľa zárobkových, dôchodkových, majetko
vých a iných osobných pomerov vinníka.

(3) Trestať priestupky ustanovení tohto
nariadenia prislúcha:

a) ak ide o ťažké dôchodkové priestupky,
trestným súdom dôchodkovým, v Slovenskej
krajine a v Podkarpatskej Rusi trestným
súdom ako súdom dochodkovým,

b) ak ide o iné priestupky, finančným úra
dom, spravujúcim nepriame dane.
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(5) Úrady a dôchodkové súdy rozhodujúce
opriestupkochtohto nariadenia hodnotia pre
vedené dôkazy podľa voľného uváženia.

(6) Ustanovenia dôchodkového trestného
zákonao najvyššej výmere peňažných trestov
neplatia.Na upustenie od trestného pokračo
vanianiet právnelio nároku.

(“) Trestnosť priestupkov sa premlčuje
v 8 rokoch.

(8) Inak platia o stíhaní a trestaní pries
tupkov tohto nariadenia v Slovenskej kra
jinea Podkarpatskej Rusi tridsiatkový poria
doks inštrukciou k nemu z roku 1842 a hlava
IX zák. čl. XI/1909 o správe verejných daní,
na ostatnom území Česko-Slovenskej repu
blikyvšak dôchodkový trestný zákon z roku
1835s doplnkami a nariadeniami k nim vyda
nými.

8 217.

Totonariadenie platí na území celého štátu
a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: pre
vedieho minister financií v dohode so zúčast
nenýmiministrami.

POBNOPSINOK BIANH

8 HA 2. GepeasHar 1939

npo NEPExXiNHÍ ZAPADKEHHA B OÓJIACTH
NYČINNHYHHX NOBTIB.

Banana Yecbko-CAaOBAUBbKOŤPenyóNIKA PO3
NopAaxye no apr. Il KOHCTHTYUIÁHOTPO34KOHY

.APOYNOBHOB.IACHEHHA3 AHA 15. rpynna 1938,
u. 330 30. 3. i P.:

I. BINNnOMXMCHHA BIANCOTKOBOI
CIVKÓH BHYTPIUHBOFOo NepxXaáB

.„. HOTFo JOBTY.

8 1.

(1) AK 10 HOBOTO BNOPAJKYBAHHA NEDKAB
HOFroNOBĽrY HAC“ILIKOM TEPHTOPIAJBHHX 3MÍH
Chia BIANOKHTH BIACOTKYBAHHI BHYTDILUHĽBOFO
NepMABHOrO JNOBĽY, 340 KEHOFOo ÚŇ nNepexinHOFO,AKAHŇ334KNH4EHONEPeno NPABOCHNIAM
UbOro POZNOPALNKY| 4 AKHŇ BHJANO JNOBXHI
34NHCH3 ECTBOM 1UIHHOTO NnamMepy(1416 lUE Ti/Ib
KM„DOBMHÍ 34NHCH““), 34 BHÍMKOO JOBMHHX
3anncis 415 % NOZHYKHOÓOPOHH NEPKABH emi
cia B (TAMYACOBI AHCTH). ŽIK JNEHb ZJAKNOYEHHN
Aobry OBOBAJYE JICH> BHUJIHHÁ 3 JATH NOB
MNOTO 3aNHCY.

3419

(7) B nyóanuHoMY IHTepeci, OCOÉANBOTO“V,
1ULOÔIIHL HACTAAIHEKOHOMI4HÍ NEPEDBU, ÔVAYTB
1 34 NPABOCH.IIA ULOFO POZNOPSLIKY BIINIZKÉHI
NAPAHuule OCTAHODICHX VMOBHHAN BÍJCOTKI
3 DOBXKHUN 34N11CIB, U10 B 2EHb NDABOCIHIIA
UBOĽO POZNOPAJKY€ B TYZENILUKHÍTa, OČKÍ1b kit
HN O B.14CHICT>,HAIEKAT> NPIHAHNENUIE BI1
AH1, Gepeg3na1939

4) PÍZHYHNM OCOČAM, ULO MAIOTb CBOE 3BI!

JaHHE AUTIIO HA TEPHTOPii Hecbko- CA1OBANIBKOI
Penyô.HKY Npimalimenue Bi 1. čepezna 19:39,

Ó) NPABHUMAM OCOĎAMTA IHLINIM TVPTIBA:M
YTBOPAM (A AbLUIETÍIbKM „„NPASHAYÍ OcoóH“),
IO MAHOTbCBIll OCI10K HA TepHrooDii YecbKO
CaroBaubkol PenvÓdHKkH NPHHAHMEHLIEBI1 1.
Oepe3na 1939, O0cKI1bKHUl J0B:KHÍ 34N11CH+14
"JEKATb O MAETKV EKOHOMÍYHO 3BAZAHOTO
3 TYZEMULIILHO1.

A. AOBÁAHÍ 34N11CH HA JOPVYHTEJE.

8 2.

(!) YMOBNHCH A1A BHNIATM BIACOTKIB

3 NOBKHHN 3aNHCÍB, ULO 3BYGATb HA J1O0PVMIH

TEA TA, OCKÍIBKU 110 O B.IaCHICT>, RANEKATb
DIZKYHNM OCOÓAN, €, U1O

a) AOBXHÍ 3aniiCH 3i BCIMMNPIHATČAHIMH
KYNOHAMH ÓČynyTb ZA1OXEHÍ Ni IMEÉH.M BIAC
HHKA B peuenuí 8 AHÍB BI1 2HA NPABOCHIA
LIBOTO POZNOPAJIKY 3i ZACTEPE:NEÉHHAM10 CNOB
KY B AKOMYHLEÓYVb MIC! ZĽOT0OUIČHHA HaZ2e.1.
HOTOB 2. ycryni,

Ô) OHOYACHO ÓyJe NPELIORČHE ZTONOLUÉH
HA, LO OÔIŇMAE ZAABY BlIACHINKAZAMÍCTb NPH
CATH, NPO ŇOTO ZBHYANHE AHTIO B TVZEMLUIHHNÍ

TA MPO ŇOro BracHiCTb 3FOo10UIVBAHHN 10B
AHHX 3anNi1CIB NPiHAlíiMeHlie Bi1 2HA 1. Če
pesna 1939, AK TAKO NPO 1e, U10 OČOÓH, Aki
HE MElLUKAWTb A300 HE MANWTb OCIIKY B TV3EM

LUHHÍ, HE MAIOTb HÍSIKHX NPAB 10 108 XHIIX 34
NHCIB.

B) O.1HOYACHO ÔÓV,.106 AHT.IO BGACHHKA 30.10
- VYBAHHN NOB/HIN 34n11CI3 B TVZEMLUKÍ 10

KaZaHE VPAJOBIHM 20K430M NPIIHANMEHLUIEBLA
1Hs1 1. čepezka 1939 (npi!M. NOCBLIKOW, AXY
NOBHHEHBILIATH IEPAABHNÁ MNOILNUHÍ VOSII,
a B MICLIX, 20 AKIX He BIIHOCITECS VAPABKEH
HA 11X YPAJÍB, CPOMAJCEKIU VPAA).

(-) ŽFoAOLIEHHA CHILINOIABATH 10 T:!N FPO
UIEBHN YCTAHOB TA IN TVZ3EMCĽBXHXNĎLIM (MIČb
ZrOoNOLUCHb):

Agrární banka česko-slovenská v Fraze,
Anglo-česko-slovenskáa Pražská úvérní

banka vPraze,
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Banka česko-slovenských legií v Praze,
Banka pro obchod a prúmysl, dríve „Liin

derbanka“ v Praze,
Česká banka v Praze,
Česká banka Union v Praze,
Česká eskomptní banka a úvérní ústav

v Praze,
Česká prúmyslová banka v Praze,
DeutscheAgrar- und Industriebank vPraze,
Hypoteční banka Česká v Praze,
Méstská spoňitelna Pražská v Praze,
Moravská banka v Brné,
Poštovní spoňitelna v Praze,
Slovenská banka v Bratislavé,
Svaz záložen v Praze,
Ústňčedníbanka česko-slovenských spoňite

len v Praze,
Ústčední jednota hospodáčských družstev

v Praze,
Všeobecná družstevní banka v Praze,
Zemská banka, dľíve Zemská banka králov

ství českého v Praze,
živnostenská banka v Prazo.

(3) AKLIO NODKHÍ 3ANHCII 3A07KEHO BIKE B KO
TPOMYHEÓYAb MICUÍ 3ĽOANOLICHHA, BHCTAPYHTB

V BCTAHOBNEHOMYPCUEHUJ NPEJNOKHTH B TOMY
MiCui ZCONOUIEHHA ÁŇ YPAJOBHÚ NO0KAZ NpO
MHTNO: TOO OKa3y HE Tpeba, AKULOMicle
ZTOoJNOUIEHHA NOTBEPDIHTb HA ZToCOLLIIEHHIO, ULO

BOHO NEBHO 3HAE KHTNO 3NONOLIIVIO4OrO. SKLO
AOBXHIÍ 34N1HCH€ AÓO ÓVnYTb 3N0/KeHi y BČTA
HOB.IEHOMYPEUEHLÍ B KOTPO3YHEÓYJIb Fpoule
BOMY 34BEJCHHN, AKE HE € MICLEM 3ro.JOUIeH
HA, AKE ODHAHE € YNPABHEHE BHNABATH BKUNANHI

KHIÓKKH (AHCTH), BHCTADHYHT6NONATH Zrono
LICHHA, NPHZHA4EÉHE IA AKOFOHCÓVAb MICUA
ZronNOUJEHHA, PAZJOM 3 YPANOBHM NOKAZOM
MITNA NOCEPENHHUTBOMZÔEPÍFraKxNuOrorpouie
BOFO 34ABEJICHHA, AKE NOTBEPAHTb HA Z3ĽONO
LIEHHO CXOBOKA NOBXHÍ 34NHCH 3acTEpexe
AAA MICLA ZFONOLIEHKA (MNOMIYUHHXMÍCIUb 3ro
OLICHHA): ZTO.JOLIEHHA CIA NicnaTM MICLIO
ZĽOOLICHHA NO 3 NHÍB NO VNAHBÍ BCTAHOBIE
HOFO PEH4EHUA ZFONOLIEHHA.

(3) DoB:kHi 3ANHCH 3N0KEHÍ B NEpKABHUX
KACAXCI 370.J0CHTH B UbBOMYK peuenii B THIX
Kacax (MICUA Z3FOJ1OLIEHb3 ODMEKEHHM VIpAB
HEHHIIM).

(>) ŠronOUIEHHA CIIA NONATH HA IPYKY BH
naHOMY NOTPIŇHO NOUTOBOK LLANHHUEN BlIpa
3i) O0AHOBHTOTOBNÉHHA OCTAHE Y ZFONOLIYH
HUOMYMiICIIÍ, 14/bLlli ABA NOBHHHO MICLE ZFono
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UIEUNA NÍCIATH NO 8 AHÍB NO VNAHBÍ PEYEHLA
ZĽONOUJEHHSINOUTOBI ULAAHHUÍ B [Ipa3i (1CK
TPAAĽHOMY MÍCLNO Z3ĽOJOLIEHHA) PAZOM 3i 3a

ra//bHHM CNICKOM ZPOJOLUIEHHX NOBXKHHX 3a
NACIB.

(6) 3a CXNOBOKTa AJIMÍHICTPALIIO0 NOBKHHX
3aNHCIB, AKÍ HAHOBO 3N0XEHO JO CXOBKY Ha
CHÍAKOMUBOTO POZNOPAJIKY, CMIE MÍCLE 3rono
UICHHA PAXYBATH ZJĽOJNOLIVIO0411M BHHATOPONIL

Ň OMIATH B NOCI NPHHATIÁ BHCOTÍ.

$ 3.

(1) TlocTraHOBH 8 2 BIAHOCATBCA AHAJILBOĽIYHO
TAKOM NO NOBKHHX 3aIMHCIB, 110 3BYHYATb Ha
DOPYHUHTENAA 3 OTNANY HA BJIACHICT> HAJIEKAT>
NPABHHYHM OCO|AM. Lli OCOÓH NOBHHHI OJLHAME
HABECTH Y 3ZĽToJNOUIEHHOTAKO BCI 3ANONAHHA
NOTPIÓHI ANNAOCYJIKY, HH ZFOJNOLIYBAHÍ DOBXMHI
34NHCII HAJEKATb NO MaliHA EKOHOMÍUHO 3BA
34HOPOo 3 TY3EMLUHHOB, 4H HI, HH TÍJIBKH HACTO
i AKO10: KOJIH BOHH ZĽOJIOLUVIOTb CBOI NOBXHI
$aNHCH B KIABKOX MICLIAX 3POJIOLUCHb, BHCTAD
UHTb HABECTH Lili 3ANOJAHHA B OJHOMY 3ZMOono
UIEÉHHO A B OCTAHHIÍX 3FonNoLlIeHH5IX Ha Ul 34
nonaHHA BKAŽJATH.

(2) KoTpi 1OB)KHÍ 34N1HCHHanexaTb NO Ma
ETKY EKOHOMÍYHO 3BAZJAHOFPO 3 TYZEMULHHOIO,

NPO LE NOCTAHOBNANWTE4. NO B. 85. SIK npaB
HHYA OCOÓA TAK i NOUYTOBA LUAJIHHLIA MOME NO

NPOCHTH MIHICTEPCTBO, AO AKOFO HANEKHT>
NepxaBHHÁ JNOTMJNAL,LIOÓH BOHO B Nopoay
MÍHHO 3 MIHICTEPDCTBOM (DIHAHCÍB PILIHJO, “4H
XOJIHTbB O JOBACHÍ 34NHCH TAKOFOo PONY, AK

110 HEM4 TAKOFO NOMIANY, HANEKHTĽ PÍLICHHA
no MIHICTEpCTBAiHaHCIB. Ha 1€ PÍUIEHHA ,NOo
KAHUETBCA NOUTOBA ULAIHHLA B NONATOIDKEH
HO 3ZFOJTOLIEHHA.

(S) MIHiCTePCTBO, NO AKOFO HAJe/kHTb pi
LICHHA, MO)KE BÍZBATH NPABHHYY OCOÓÉY, ULOÓH

BOHA B PEUEHLIÍ, AIKHŇÁHE CMIE ČYTH 3 NPpaBHA
KOPOTLUIHŇ YHM B NHÍB, 3ANON4HHA Y 3Pono
IEHHO JOMNOBHHJNATa NPEDIOKHJIA NOKAJI!
Á NOMIÍUHÍ CEPEJIHHKH, AKÍ MIHICTEPATBO B3HAE
NOTPIÓHAMH: BOHO MOMXETAKOBĽIISIHYTI! B Tilí
Li/1H HA MIC 10 KHHT Ta IHLUHX JLOKA3IB MNPaB
HHYHCIOCOÓH. [JOXOLMEHHAM MOMKE ÓYTH NO

BIDEHHŇ OpraH ANPHZHAYHEHHŇMIHICTEPCTBOM.

8 4.

(1!) B NPHBATHHX 3ABEJEHHAN OÔČEJNCUEHb,
AKÍ nepeBosdnNTb B Hecbko-CnoBaubkiň Pe
NyčNHUÍ AKHTTEBEOČEZNEYCHHA, HASEKATb 10
MaŇHa 3BAZAHOFO EKOHOMÍUHO 3 TYJEMILH
HOH JOBXHÍ 34NHCH, U10 € NPDHZHAHUEHIMA
NOKPHTTA 3060BNZAHb 3 YECLKO-CINOBALLKONO

„ČTAHY MKHTTEBNX OÓČEZNENEHBĽTA NIA NOKPHITA
CTATYTAPI1X PEZEPB i J)OHNIB Ha LUeň cCTal!
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OčEZNENEHĽ: VYNPDIBATHHX ZABEJEHHAX OČEJNE
HEHb, U10 NEPEBOJMATb B Yecbko-CNOoDaLIbIiú
Penyóniii OGEZNEUNEHHANPOTH LIKÍN TA BHNAJ
KIB, HANEKYATb JO UbBOĽO MAHHA JNOBKHI 3a
NACH, 110 HE € NPDHZHAMEHÍJUIA CTAHIB OČEZNE

JEÉHHA B OÉNACTAX NPINYUCHHX NO CYCINHIX
nepxaB.

(2) DoBRkHÍ 34NHCH MPHZHAYCHÍ IA No
KPHITA 3000B5I3AHb 3 MECBKO-CIOBAUBKOTOo
CTAHY KHTTEBHX OÓČEJMNEH.Hb TA CTATYTAPHHX
PC3EDB i DOHNIB III ULOTO CTAHY OČEJNEHEH
HA(ycryn 1) cnil CTBEPIHTHTak, 110 BI 3a
ra/bHOrOo 3amacy JOB)KHHX 34NHCIB 3ABEJEHHA
OČEZNEUEHĽb5 BIANÍIAHMO JLOBMHÍ S3AIHCH, No

TPIÓHI DNA UbBOĽO, 1lOÓH MAETKOBÍ BAPTOCTH
B OÓNACTAX NPHNYHEHHX NO CYCIAHIX NepMKAB

"Óynu JONOBHEHÍ AK NO MOBHOFOo NOKPHATTA
30Ó0BAZAHb 3I CTAHY MHTTEBHX OBEJNEUEHBĽ
B UHX O6BNACTAX.

(3) [Ip BÍILNINEHHO NE PKABHHX NOZH4NOK
no NOonepEeJHĽOMYYCTYNI CN POZYMITH BH
COTOR Z30ÓGOBAZAHb3I CTAHY KHTTEBHX ObEZNE
UCHb OČOBAZKOBY BHCOTY (DOHILY 3aČEZNENEH
HAA No 34KOHY 3 IIHAA1]. nunma 1934, u. 147
36. 3. i p., CTBEPILKEHY JO JIHA 3]. TPYJHA
1938, 6e3 ormany Ha HenepeBelnEHI BHNIATH
CMNATHHX OČEZNCUCHHX YHHHTBĽO.

() Doku He Óyne NOCTAHOBJEHOIHaKLE,
HAJNEKATbJO HECbKO-CIIOBALIBKOTO CTaHY OÔe3
NeveHHA(ycTynH li 2) TI YMOBH OČEZNEUEHHA,
110 IX OČEZNEYHHK HE MAB HA 3]. Gepe3nYA
1939 miirna (oci!lKY) B OÓJACTAX NpHNYUE
HHX O CYCIJIHÍX JepmaB. JlOKH 34BEJLCHHA
OČEZNEYEHĽb HE CTBEPAIHTb UBOFO CTAHY, BOHO
MOME NICTATH BIANNOBINHÍ 3AL43TKH HA BINCOTKH

3 DAOBKHHX 3a4llHCÍB MO OUHIHL 34BENeHH]

OÓEZNE4H.Hb, OJLOČPEHIŇI MIHICTEPCTBOM BHYy
TPÍLIHÍX CNPAB.

(č) 3Z1OKEHHI NO CXOBKYÓyvjle nepeBeneHe
OKPEMOIJIIA NOBAHIUX Z3AMHCÍB)KHTTEBOĽOBI

iny a OKPEMO AAA NOBKHHX 3ANHCIBBinniny
NPOTHLIKI i BANAJIKIB.

(©) Jo uacy npaBOCHAJIA UBOĽTOPOZNOPANAKY
MOMYTb ÓYTH B TYZEMLIHHÍ NPOTH 34ABENEHb
ODEZNEYCHĽ, 1lO NEPEBONATb: B UYUecbko-Cno
BaUbKiú PenyóNHLIÍ KUTTEBE OBEZNEYEHHA,NO
3BONEHI EKZEKYUII AÔO HUHHHTLBÓHZAČEZNEH.HHA
3 TATYNY NPABEXMIB YMOB OČEZNEHÉHHA TIALKY
TOJII, KOAH YMOBA OČEJNEH.HHA HAJE)KHTE TIJIB
KU NO YHECBKO-CNOBALUIBKOFO CTAHY OČEZNEYEH

Ha (ycTyn 4).

8 5.

(1) Y HOCIIB NYČAHUHONPABHOMO COUIANBHO
ro OĎEZNEYHEHHATA B 3APDAIKEHHAIX 3 noni6
HOW LÍAJNKO (NPHM. JOMNNATOBÍ 3ABENEHHA NO
5 119 3aKxoHy 3 AHA 21. nmoroOro 1929, u. 26

001

36. a. i P., NPO NEHCIŇHE OČCZNE4HEHNANPHBAT
HHX CIYMÓODHKID Y BHLUHX CINYKÓAX, 34pA
AAKCHHSIHaBe neni B 8 16 343KOHY3 IHA 8, KBIT
HI 1938, u. 77 36. 3. i D., NPO OBOBANZOK3ABE
AEHb, NIANPHEMCTB, DOHNIB TA NEAKHX Coli

AIBHHX 3APAIKEHĽ YKNANATH Y4ACTBECEPENIIH
KIB B JEPDKABNHX NOZHUKAX) HAJEHATb 10
MaÁHa EKOHOMIUHO 3BAZANOFO 3 TYZEMLIHHOIO
AOB)KHÍ 34N1HCH CTBEPAKEHÍ THM CNOCOÓOM,
IO BI 3AraIbHOrOo 3amacy NOBA(HHX3aNHCIB
3 AHeM30. Bepechn 1938 cii BIDYHCIHTHNOB
MHI 33N1HCH NOTPIÓHÍ NIA UbBOĽOo,ULOÓH MaET

KOBÍ BAPTOCTH B OČNACTAX NPHNYHYEHHXJO cY
CIAHIX NEPKAB ČYJIH NONOBHERÍ NO BHCOTH no
Aly MaňHá, 110 NPHNANAE BIAHOCHO Ha ui
oónACTH.

(2) HokH He Gyne NEpeBEeJnEHECTBEPILKEHHA
no ycryny l, MO)KYTbÓYTH YMINEHiNO OLIHUi,
ONOČPEHIÁ MIHICTEPCTBOM, NO AKOFO HANE/KHTB
HNEPKABHHÁ NOMINAA, BIANOBÍNHÍ 34N4TKM HA
NPOUEHTH 3 NOBKHHX 3ANHCIB.

3 6.

(1) Y rPOUIEBHX YCTAHOBAX(MIANPHEMCTBAX)
HaANEKHTb JO MaŇHA 3BAZAHOFO EKOHOMIUHO

3 TYZEMLIHHOIO YACTb NIÁCHO BIACHOMOJanacy
JNOBMCHHX 3aIHCIB, AKA OCTAE NO BINUHCIEHHO
AOB)/KHHX 3AIHCIÍB, 1UO € NO 3AFraAN6HOTOoNiÁCHO

BJACHOFOo 3amaCy B TaKOMY CaMOMY BÍJHO
1IEÉHHO, B AKOMY € CTAH BKIAJIB Y ÍXHiX ďi
NIAJBHAX ZABEJIEHHAX B OČNACTAX NPHNYHEHHX
HO CYCIIHIX NEPMAB B JIHi NepeBOoJLYLIHX 34Be
AEHb JO 3arpaHHYHOFOo 34ABEJCHHAJO ZJAĽAJIb
HOFOo CTaHYy BKJIAJIB Y- UHX 3ABEJEHHNX (Ni
NPHEMCTBAN).

(2) IocraHOBH ycryny 1 1IOTb AHANBbOrIYHO
B TPOLIEBHX YCTAHOBAX TA FPOUIEDHX NIANPH
EMCTBAX, B AKHX JIÁne NO FYPTÍBHOFOonepe
BOJLY BKNAJNIB JO CPOUIEBOĽO 3ABENEHHA (MIN

NPHEMCTBA) 34 KOPJIOHOM.

(3) JokH He Gyne BCTAHOBNEHHÁNEHb NEPE
BOJY 3aBeneHb (ycryn 1) aóo Bknanip (ycryn
2), MOXYTb ÓYTH NO OuiHui, OnOČPEHIÁ MI
HICTEPCTBOM, AO AKOTO HANE)KHT> NEPMKABNIŤ
AOrnan, YnineHi BIANOBÍAHI3a14TKH Ha NpO
LLEHTH 3 NOBKHHX 3anNuciB. IHAKUIE HAJNEAKHTb

OJLOÓPEHNA NO MIHICTEPCTBA ĎiHAHCIB.

5 7.

(1) Ilpu HanaHHnx, bonnax TA NONMIÓHUX
MAETKOBHX CYÓCTAHLÍNX, ULO IX 1b, YNPAB
HEHHA AÔO NIANĽHICT> NEpeNL NHEM30. BEPECHA

1938 nepeBuLIAMI TENEPÍLIMIONEPKABHY Tépul
POPiW, CHIA BBAKATH MAŇHOM 3BAZAHHM EKO
HOMÍYHO 3 TYJEMLLUIIHOIO0 NOBAHI 34N11CH,

CTBEPILKEHÍB 16ii CNOCIÓ,110 BI 3Ara IBHOro
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pechn 1938 cxin BILNANTI JOBKHL SANÁCII,
LLO CAVKATb SIK MNOKPITTA AA 3OĎOBAZAHL,

UMUITLÓ 300 uineň B OÉNACTAX nplinýue
HHX 20 CYCIAIHIxXJepxaa. SÍKLUO B uelť cno
CIÓ HE MOXHA CTBEPAHTU DOBKHHX aanii
CIB 38A3215IX CKOHOMÍYHO 3 TY3ZEMLUHHOB,

cnia ix CTBEPAHTU
POZXOIB HAJAHHA (JOHNY, MAETKOBOI CYôÔ
Cramuii) 3a vac Bia 0HA 1. ciuna 1938 no 30.
Repecha 1938, 3r.1RAHO NO BINHOLIEHHNOONHO
PA3OBHX AÓO NOAIÓHHX PÍYHHX BANNAT NO PO3
NOJIB (BurnaT), 110 NPHNANAOTb HA Tene
PÍUIH!O NEPKABHY TEpiiTOPINO.

(2) okn HeĎYJE NEPEBENEHECTBEPAKEHHA
no ycryny 1, MOXKYTbÓVTH MO OLIIHU!, O10ÓPe:
HiŇ MIHÍCTEPCTBOM, NO AKOFO HA.NEKHTE Nep
KABHHŇ NOMnAL, VAlEHÍ BIANOBINHÍ 3ANATKY
HA NPOLUCHTH3 NOBACHIX 3ANUCÍB. IHAKLIE Ha
Je XUTb OJLOÓPEHHA MIHICTEPCTBY (NIHAHCIB.

3 8.

Y BCÍX IHUIHX NPABHUUAX OCIÓ 4IIM HABEJE
HIIX B 89 4 NO 7 HAJEKAT>b NO MaliHa 3BAZA
HOTO EKOHOMIHYHO3 TY3ČMLUINHOH NOB/HI 33
NACH, U10 TBODATb MOKPITTA 3OČOBAZAHLĽ AÓO
UHHHTBO NA OCIÓ, LO MELIKÁOTbB AÓO MAIOTb

OCINOK D TY3EMULHHÍ, AÓO UIJICŇ BHKOHYBAHHX

R TYZEMLILNNÍ.

g 9.

(1) TlouTOBA ULANHHUAOX0ÓPNTB NO nepe
BEJNEHHIO MOHGIHBO NOTPIÓIIMX NDOXOJVKEHb

(NPHM. NPO KHTANOABO OCÍNOK ZFONOLIVTO4OTOo)

a0 NO Z3AKALAHHO MOXKIHBO NOTPIÓIHX pi
11€Hb ($ 9, YCT. 2) 3ro.101106HHA NOB)KHUX 3a
NHCÍB, OCKÍABKU B HIX CNOBINEHO YMOBHHA
RCTAHOBJEHÍ UHM POZNOPAJIKOM MAM BHNNATH
NPOUEHTIB, TA BIAKHHE ZĽONOLIEHHA NOBIKHHKX
3ANHCIB, OCKÍIBKH LIE HE CTANOCA.

(3%)Ha BifPDILJEHHA ZĽOJOLICHHA MOKHA NO
naru no 15 AHÍB B NOUYTOBIŇIANNHUi 3aMa
NEHHA NO MIHICTEPCTBA GIHAHCIB. SÍKLULO3ro

NOUIEHHA NPABOCHABHO BIAKHHÉHO, NepecTae
ZACTEPE:KENHNÁ CXOBOK.

8 10.

(!) [IPOUCHTH 3 NOBAHAX ZANUCÍB ZNOKENHX

B 3ACTEPEKÉHOMY CXOBKY NO UBOMY POZNO
PADKY Óyne BUNNAYVBATH LEHTPAJLHA Nep
3kaBHAKaca B llpaai, AKLIO3ronoul1youi MICUA
NPEANOKATb KYMNOHHUHX JOB/KHHX 34N1HCIB

3 NOCBIAKON0, IO XOLHTb6 O KYNOHH DNOB)KHHX
SAMHÁCIBB ZACTEPEKEHOMY CXOBKY, LO 1X 3ro
NOLIEHHAČyno onoÓpene.

(7) [Ipenmerom NPAÁBHUXAKTÍB MILKKHBIH
MH B TYSEMLUHHI B Vaci NPABOCHLNA UBOĽO

no BIOHOLUIEHHO BCIN.

Sbirka zákonú a naťízeníI, č. 59.

PO3NOPAJIKY MOMKYTb ÓYTH TIABKU TÍ JOB)XKHÍ

3ANHCH, LO IX NOMYULEÉHONO BHNNATH NPOULEH
TÍB NO UBOMY POZNOPAIKY.

$8 11.

(1) Micua 3ronouieHb, AK TAKOM MOMIUHÍ
MICLLAZONOLIEHb NOBHHHI CXOBATH NOB)XHIÍ34

NACH, lO € B HAX B 3aCTEPDE)KEHOMY CXOBKY
no UbOMY POZNOPAJKY, OKPEMO BILL OCTAHHIX
AOBXIIHX 34N1HCIB Ta UÍHHAX NanépiB, i He
CMÍIOTb ÍX BHNATH 3i ZACTEPEKEHOTO CXOBKY.
TIEPeBOAH NO ZJACTEPEMEÉHOTO CNOBKY B IHUl0
MY MICLIO 3NOTOLIEHHA € NONYCTHNI.

(2) ŠMIHH CTAHY Z3ACTEPE)KCHIX NOB/KHHNX3a
NHCÍB NAHOÍ NOZHYKH 3A MIIHYMHÁŇNPOČIM uacy
(POZNOMM Ň NOXOJIM) NOBIIHHÍ MICLA 3F010-:
LIEHb 3rolJOCHTH B MONTOBIN 1l4IHHUÍ Haň
niZHiLIE NO 8 NHÍB Nepen CNNATHICTIOHAŇÓNI:
1ILOTo NPOUEHTY JLAHOŤ NOZHUKIU!. [IOMÍYHI MICUA
3ronoLleHb NOBÍJOMÁANOIOTENPO U 3MÍHH Ti
MICUA ZPOoNOLIEHb, B AKHX € 3ACTEPEexeli
AOBKHÍ 3an11cH (8 2, ycr. 3).

(9): MIHICTEPCTBO GiHAHCIB, ZMAAJIHO OprahHAM— NOBIPEHIÚ,€VNÔNPpaBHCHENepeBÉCITII
B MÍCLAX ZĽonOoLIEHb Ta B NOMIUHHX MÍCUAX

Z3ronolleHb PEBÍZIO JOBACHHAX3ANICIB, AKi €
B 3aCTEPE/KEHOMY CXOBKY Ta BrAsIHYTU B Tili
UÍJIH NO KHHĽ I APHMÍTOK 1HX MÍCUDb.

(+) DoBmxHi345c no 83 1l, ycr. 1, uro ix
BHNACTb IHPEKLIIA JEPMABHOFOo JIOBFY NiCIA
NPABOCHNIA UBOFO POZNOPAJLKY OCOÓĎAMHABE
DEHHMB 8 1, ycr. 2, 3AOMIT> LIS JIIPEKLIA 10
ZACTEPEKEHOĽFO CXNOBKYB MOUYTOBIIÍ LAHU!

IA U11XOciô.
(5) MimicTp GiHaHCÍB € VNOBHOBAJKHENNÍÍ

ANA VNETHEHHA NEPEBOLÍB NDOBKHHX ZAMICÍB,
ZFOJOLIEHHA AKHX ONODPEHO, ZACTYNHTH 33:
CTEPE)KEHHŇ CXOBOK IHUI11M NPDUNÍADHUM33

PADKEHNAM (NPHM. OZHAHCHHAM JNOBAHHX 3a
NHCÍB aÓO ÍX DHMÍHOIO 31 THMNACOBÍ „HCTII).

B. HOBXHÍ 3aNlich Ha ima.

8 12.

(1) 3 NOBKHHX 34NNCIB, LILO 3BYWHATBHAIMA,
ÓVNYTĽ BIITNA4EÉHÍ NPOUEHTI! NO CTBEPALKNEHHY,
110 BllaCHHK JNOB)KHHX 3ANHCÍB TA YNPABHENINÍ
NAPHEMEUb NPOUEHTIB MAIOTb MKHTNO A6O OCI
10K B TYZEMLIHHÍ NPHHAÁMEHLIE BI NHA |.
Čepezna 1939: y nPaBHHUNX OCIÓ MYCHTBPO3
XOJIHTHCA O NOB)KHÍ 3ANHCH, LILO HANEMKAT>10

MaŇHA 3BAZAHOFO EKOHOMÍHHO 3 TYZEMULIIHOH.
SÍKLIO NEPekaZYKYHŇ YPAJ 3HAE Npo ui 06:
CTABI111, BIANA14E BCAKE NONOJUKEHHA, IHAK

IU2 Ci NOCTYNATH AHAABĽOrÍHHO NONEPEJHiX
NOCTAHOB.
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(7) MocraHoBnu ycryny I. BIAHOCATLCHIaHa
ALOÍHHO TAKOK NO NOBACHHX 3ANHCÍD, 3N0XE

HIIX NO 3aCTEPEMKEHOFO CXOBKY B MONYTODÍÁ
UAHliui no 8 13 34xOHY 3 AHA 15. TpaBHs
1936, u. 128 36. 3. i p., NPO BHMÍHY NOBACHHX
AANICÍB BAVTPÍLINbBOĽO NEPI)KABHOTO NOBĽY.

ll. CneuianbHi nocTaHOBH NPO
NCEPKABNHÍIKACOBI nepekaa3H

Úú ÓČOHH.

8 13.

(") TpumícnuHi 1epmaBHÍ KACOBÍNepekaa3n
TA ACPAKABHÍ KACOBÍ ÓOHH N0 33KOHY 3 HA
12 cepnna 1921, u. 333 36. 3. i p., aki no 8 3,
YCT.2 POZNOPAAKYBADAH3 nia 29. niicronany
1936, u. 30G 36, 3. i p., npo nepexinHe Binno
JEHHA CHYZKOH YMOPDEHHA NEPMABHONO NOBTY,
€ NPU CBOŠIŤ CNIATHOCTH BIIMÍHIOBAHÍ 34 Nane

pri TOro camoro pony 3 TIIM CAMIIM YACOM
OČIrY, ale 3 Ni3HiUlORK CNMNATHICTO, ÓYNYTB

NPU CBOIl 1NAHÓNKULÚŇ CHNATHOCTH BHMIHAHÍ
TLIbBKU TOG, KOAM IX Z3roNOLIEHHA Éyno
ONOÚPEHE NO NGNENEJIHIM NOCTAHOBAM.

() Tlpu Tiit camiň YMOBHHÍČynyTb Nep
MABHÍKACOBÍ Nepekáz!, 10 IX WaCcobiry e
AODLINIŤUA Ž MICILÍB, BHMÍHAHÍ34 HOBÍ Jep
KADHÍ KACONÍ NEPEKAZII, CNNATHÍ B 3 POKAX BI
POKY NeppiCINOŤ CMIATHOCTH | OMNPOLCHTOBAHÍ
414 7%Bin 21 neppicHOŤ cIHAaTHOCTII.TpI1 Ho
BIIX Nepekazax, 10 ÓYAVTb BuUNAHÍAK Jep
KABHÍKACOBIriepex a3113pistii AHA 1. niicronany
1988, 3auninacTrbcn 414,76 ONPOUEHTYBAHHNABI
AHA 1. TpaBHA 1939. 4%6 (nepeichoO 5%5) Ka
COBÍ NEPCKAZH, U1O MAIOTb ÓVTI!I BINIBOCOBAHI,
ÓYJYTb BINÍHANÍ 34 HOBÍ Nepekaai! cnnarni

- Mororo 1942 Ta onpoueHTonani 414% DBi1
AHn 15. ciunn 1939: ripu nimini Óyne Binna
4CHAnpemisi y BucoTi 34,96. Jlo AHA, AKHM3a
“1HaeTbcm 414, €6-0BE ONPOLCHTYBAHHA, NABA
THMYTb HOBÍ NEpeka311 NPOLEHT NPH AOTENE
PILIHÍX YMOBINAX. [lo Apióniuli HANENHOCTH
HOBIIX NEPCKAZÍB TA YMOBIIHH BIIMÍHH BCTAHO
BUTb MIHICTP biitaHCIB.

(3) 414% NepMaRHi KACOBÍNepeka3H, BH
AaHl no ycryny 2, cHil NoCTABHTHHA PIBEHb
3 DOBKHAMH 34NHCA3MH BHYTPILUHĽONPO 3410
MEHOTOo NOBĽY, OCKÍADKH XOJIHTb6 O ZAYHHCIIEHHII

AO OČOBAZ3KOBOTO3aMaCy NEpKABHHX NOZHUOK
no 8 2 3ak. u. 77/1938 36. 3. i p.

8 14.

(/) Bci nnaTH (BIACOTOK, YMOPEHHA, NPEMÍS)
Ha Nepeká3u Ň ČOHI! HeBAMiHNHino $ 13 cnia
BIANOMHTHAA 0 BIAKIHKY,

(2) Nlepeka3H Á ČOHU BILNAHÍIA BHMÍHH NO

$ 13 He NIAAACANOTKZACTEPČIKCHOMY CXOBKO
BU 1 DO 1HX HE BÍNHOCATECII ODMEKEHHA [IDH
BUNNATÍ APOLEHTÍB TA OČMEMHEHHA NPABHOŤ
TOProBAi (8 10).

UL CneuinabHi nocTraHOBH OpO
1nEPKaABHiI ÓVYNIBENBHI IBOCH.

$ 15.

(1) Bci nnaTH (YMOPEHHA, NPpOoueHTOBAnpe
MÍS, BUPPDH) Ha DepKaBHi ÓYAIBEJIbHi BOCH,
OČNITAUIŇHI JHCTH TA AHCTH BHĽOp noci He
YMOPEHNKXIBOCIB (NAIBUE TIABKH: NBOCH) CHI
BIAJOKHTH, 34 BIÍMKOW JIbOCIB, 110 ÓYLYTB
O3HAH4EHI NO MNOCTAHOBAMvcTynYy 2.

(7) O3Haueni MO)KYTb ÔÓYTHTIABKH TI ABOCH,
110 B AHI NPABOCHANA UbOro pOoZNOpAanKY 8
D TY3EMLINHÍ a 3 OMNANY Ha BNACHICTb NPH
HaliMmeHuieBin 1l. Gepe3nn 1939 Hane)kaTb 10
DiZIYHAX AÔO NPABHHUHX OCIÓ, MO MELIKAIOTB

aÔO MalOTb OCÍLOK B TYZEMLIKHÍ NPIHAŇMEHUJE
Bia ana 1. čepes3na: 1939. [po ui O6CTABNHA
CAL NONATH NPH OZHAHEÉHHY ZAABY, LI10 3ACTY
nae NPHCATY, 3MAAAHO 3ACBINUHTH IX Ha Bi.
3BAHHA.

(%) OSHAUEHHA NEPEBENYTE B PeEHEHLIÍ BCTA
HOBJEHOMY B $ 2 NONATKORÍ YP5IAH TA NOUTOBA
1141HHUA B [Ipa3i: ui MICLLANOBÍNOMASTE AH
PEKUIO NEPIKABHOTONOBTYNIpo cepil Ta uHcna,
Z3MNANHO NPO ÓYKBI OZHAWEHHX ABOCIB.

IV. CneuinabHi nocTAHOBH NPpO
NEpPXMABHi nepekasHK NpH NnO

CTABAX.

5 16.

Bcaki niaTH (NPOLEHT, KABLIA) HA NEPIKABHÍ
NnepeKA3H API! NOCTABAX, BHLAHÍ Nepeln NHEM
1. )„KoBTHA 1938, cnin BIANOMKHTH,34 BHÍMKOW

nepeka3iB, 110 ČYNYTb B PEYEHUÍ BCTAHOB.E
HOMyB $ 2 3ronouleni i anoxemi y KpaeDoMy
6anky B[lpa3i Ta AKÍ 3 OMrNALYHa BNACHÍCTEHa
NexATb NPHHAŇMEHLIEBI NHA1. Gepeznsi 1939
(bi3nyHAM AO NPABHHYUHMOCOČAM, 11OMEUI
KAHTb AÓO MAIOTb OCÍNOK B TYZEMULHHI NDH
Hačmenuue Bin nHat 1. Čepe3nmi 1939. ŽIKulo ne
PEKA3H € BIKE 3NOMEHÍ B KOTPOMYHEÓYJIb TY
3EMCBKOMY FPOLUIEBOMY3ABENEHHIO AÓO B Nep
KaBHIŇ KACI, BHCTAPDYHTb6NOMATH B OZHAYCHO

MY Pevemlli 3TOoJJOUJEHHA NOCEPEJNHHUTBOM
MICILA CXOBKY, 5IKE NOTBEPIIHTb CXOBOK 114 3a
ABÍ A DOBXHÍ SAMHCH 3ACTEPENKE NIA MICUA
ZrOoNOUIEHHA,

43
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V. BINNOMKEHHA NIAT HA NENKIÍ
CNeuUIiANbH! LDOBCH TA 30 060BFX
ZAHUANNEPKABH I COHZIB OBNAC

HOFro CAMOYNPABNÍHHA.

8 17.

(1) Ak 20 BIAKNIKY CIA BLLTOKITU BCi
NIATH, LIO OCHOBYHTBCII HA NPABHIN. THTYSAX
NOBCTAIHX Nnepea nHeM ]. MOBTHAIY 1938, a
came Ha

a) NoZHYKA ÓVBUJIX JePAABHIUX DOHLJIB
(10PÍKHOFO, BONOFOCNONAPCĽKOFO,Meliopa
UIŇHOTOo, eaEKTPIZAUIŇHOFO), OCKÍJABKH 3110

ÓYTKY NOBFIB HE BXHTO Ha TCNEPÍLIHIŇ Nep
MKaBHIŇ TEPHTOPIÍ,

Ó) BHKYNHÍ PEHTH 34.113HHNHOŤ TA TINOTEYHOŤ

NOZHYKH Ň IHLUÍ Z3OÓOBAZAHHA MNEDEHATÍ NPH

YVACPAABNEHHIO34.113HHUb, AK TAKOM 3aNaTKH
Ha BHHATOPOJY NPIOPHOFOoKaniTany Ta Ha no
KPUTTA AAMIHICTPAUIŇHIX POZXOJÍB NPHBAT
HIIX NOPIr YVNPABAHOBAHNIXNeP)KABOIO, OCKIIb
KH XOAHTb O 34:113HWHLUI,AKÍ LIJIKOM AÔO HaC

THHHO HAXOJATBCA NOZA TENEPILIHĽOK Jep
/MaBHOH TEPHTOPIEH,

B) 3000BAZAHHA NE PMKABHTA COH3IB OÓNAC
HOFOoCaMOYNPABNIHHA, IX 34BEJJE6Hb AÓ0 34BC
NEHb, AKÍ BOHH VANPABANKT>, NIANPHEMCTB,
POHNIB TA IHLIHX 3APAJUKEHb 34 NOCTABH Ú
paul NEpeBEJEHI UH TO B OÉBNACTHNPpiinyxue
HiŇ JO CYCIAHHX NEPDKAB, UK 3 TOŤ TEPHTOPiI,
UH TIIX, AA NEPEBEJCHHA AKIIX 24HO NPHKAJ
3 TOI TEPIITOPIÍ, SIK TAKOK ZOČOBAZAHHA 3 IH
LIHX NPHYHH, OCKÍIBKH BOHH MAIOTb BIJIHOUIEH

HA NO TEPHTOPIÍ NPHANYHEHOŤNO CYCIAHIX Nep
xaB (aAJIMIHICTPAUÍŇIii 30ČOBAZAHHA, ZJAMNODYKH
TOLIO).

() llpunane:kHe pecopTOBE MIHICTEPCTBO
B NOPOJZYMIHHO 3 MIHICTEPCTBOM GinaHCIB
e YnpABHEHE

a) plluaTrm npo ue, 10 KOTDHX JOBriB Ta
30ÓOBAJAHE, ZNNAJNO NO AKOI 1X MACTH BIN

HOCATBCII MNOCTAHOBHYCrvny 1, 3raAIHO BH
HAT NIMNHHCHAM YPANLAMHANPANHÍ,:

Ô) NO3BOJITH Y BIINAJIKAX, LIO 3ACNYTVIOTBb
OCOÓ.IHBOFO YZMAIAJIHEHNHA, NEpedyCcIM —ToAi,

KO.J1 TYZCMCLKNÁ BIPHTEAb NOHÍC ÓH HaCnin
KOM BÍAKNAJY NAAT HECTEPDNÚMY 1IKONY, 3a
AATKOBY NOBHY AÉ6O HACTISIHHYBinaTY, 110
MOXE ÓYTI!I 3BAZAHA 3 NEBHIMH YMOBHHASNIH.

VI. CniabHi Á KIHUEC©BINOCTAHOBUY.

8 18.

(1) DoBkHi 34N4CH NONEPENHÍX NEPKABHHX
NOZHYOK, U1O MIANATAIOTb BHMÍHI 34 VHichiKa
UIÁHY NOZHYKYNO 3aKOHY u. 128/1936 36. a.

Sbírka zákonú a naťšízeníI, č. 5.9,

I Pp., TA 3BYHATb HA JOPYHNTEJIA, CNIL 34 Npa
BOCIANA UBOTO POZNOPSAKY BHMÍHIOBATH:

a) AKLIO BOHU ČYNI! ANPENNOMKEHÍNO BHMÍHA
B NIPEKLIÍ NEPKABIHOTONOBĽY B)KE Nepejl npa
BOCILIMAM UbOĽTO POZNOPAJKY, TIABKH TON,
KOI BOH3 Orasiny Ha BJIACHICTbHAJEKATb
OCOÓAM HABEJNEHHMB 8 1, ycr. 2:

Ó) AKLIO BOHH 116 HE ÓČyjiH NPEMIOMEHÍ 0
BHMÍHH, TÍJIbKH TOLI, KOJH ÔÓYJYTb 3N0XEHi
B IHPEKUNŤ NEepMKABHOFO JNOBFY B peuemul Ta
3 HANEKHOCTAMH BCTAHOB.JEHHMH B $32, ycr. |.

(7) Ilpo NOBACHÍ33NHCH NOZHUOK ZĽanaHHX
B ycr. ], AKÍ 3BYN4ATb HA IMSI, NIE AHAJIĽOMIYHO
nocraHoba 8 12,

(3) BAMÍHaA IAPOĎOBIIX JNOBACHHX 3AIHCÍB 3a
HODMAJIbHÍi L1UITYKH VHIDÍKALUŇNOŤ NOZHYKH
CNBIDNOKHTH AK NO BUIKAHKY.

8 19.

[IPaBOCHNNA NOCTAHOB 8 4 POZIT. B.r. U. 306/
1938 36. 3.i p., nepecralOTb, OCKÍIĽBKI XONMIITb
O NOZHYKH ZAMOPYNEHI NEDAAROIO NO ZAKOHY
npo GYNIBEJNĽHHŇ PYX 3 AHA 7. KBITHA 1927, u,
44 36. 3. i p., 3 0HA 28. Gepez3nn 1928, u. 43 36.
3. i p., 3 ani 10. kBiTHA 1930, u. 45 36. 3. i p.
Ta 3 HA 26. Gepea3Hn 1936, u. 65 36. 3. i p.,
aóo O NOZHYKHZanopyxeni JlepACABHHMMEL:
KAHEBHM(JOHILOM A460 [10MY YJI.ICHÍ,. AK TAKOM
O 3060BAZAHHA NOBMHIKÍB 3 NOZH4YOK3AN0

PYHEHHX NepHABOH AÓO NED:KABHHMH d)OH
naMH.

8.20.

Vac, AO AKOTo Ee BINNOKEHE CNOBHIOBAHHA
3000BAZAHb> 1HM POZNOPANKOM BIAJIM ab6o
POZNOPANKOMBrianm 4. 306/1933 ,36. 3. i p.,
HE CN UHCNATH NO PEHYEHLÍB 3414BHEHb Hi
no IHLIHX PeueHUÍB, LIO 1X 34HEnóaHHA MAE
no 34KOHY 34 HACIIÍLOK IMPpABHÍylepôn.

8 21.

B nyónnuHOMY iHTepeci, OCOÓJIIHBO TOMY,
IMIOÓH HE HACTAJIH TOoCHONAPCHKÍ NEDPEPBH, MO

MKYTb ÓYTH JO3BOJIEHÍ BIIÍIMKU 3 NOCTAHOB
LILOFO POZNOPNIAKY. 3 NOCTAN0B 83 4 No 8 no
3BO.11€ BHÍMKH MIHICTEPCTBO, JO 5IKOFO Hane
MKHTb JEPDMABHNÚ JONN, B NOPOZYMÍHHO
3 MIHICTCPDCTBOM (DiHAHCIB, IHAKUIE MIHICTEp
CTBO (Dil14HCIB,

$822.

(1) Xro nocinae abo Mae B cee IIIA KOĽOCh
IHUJOFO DOBXKHIÍ 34111CH, 1I1O ÍX 3 SIKOTHEÓYJb

NPHUHHH HE ZFONOLIEHO MNOLULOMY POZNOPAN
KY, NOBHHEH JO TPOX JLHIB NO YNIIHBÍ PENEHUA
BCTAHOBNECHOTPOB 8 2, 3FonocHTH Ui NOBMNÍ
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sannch B HapodHbOMY HecbkO-CNOBAUĽKOMY
BaHKY, Óe3 NO3BOJIY SIKOFO HE CMIIOTb ÓYTH
AOBMKHÍ3anuCH BnJaHmi. Te caMe BIJHOCHTBCII
H0 3Zronoulen111X HOB)KHHX 34NHCIB, OCKÍALKH
IX ZĽONOLICHHAI NPABOCHJILHO BIAIKHHEHO (5 9,
ycr. 2): Haponniií Hecbko-CnoBbaubkni BaHK
NOBÍJOMHTb B UHX BHNAMKAX NOUTOBA UAJI
HIILIST.

(>) NoaBin lIliaponHkoro Hecbko-CINOBAUbKOTO
BaHKY MO)ME GYTH 3BSI3ZAHHŇ YMOBHHOD, LIO
DOBXCHÍ 34N11ICH ÓYNYTb O3HAMEHÍ MNepell BH
AANHAM CNELÍSIILHHM 3HAYKOM.

6 23.

3anoJlaHb 311CKAHHX[PH NEPEBOJIKYBAHHO
UbOľrOoPOJNOPSALIKY HE CIÍ BACHBATH INA IHIUHXUineň,HUKO JIATHX,lO€HAaBEJEHI
B UbOMY POZNOPALIKY, OCOÓNHBO HE IIA NO
AaATKOBHXLilieň.

8 24.

AKULO LIEŇ POZMOPANOK HE OČIÁMAE OKPe
MIX NPINHCÍB, OČOBAZYHOTb B NOCTYNOBAHHO
BIANOBÍIAHO MPHNIICH NPO NOCTYNOBAHHA y
CmPaBAX, IO HANEMATb NO VNPABHEHHA NOJI
THUHHX YDAJLÚB.

8 25.

MNonaHHA, YpANOBÍI BHTOTOBIIEHHA TA IHUli
YPANOBÍ UHHHTLÓH NOTPIÓHI ANNANEPEBEJEHHA
UbOFOPoZmopslicy € BÍJIbHi BI CTEMNNÍB,ONIAT
TA NaHHH 34 YDAAOBÍ YIIHHTĽÓH B AIMIHICTPa
ulÁúHHXcnpaBax. Ll NOoCTAHOBAHE BIANHOCHT>B
CA OMHA4E NO MPOXAHb O NO3ZBU BINIMOK NO
9 21.

$ 26.

(1) XTO HABOJIHTb CBITOMO HENPABIIHBI AÓO
HENOBHÍ 3AMOJLAHHA AIÚCHHAX OÓCTABHH, XTO IX
BiIKHBG€EAÓO IX NOTDCPILKYE B UÍJH BIMAHEHHS
ANAceóe aÓO KOTOCb IHLIOTO 1N03BOJlY A6O no
kazy, HEOÓXIAHOFO MO NOMEPEJHIM NOCTAHO
B3M, AÓO B UINI1 3HCKAINHI IHLICÍ BHTOJIH, AKA
MOXKEČYTII YVNÍNEHA MO UNM NOCTANOBAM, AÓO

AKLIO XTOHEÓYIL CTAIE HAMAFaTHCA O 1e,
6YNE NOKAPAHNIÍ 3A TAIKKY CKAPÓOBO-1N0X0N0
BY NPOBHHY MOKYTOIO Y BHCOTI A)K NO NECATH
PAZOBOI HOMIHAJIBHOÍ BAPDTOCTH NOBIKHOTO 3a
NHCY, Z3rasAHO, AKLILO UEŤ BAPTOCTH HE MOMXHA
CTBEPAIITH,NOKYTOH Bia 200 K no 200.000 K.
NoBkKHHŇ 341HC, 10 AKOTO BIAHOCHTBCII KAp
HHÁ BUHHOK, NPONANAE B KOPHCTb6 NÉDKABII.

(2) IHLIi NPOBHHH 1LOPO POZNOPAJKY CII
KapaTH FPOUICBOIOKAPOIO 0 5.000 K.

(3) AkKLILOrpouieBa Kapa HANOKEHA NO UBOMY
POZNOPAJKY € HENOÓČYTHA, BCTYNIIT> HA TÍ MiCLLE
ZJacCTYNHAKAPA BAJHIIUÍ (3ANEPTA) BIA OAHOTO
AHA N0 ONHOTO poky, SIK 3aCTYNHY KaPy B113

Hu (3anepra) CNÍA BCTAHOBHTHONEH NEHb
3a 100 I no 300 K a MÍPYNDPOBIIHHTa Nica 34
PIÓKOBAX, „CKAPÔOBO-NOXONOBHX, MAETKOBHM

TA IHLUHX "OCOÓOHCTHXBIJIHOCHH BHHYBATUA.

(4) KapaTn NPOBHHH NOCTAHOB Ub
NOPANKYYNPABHEHI: O pos

a) AKLLO XOJITb O TAKi CKAPÔOBO-NO0X0
NOBÍ NPOBHHH, KApHI CKAPÔOBO-NOXON0BI cy.
Au, y Cnobaubkiií KpaiHi Ta Ha [liankapnar
CbKÍŇ PyCH KapHi cynn AK CKAPÔOBO-NOXON0B!cynn,

Ó) AK10 ňne o iHuii NPOBAHH, GbihaHCOBI
YPRAH, LUO YNPABAAOTE HENPAMÍ NOLATKU.

„(%) Ypnnn i ckap60Bbo-noxonobi CYJIM, U10
piLIalOTb NPO NPOBHHH Uboro POZNOPAIKY,
OUIHIOWTb NEPeBEJEHÍ NOKA3H no BinbnifÁ
YBA3I.

(€) [locraHOBH CKAPÓOBO-N0XON0BOFOKap>
HOTOo 34KOHY NNPOHAHBHUIHÁ BHMÍD FPOUJEBHX

Kap HE OČOBAZYNTB. Ha BIACTYNNCHHKABiA kKap
HOTO NOCTYNOBAHHAHEMA NDABHOĽO npaBexy.

o KapHÍCTb NPOBHH 3414BHWETBCAB 3

„ (6) IHakme O6OBAZYE NpPO NepECIINYBAHHA
l KApaHHA NPOBHHUbOTo poanopanky y Cno
BAUBKIÁKpalni i na [linkapnarcbkiň Pycu
TPHALATEKOBHÁ NPABHADHHK 3 IHCTPYKUIEN
AO HBOro 3 poky 1842 ra poania IX 3ak. apr.
X1/1909 npo ynpPaBNiHHA NVÔMHYHNXNONAT
KIB, a HA OCTAHHIÁTepuTopii Yecbko-CnoBauUb
koi PenyÓIHKA CKAPÓCBO-NONOLODHÁKAPRÁ
34KOH 3 poky 1835 3 NONOBHEHHAMHTA POJNO
PAJKAMH BUANAHHMH00 HBOTO.

$ 27.

lleň poaznopanok nie Ha Tepuropii uinoľ
JEep)KABH [1 HaČyBaE NPABOCINNA 3 AHEM Oro»
NOLIEHHA, Nepepene ŇOro MIHICTP (DIHAHCÍB
B NOPO3YMÍHHIO 3 NPHYÁCHHMI MIÍCTPAMH.

“Dr. Háchav. r.
Beranv. r.

Syrovýv.r.
Dr. INrejčív.r.
Dr. Šádek v. r,
Ing. Eliáš v. r.
Čiperav.r.
Dr. Feierabendv.r.

Sidorv. r.
Dr. Chvalkovskýv.r.
Dr. Fischerv.r.
Dr. Kalfusv. r.
Teplanskýv.r.,

tiež za ostatných členóv

Slov.vlády. Dr. Klumpar v.r.
Dr. Kapras v.r. Dr. Havelkav.r,

Prchalav. r.
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Sbírka zákonú a naŤizení
republilky Česko-Slovenské

se vudává podle vládního načízení ze dne 30. prosince 1998, č. 992 Sb.
z. a n., ve dvou samostatných dílech. Do prvého dílu Sbírky zaňázují se
zákony, načizent aťd. ve vécech celé republice společných, do druhého
zákony, naňízent atd. ve vécech, které se týkají jen zemí České a Morav
skoslezské.

Predplatné na jeden ročník Sbírky činí v tuzemsku na dil prvý
120 K, na díl druhý 80 K, na oba dily 200 K, s výhradou event. zvýšení
v pľípadé pomérú obzvlášť mimoňádných (pňi nepomérné velľkémzvýšení
výrobních nákladú nebo mimoňádné velkém rozsahu Sbírky). Predplatné
pro cizinu je o 50% vyšší. Predplatné nuťno zaplatiti najednou nejpozdéji
do 15. bňezna dotčeného roku. Kdo zašle nejaký peníz na nový ročníl: 110
15. bňeznu, bude považován za odbératele: zaslaný peníz bude súčtovin
jako záloha na konečnou cenu celého ročníku, která mu bude vyúčtována
po ukončení ročníku podle úhrnu cen jednotlivých částek a kterú pňi
úplném ročníku veľmi značné pňevyšuje částku pňedplatného.

V drobném prodeji účtují se částly Sbívky kteréhokoliv dilu:
a)učásteko2až10stránkách. „00 SK,
b) u částek o vice než 10 stránitách za každý list (2 stránky) 20 haičňi.

Cena částek zasilaných do ciziny jest o 50% vyšší.
Za tuto cenu zasilají se tisky objednané poštou po pňedchozím zapla

cení a prodávají se novévydávané a dosudvydané částiy i v knihltupectvich.
Zakoupené částl:y se nevyméňují ani neberou zpéť.
Vypovédetidalší odbér Sbírkymožno jen písemné ped koncem roku

pro rok príšti.
Nedošlé nebo neúplné částky Sbírky buďtež písemné rellamovány

nejdéle do čtyť nedel po vydání, nebyly-li v této Ihúté reklamovány, vydujť
sc jen po zaplacení ceny částky.

Platby buďtež poulzazovány výhradné na šekový účet u poštovní snpo
fitelny čís. 200.563 „Slbírka zálonú a naňízení republiky Česko-Slovenslé
Praha 111.“Placení poštovními známkami se nepňijímá. Poštovné prípadné
korespondence hradí predplatitel (odbératel) ze svého.

Pri objednúvkách a reklamacích uvésti jest číslo částley (nileoliv čislo
normy) s udánim ročníku,

Predplatné, reklamace a objednávky buďtež zasílány pouze

Administraci Svírky zákonú a naňizení,
Praha 111 Tržišté č. 9,

Slátní Llskárna v Praze,
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Sbírka zákonúa naťízení.
Částka 32.
Cena: K 1—.

Obsah: (83.—86.) 83. Naťizení o úlevách pňi splácení pohledávek za zemédôlcia o d

Vydána dne 31. bčezna 1939.

očasných opatro
ních v fizení exckučním a konkursním proti zemčdélcúm. — 84. Nafízení, kte: se môrni
plňuje vládní naiízení ze dne 9. července 1936, č. 217 Sb. z. a n., o zprostiedkování práce,—
85. Nafízení, jimž se mční zákon ze dno 21. prosince 1937, č. 25S Sb. z. a n., kterým se pro
dlužuje platnost hromadných smluv pracovních, ve znční vládního nafízení ze dne [:. prosince
1038, č. 330 Sb, z. a n. — 86. Načízení o píechodném obmezení výplat vkladú a penčžních
ústavú (penčžnúch podniku).

B3.
Vládní nafízení

ze dne 21. bčezna 1939
oúleváchpri splácení pohledávek za zemédelci
8 0 dočasnýchopatčeních v fízeni exekučním

a konkursním proti zemédélcúm.

VládaProtektorátu Čechy a Moravase sou
hlasemdržitele výkonné moci naťfizuje podle
čl.Il ústavního zákona zmocňovacího ze dne
15.prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

čl. 1.

(1)Splátky na pohledávky, pro jichž splá
cenípríslušejí dlužníku úlevy podle části III
vládníhonačízení ze dne 21. prosince 1935,
č.230Sb. z. a n., o úlevách pľi splácení po
hledávekza zemédčici, ve znéní prňedpisú je
ménících,upravují se s účinnosti od 1. dubna
1939tak, že činí pololetné 1/.4 pohledávky
s pčíslušenstvím (S 15 vl. nať. č. 250/1935
Sb,z. a n.) po odečtení splátek dospelých do
31.bľezna1939 : s výjimkou splátky konečné
sezaokrouhlují tyto splátky vždy nahoru na
částkuv celých korunách deélitelnou deseti a
jednotlivásplátka nesmí býti nižší než 100 K.

(2) Ustanovení odstavce 1 nenlatí, nasta
la-liztráta Ihút podle 8 20 vl. nať. č. 250/1935
Sb.z. an.

(3) O splátkách upravených podle od
stavce1 platí jinak ustanovení části 1II vl.
nať.č. 250/1935 Sb. z. a n.

(1) Lhúty „1. dubna 1944" a „1. dubna
1945“,stanovené v $ 21 a 8 22, odst. 2 vl. nať.
č.230/1935Sb. z. a n., jakož i-lhúty ,,1. čijna
1946“a „1. číjna 1947“, stanovené v uvede
nýchustanoveních ve znéníčl. I, č. 3 zákona
zedne 16. bčezna 1938, č. 54 Sb. z. a n., méní
se na Ihútu ,,1. žíjna 1949“.

, (S) Nedotčeno zústává ustanovení čl. I, č. 2
zák. č. 54/1938 Sb. z. a n.

čl. II:

Nesplní-li dlužník vyrovnání potvrzené
v zemédélském vyrovnacím fízení podle vlád
ního nafízení ze dne 31. bňezna 1936, č. 36
sb. z. a n, ve znéní pľedpisú je ménících a
doplňujících, múže se vččitel domáňnatijenom
toho, s čím je dlužník v prodlení. Ostatní ná
sledky podle 8 67 vyrovnacího ťádu nenastá
vajií.

čl. III.

V čl. 11, 881 a 2 vládního nafízení ze dne
Z4. června 1937, č. 150 Sb. z. a n, ve znéní
čl. II zákona ze dne 16. bčezna 1938, č. 55 Sb.
z. a n., se Ihúta 31. bčezna 1939 nahrazuje
Ihútou 31. prosince 1939.

čl. IV.

Exekuční úkony, které byly odloženy podle
čl. II, 8 1 vl. nať. č. 150.1937 Sb. z. a D., ve
znční zákona č. 55/1938 Sb. z. a n., a rozhod
nutí o návrhu na prohlášení konkursu, která
byla odložena podle čl. II, S 2 téhož vládního
nafízení, odkládají se s témi účinky, které
byly spojeny s dosavadním odkladem, na dobu
po 81. prosinci 1939.

čl. V.

5 1.

V exekučních včcech proti zeméedšicum,
které byly již zahájeny v den, kdv toto na
Ťízení nabude účinnosti, nebo které budou za
hájeny od té doby až do 31. prosince 1933
k vydobytí pohledávek, pro jichž splúcení pňí
slušejí dlužníku úlevy podle části III vi. nať.
č. 250/1935 Sb. z. a n., anebo pohledávek Z Vy
rovnáni potvizeného v zemédelskéimVyrovnáa
cím fízení, splatných v dobé od 1. číjna 1933
do 31. bčezna 1939, bude na návrh dlužníxa

si
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odložena dražba nemovitostí zemčdélského
podniku (8 1, odst. 2 vl. nať. č. 76/1936 Sb.
z. a n.), náležejícich dlužníkovi, na dobu až
po 31. prosinci 1939.

8 2.

V dobé od počátku účinnosti tohoto nafízení
až do 31. prosince 1959 odloží soud na návrh
dlužníka rozhodnutí o návrhu véčitele pohle
dávky, uvedené v 8 1, na prohlášení konkursu
na jméní zemédélce na dobu až po 31. pro
sinci 1939.

8 3.

O odkladu podle $8 1 a 2 platí pčiméňené
ustanoveníčl. II, $5 4 až 7 vl. nať. č. 150/1937
Sb. z. an.

čl. VI.

Toto nafízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení: provedou je ministči spravedlnosti,
financí a vnitra v dohodé se zúčastnénými
ministry.

Dr. Háchav. r.
Beranv.r.

Dr. Chvalkovský v. r. Syrový v.r.
Dr. Fischer v. r. Ing. Eliáš v.r.
Dr. Kalťfusv. r. Čiperav. r.
Dr. Kaprasv. r. Dr. Feierabend v. r.
Dr. Krejčí v. r. Dr. Klumparv. r.
Dr. Šádekv.r. Dr. Havelkav. r.

o——

84.
Vládní naťízení

ze dne 21. brezna 1939,
kterým se mční a doplňuje vládní nafízení
ze dne 9, července 1936, č. 217 Sb. z. an,

o zprostčedkování práce.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava se sou
hlasem držitele výkonné moci nafizuje podle
cl. 11 ústavního zákona zmocňovacího ze dne
15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

čl. I.

Vládní natízení č. 217/1936 Sb. z, a n. se
mčnia doplňuje takto:

1. $ 3, odst. 2 zní:

(2) Večejné zprostčedkovatelny práce pňi
hlízžejí pči výbčru uchazečú o práci k tomu,
aby bylo vyhovéno zvláštním potčebám pra
covního místa, tčlesným a odborným vlastnos
tem zamestnance a jeho osobním a rodinným
pomérum. Veňejné zprostčedkovatelny práce

jsou povinny do pracovních míst v zemédčl.
ství pčedevším nabízeti zpúsobilé síly z fad
uprchlikú a hlásící se osoby, které byly nebo
budou propuštény z vojenské služby presenční
(náhradní zálohy). Pňi stejné odborné zpúso
bilosti ostatních uchazečú o práci jest dáti
pčednost osobám živicím více nezaopatrených
nebo nezamestnaných rodinných pňíslušníkú,
príslušníkúm takovýchto rodin, jestliže na je
jich pracovním dúchodu závisí výživa této ro
diny, a osobám, které byly nebo budou pro
puštény z vojenské služby presenční (ná
hradní zálohy). Dále jest dáti pňi stejné od
borné zpúsobilosti pčednost osobám podporo
vaným ze státních prostčedkú, osobám delší
dobu nezaméstnaným, osobám, které z mista,
o jehož obsazení jde, byly propuštény pňi ob
mezení provozu, osobám mladistvým a oso
bám, u kterých jsou dúvodyzvláštního zňetele
hodné.

2. K 8 3 se pňipojuje další odstavec tohoto
znéní:

(4) Ustanovení 8 23 vládního naťízení ze
dne 11. fijna 1938, č. 223 Sb. z. a n., o pľa
covních útvarech, zústávají nedotčena.

3. V811 se slova „dnem 30. záňí 1939“ na
hrazují slovy „dnem 31. prosince 1939“.

čl. II.

Toto nafízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení: provede je ministr sociální a zdravotní
správy v dohodč se všemi zúčastnénými mi
nistry.

Dr. Hácla v.r.
Beran v. r.

Dr. Chvalkovskýv.r. Syrový v.r.
Dr. Fischer v. r. Ing. Eliáš v.r.
Dr. Kalfusv. r. Čiperav. Y.
Dr. Kaprasv. r. Dr. Feierabendv. r.
Dr. Krejčí v. r. Dr. Klumparv. r.
Dr. Šádekv. r. Dr. Havelka v.r.

853.
Vládní nafízení

ze dne 21. bezna 1939,
jímž se mční zákon ze dne 21. prosince 1937,
č. 258 Sb, z. A n., kterým se prodlužuje plaťt
nost hromadných smluv pracovních, ve znční
vládního naľízení ze dne 17. prosince 1938,

Č. 350 Sb. z. a n.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava se sou
hlasem držitele výkonné moci naťizuje podle
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čl. 11 ústavního zákona Zzmocňovacího ze dne
16. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

čl. 1.

Zákon č. 258/1937 Sb. z. a n. ve znení vlád
ního naľízení č. 350/1938 Sb. z. A n. se ménií
takto:

Vôl, odst. 1a 32 nahrazují se slova„do
dne 31. bňezna 1929“ slovy „do dne 30. června
1939“ a v $1, odst. 1 slova „po dni 31. bňčezna
1939“ slovy „po dni 30. června 1939“.

čl. II.

Toto naťízení nabývá účinnosti dnem 1.
dubna 1939: provedou je ministr sociální a
zdravotní správy a pokud jde o podniky podlé
hajíci obecnému hornímu zákonu ministr ve
fejných prací, v dohodé se zúčastnčénými mi
nistry.

Dr. Háchav. r.
Beran v. r.

Dr. Chvalkovský v.r. Syrovýv. r.
Dr. Fischerv. r. Ing. Eliáš v.r.
Dr.Kalfus v.r. Čiperav. r.
Dr.Kapras v.r. Dr. Feierabendv. r.
Dr.Krejčí v. r. Dr. Klumparv. r.
Dr.Šádekv. r. Dr. Havelkav. v,

86.
Viádní naťízení

zo dne 27. bňezna 1939
o pčechodném obmezení výplat vkladú u pe

nčžních ústavú (penéžních podnikú).

VládaProtektorátu Čechy a Morava se sou
hlasem dižitele výkonné moci nafizuje podle
čl. 1[ ústavního zákona zmocňovacího ze dne
15.prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

8 1.

(1) Akciové banky a zemské úverní ústavy
nejsou povinny ani nesmejí vyplatiti ani
účetnépčevésti béhem jednoho týdne více než:

a) 5% z pohledávky v béžném účtu podle
jeho stavu dne 14. bňľezna1939, nejméné však
až částku 1.500 K,

b) 1.500 K z vkladu na vkladní knížku
(vkladní list) nebo na pokladniční poukázku.

vv.
(2) Výplata (pčevod) částky vyšší, je-li žá

dost hodnovčiné véčitelem (vkladatelem) do
ložena,jest pčípustna jen:
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a) na plaly a mzdy zamčestnancúve vlast
nim podniku včľitelové nebo k placení nájem
ného (pachtovného) véľitelem :

b) z béžných účtú vedle volné částky, uve.
dené vodstavci 1,pism.a), dalších 10% béhem
čtyť týdnú k udižení provozu podniku:

©) na placení daní a verejných dávek: tuto
výplatu jest však penéžní ústav povinen pro
vesti pčímo príslušnému výbčrčímu účadu:

d) z béžných účtú státu:
Ň e) z béžných účtu zemí, okresú, obcí, ve
ľejnoprávních sociálné pojišťovacích ústavú a
Jlných Veľejnoprávnich korporací a fondú na
nezbytné nutné platy, pčedpokládajíc, že ne
maji Jiných volných prostčedkú a že poukazy
podepíši vedle osob, ustanovených k nakládání
S témito účty, také oprávnéní zástupci téchto
svazkú územní samosprávy, korporací a fondú:

f) na placení pojistného v oboru veľejno
právního sociálního pojišténí, jakož i na pla
cení pojistných premií soukromým pojišťov
nám:

g) z penéz uložených bezprostčedné na pí
kaz soudu nebo soudem:

h) z penéz uložených advokáty, večejnými
notáľi nebo vnucenými správci, pokud jich tito
potňebují, aby vyhovéli soudním opatrením
nebo rozhodnutím.

(3) Rovnéž jest výplata (pčevod) vyšší
čútsky prípustná, je-li prokazatelné véčitelem
(vkladatelem) penéžní ústav a doloží-lihodno
vérné, že jí nezbytné potňčebuje,aby mohl své
vlastní vččitele (vkladatele) uspokojiti podle
tohoto nafízení a plniti nezbytné povinnosti
Z pňevzatých úverových závazkú,

(4) Obmezením podle ustanovení odstavcú
1 a 2 nepodléhají pčevody s bežného účtu na
béžný účet u téhož penéžního ústavus tim, že
pňevedené částky, pokud pňesahují mírusta
novenou v predešlých odstavcích, zústávajl
vázány podle tohoto nafízení.

(5) Obmezením podle ustanovení odstavcú
1 a2 vúbec nepodléhají účetní pčevodyv tom
záležejíci, že penčžní ústav pčevede s béžného
účtu nebo z vkladní knížky splatnou pohle
<dávku svého vôňitele na vlastní účet, aby
uhradil splatné závazky téhož včňitele vúči
sobé.

G) Výplata (pňevod) částky vyšší než po
dle stanovení odstavce 2, písm. b) pľipušte
né, jest možná, jde-li prokazatelné 0 pro
slčedky nezbytné nutné na zaplacení dopi Av
ného, jakož i na opatňení surovin a zboží pro
veňitelúv podnik v obvyklémrozsahu, a pňed
pokládajíc, že pohotové prostčedky večitele na
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to nestačí. Na výplatu této vyšší částky nemá
však veňitel nárok.

8 2.

(1) Všechny jiné, než v $ 1, odst. 1 uve
dené penčžní ústavy, jakož i penéžní podniky
nejsou povinny ani nesméjí vyplatiti ani
účetné pťevésti béhem jednoho týdne více
než:

.a) 5% Z pohledávky v béžném účté podle
jeho stavu ze dne 11. bčezna 1939, nejméné
však až částku 1.500 K:

b) 500 K ze vkladu na vkladní knížku
(vkladní list) nebo na pokladniční poukázku.

(2) Ustanovení 8 1, odst. 2 až 6 platí i tu.

8 3.

Právo penéžního ústavu (penčžního pod
niku) trvati na smluvené výpovčdní lhúté
nebo ná jiných ujednániích, která jsou pro
néj pľíznivéjší, není ustanoveními 88 1 a 2
dotčeno.

8 4.

(1) Výplaty pohledávek v béžném účtu ani
vkladú na vkladní knížky (vkladnílisty) nebo
na pokladniční poukázky, které vznikly, po
kud se týká, byly uloženy dne 15. bľezna 1939
nebo pozdéji, obmezením podle tohoto naľí-“
zení nepodléhají.

(2) Rovnéž témto obmezením nepodléhají
výplaty částek, které mohly býti véčitelem
(vkladatelem) požadovány podle 8 1, odst. 1

nebo 8 2, odst. 1.

$5.
(1) Ministerstvo financí se zmocňuje, aby

v pľípadech naléhavé hospodáčské potčeby
povolilovýjimky z ustanovení 85 142.

(2) Vyžízení žádostí o povolení takové vý
Jimky, jakož i jiné účední úkony, jsou osvo
bozeny od dávek za účední úkony ve včcech
správnich,

(3) K žádosti (odstavec 2) jest pripojiti
Její opis, který jest kolku prost.

8 6.

(1) Orgán penčžního ústavu (penčžního
podniku), který védomé poruší pčedpisy to
hoto nafízení výplatou (pňevodem) vyšší než
prípustné částky nebo je vedomé obchází po
skytnutím úvčru na vklad, u ústavu (pod
niku) uložený (t. zv. kompensačního úvéru)
a pod., anebo
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kdo včdomé nesprávným nebo neúplným
údajem skutkových okolností, zejména v žá
dosti podané na ministerstvo financií podle 8 5,
nebo pčedložením podvržených dokladú vyláká
pro sebe nebo pro jiného vyšší výplatu, než
toto naťízení pňipouští,

bude potrestán za tčéžký dúchodkový pťe
stupek pokutou až do desetinásobku nedovo
Jené vyplacené částky, a nelze-li tuto částku
zjistiti, pokutou do 200.000 K.

(2) Také pokus činú uvedený v odstavci 1
jest trestný.

(3) Je-li penéžitý trest uložený podle tohoto
načízení nedobytný, nastoupí místo ného ná
hradní trest vezení od jednoho dne do jednoho
roku. Náhradní trest vezení se stanoví jeden
den za 100 K až 300 K podle míry provinéní a
podle výdčlečných, dúchodových, majetkových
a jiných osobních pomérú vinníka.

(43)Jinak platí o stíhání a trestání téchto
pčestupkú dúchodkový trestní zákon z roku
1835 s doplňky a naľízeními k nim vydanými.

8 7.

(1) Toto nafízení nabývá účinnosti dnem
vyhlášení. Týdny rozhodné pro výplaty podle
8$1,odst. 1a 82, odst. 1 počítají se od 30.
bňezna 1939.

(2) Vyhlášením tohoto načňízení pozbývá
účinnosti vládní naťňízení ze dne 15. bfezna
1939, č. 74 Sb., o pčechodném obmezení výplat
vkladú u penéžních ústavú (penéžních pod
nikú).

8 8.

Ustanovení tohoto naťňízení se nevztahují
na Národní banku v Praze.

8 9.

Toto načízení provedou ministňi financí
a vnitra v dohodč se zúčastnenými ministry.

Dr. Hácha v.r.
Beran v. r.

Dr. Chvalkovskýv.r. Syrový v. r.
Dr. Fischer v.r. Ing. Eliáš v.r.
Dr. Kalfus v.r. Čipera v. r.
Dr. Kaprasv. r. Dr. Feierabendv. r.
Dr. Krejčí v. r. Dr. IUumparv. r.
Dr. Šádek v. r. Dr. Havelkav. r.

S5utní Liekárna v Praze,
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102.
Vládní nafízení

ze dné 27. bľezna 1999
o pojišténí zamčsínancú pro pľípad nemoci,

úrazu, invalidity a stáňí.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava se
souhlasem držitele výkonné moci naľňizujepo
dle čl. 1I ústavního zákona zmocňovacího ze
dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

čl. 1.

Ustanoveníčl. IV, 8 5, odst. 4 vládního na
Ťízeníze dne 24. února 1939, č. 52 Sb. I, o po
jišténízamčstnancú pro pľípad nemoci, úrazu,
invalidity a stáňí, zní:

(4) Toto nafízení nabývá účinnosti dnem
1.července 1939 s výjimkou ustanovení 8 107
pojišťovacího zákona, ktervé nabývá účinnosti
dnem 1. kvétna 1939. Toto nafízení provede
ministysociální a zdravotní správy v dohodé
8e zúčastnénými ministry.

čl. II.
Toto nafízení provede ministr sociální a

zdravotní správy v dohodč se zúčastnčnými
Ministry,

Dr. Háchav. r.
Beran v. r.

Dr.Chvalkovskýv.r. Syrovýv. r.
Dr.Fischer v.r. Ing. Eliáš v.r.
Dr.Kalfusv.r. Čipera v.r.
Dr.Kapras v. r. Dr. Felerabendv. r.
Dr.Krejčí v. r. Dr. Klumparv.r.
Dr.Šádekv. r. Dr. Havelkav. r.

103.
Vládní načťízení

ze dne 27. bčezna 1939
0 Zcizení nčkterých státních nemovitostí,

Vláda Protektorátu Čechy a Morava se sou
hlasem držitele výkonné moci nafizuje podle
čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze dne
1b. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

8 1.

Ministr financí se zmocňuje, aby zcizil
státní nemovitý majetek, který za zmenčnýchi
státoprávních a hospodáňskýchpomčrúse stal
pro státní správu postradatelným.

$ 2.

Trhovou cenu za nemovitosti podle tohoto
nafízení zcizené je zúčtovati podle dosud plat
ných predpisú.

3 3.

Toto naťizení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, provede je ministr financí v dohodá
se zúčastnčnými ministry.

Dr. Háchav. r.
Beran v.r.

Dr. Chvalkovskýv. r. Syrový v.r.
Dr. Fischerv. r. Ing. Eliáš v.r.
Dr. Kalfusv.r. Čipera v.r.

Dr. Fejerabend v.r,
Dr. Klumparv. r,
Dr. Havelkav.r.

Dr. Kapras v. r.
Dr. Krejčív.r.
Dr. Šádekv.r.

02
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104.
Vládní nafízení

ze dne 31. bčezna 1939
o berních úlevách pri sloučení nekterých zdej

ších podniká nebo pňi pčemčné jejich práv
ního útvaru.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava se sou
hlasem držitele výkonné moci nafizuje podle
čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze dne
15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

oddíl I.
5 1.

Zruší-li se zdejší akciová společnost nebo
zdejší společnost s ručením obmezeným nebo
zdejší právovárečné méšťanstvo tak, že pťe
vede veškeré své jméní na zdejší akciovou
společnost již existujíci za akcie této akciové
společnosti, nebo zruší-li se zdejší společnost
s ručením obmezeným tak, že pčevede veškeré
své jméní na jinou zdejší společnost s ruče
ním obmezeným za nové obchodní podily této
společnosti s ručením obmezeným, nebo pľe
mční-li se zdejší veľejné účtujíci podnik nebo
zdejší společnost s ručením obmezeným nebo
zdejší právovárečné méšťanstvo ve zdejší
akciovou společnost nové zňízenou, jsou pňi
padné pňevody nemovitostí osvobozeny jak
od poplatku nemovitostního, tak i od poplatku
vkladního.

5 2.

(1) Dojde-li pči sloučení ke zvýšení akcio
vého, pokud se týče kmenového kapitálu,
dlužno ze všech nové vydaných akcií jakož
1ze všech nových podílú společnosti s ruče
ním obmezeným zapraviti poplatek podle
ustanovení saz. pol. 91/55 B2a) zákona ze
dne 13. prosince 1862, č. 89 f. z., obsahujíciho
nekteré zmény poplatkového zákona ze dne
9. února 1850, a podle 8 6, písm. b) a d) zá
kona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n.,
kterým se novč upravují válečné pťirážky
k poplatkúm a mční nekterá ustanovení o po
platcích.

(2) Do téchto poplatkú započtou se poplat
ky, které zrušená společnost akciová nebo
společnost s ručením obmezeným nebo právo
várečné méšťanstvo svého času zapravily po
dle citovaných zákonných ustanovení nebo
podle saz. pol. 91/55 B 2c) zák. č. 89/1862
Ť. Z. ze svých alcií nebo podílú, vyjímajíc
prípadný poplatek nemovitostní.
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(3) Jestliže po rozumu 9 1 ve společnost
akciovou se pčeméní podnik jiného právniho
útvaru než jak v pčedešlém odstavci uvedeno,
započte se do poplatku z akcií stupnicový po
platek z pfislušné společenské smlouvy: pľňi
téžíčstvech po 81. lednu 1920 započítá se po
platek podle 8 6, písm. c) zák. č. 31/1920 Sb.
z. an.

(1) Podmínkou započítání po rozumu obou
pčedchozích odstavcú jest, že strany prokáži,
že poplatky, které se mají započiísti, byly sku
tečné zaplaceny.

S 3.

Základem poplatku z nových akcií je jejich
jmenovitá hodnota. Je-li emisní cena vyšší než
jmenovitá hodnota, jest tímto základem
emisní cena: ta se fidí protihodnotou, píipa
dajíci na jednotlivou akcii. Pňi sloučení dvou
akciových společností určuje se protihodnota
takto:

a) emisní cena akcií, dávaných výmenou
za akcie zanikajíci společnosti, se fídí kur
sem, kterým byly akcie vzaté z občhu zname
nány na Pražské burse pro zboží a cenné pa
píry v den, kdy nabídka sloučení, usnesená
pravoplatné valnou hromadou jednéze zúčast
nčéných společností, byla pravoplatné pňijata
valnou hromadou druhé společnosti, nebo ne
bylo-li toho dne žádného záznanuu, fčídíse kur
sem ze dne nejblíže pčedchezího, nikoli však
kursem starším jednoho mésíce:

b) nebyly-li akcie zanikající společnosti na
této burse znamenány, nebo je-li jejich po
slední kursový záznam starší jednoho mésíce,
fidí se emisní cena nových akcií jmenovitou
hodnotou akcií vzatých z obéhu. Jak finanční
správa tak i poplatník sméjí však v posléze
zmínčénýchdvou pňípadech požádat tuto bur
su, aby akcie zanikajíci společnosti odhadla,
nebo mohou dáti zjistiti jejich cenu soudním,
odhadem.

8 4.

Nevydá-li akciová společnost pňi sloučení
nových akcií, podrobuje se poplatku podle
ustanovení, uvedených v 8 2, ryzí hodnota
celkového pľínosu útvaru zanikajíciho.

8 5.

Činil-li by poplatek podle 88 2 a 3 ménénež
poplatek podle 8 4, je zapraviti tento po
platek.

8 6.

(1) Pri zňízení nové akciové společnosti,
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v niž se podle 8 1 pčemčníjiný právní útvar,
dlužno zapraviti poplatek podle 8 2, a to ze
všechakcií této společnosti.

(2) Ustanovení 8 2, odst. 2 až 4 platí ob
dobné.

8 7.

Strany jsou povinny pťedložití finančním
úťadúmveškeré doklady, jichž je potňebí, aby
základ vyméňovací, zejména: emisní cena no
výchakcií, mohl býti čádnézjištén.

0ddíl II.
8 8.

Sloučí-lise se zdejším výdélkovým a hospo
dáfským společenstvem (družstvem) jiné
zdejší výdčlkové a hospodáčské společenstvo
(družstvo) nebo společnost s ručením obme
zeným, nebo pňeméní-li se zdejší společnost
8 ručením obmezeným ve výdéčlkové a hospo
dáčskéspolečenstvo (družstvo), jest smlouva
o sloučení, pokud se týká společenstevní
smlouva osvobozena od poplatkú, pokud se
vztahuje na jméní, které náleželo pňed slou
čenímnebo pčeménou společenstvu nebo spo
lečnosti 8 ručením obmezeným, které zani
kají. Knihovní pčevody, které jsou dúsledkem
téchto právních jednání, jsou osvobozeny od
poplatku vkladního.

oddíl III.
8 9.

Dojde-li pri sloučení podnikú nebo pňi pňe
mčnéjejich právního útvaru po rozumu pľed
chozích ustanovení tohoto naťízení k ode
vzdánípčevodní částky podle zákona o pen
sijnímpojišténí soukromých zaméstnancú ve [
vyšších službách novému nositeli pojišténí
nebozaopatňení, jsou veškeré majetkové pie
vody, které v sobé odevzdání to zahrnuje,
osvobozenyod poplatkú. Knihovní pčevody,
které jsou dúsledkem téchto právních jed
nání,jsou osvobozeny od poplatku vkladního.

8 10.

Fkvivalentní povinnost útvarú, jež zanikají
následkem sloučení nebo pňemény, provede
nýchs úlevami podle pčedchozích ustanovení
tohotonaťízení, pčechází na útvar pňejímající
nebonové zňízený, který je povinen zaplatiti
j pľípadný nedoplatek poplatkového ekviva
Jentui s úroky z prodlení a náklady upomína
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cími a exekučními. Rovnéž 10letá Ilhúta, která
je rozhodná pro vznik ekvivalentní povinnosti,
se nepretrhuje sloučeními nebo pčeménami
podle tohoto naňízení.

8 11.

Pňi pčevodu nemovitostí nebo podílú na ne
movitostech, uskutečnéném pľňi sloučeních
nebo pčeménách podle pčedchozích ustanovení
tohoto naťízení, nepčedpisuje a nevybírá se
obecní dávka z piírústku hodnoty nemovitostí.

8 12.

Toto naľízení se nevztahuje na sloučení pe
néžních ústavú, uvedená ve vládním nafízení
ze dne 24. června 1937, č. 139 Sb. z. a n.,
o finančních úlevách pňi sloučení penčžních
ústavú, provádčném pro zjednodušeni pomčrú
v penčžnictví, pči sloučení nékterých soukro
mých pojišťoven a pľi nčkterých pčevodech
stavú pojišténí.

Oddíl IV.

8 13.

(1) Jsou-li tu velmi závažné dúvody národo
hospodáťňské,muže ministerstvo financí v do
hodč se zúčastnéným ministerstvem povoliti,
aby iv jiných prčípadechsloučení zdejších pod
nikú nebo pňemény jejich právního útvaru
byly pňiznány úlevy v placení poplatkú, z ta
kových právních jednání pripadajícich, nebo,
aby byly tyto poplatky zcela nebo zčásti pro
minuty, jestliže by byly príslušné transakci
na pľekážku.

(2) Totéž platí také
a) pro poplatky z pňevodú uvedených

v89 a
b) pro obecní dávku z prírústku hodnoty ne

movitostí pňi pčevodu nemovitosti nebo podílu
na nemovitosti na základé takové transakce.

(3) V pňípadech sloučení nebo pčemeny
podle odstavce prvého platí ustanovení 8 10
obdobné: ministerstvo financí v dohodé se
zúčastnčným ministerstvem múže však povo
liti úlevy v placení poplatkového ekvivalentu
nebo poplatkový ekvivalent zcela nebo zčasti
prominouti.

Oddíl V.

5 14.

(1) Toto načízení nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1939 a pozbývá jí dnem 31. prosince

62%



482

1940 s tou výjimkou,že od 1. ledna 1941 budou
ustanovení tohoto naňízení platiti jen v téch
prípadech, kde bude do 31. prosince 1940 po
dána u príslušného správního účadu žádost za
definitivní povolení ke zňízení nové akciové
společnosti nebo za schválení zvýšení akcio
vého kapitálu pro sloučení, nebo kde bude do
31. prosince 1910 podána žádost za poznámku
zamýšlené pčemény podle $ 2 zákona ze dne
10. prosince 1924, č. 279 Sb. z. a n., o pčeméčné
společností s ručením obmezeným v družstva,
nebo kde bude do 31. prosince 1940 u prisluš
ného účadu podána žádost za zápis útvaru
nového nebo, není-li takového zápisu, ozná
mení o likvidaci útvaru splvnuvšího, konečné,
pokud pňi sloučení nedojde k likvidaci, kde
bude do 31. prosince 1910 podána žádost za
výmaz útvaru zaniklého, v pčípadech 8 13 po
stačí, bude-li za úlevy zažádáno u ministerstva
financií do 31. prosince 1940.

(2) Toto nafizení provede ministy financí
v dohodé se zúčastnénými ministry.

Dr. Háchav. r.
Beranv. r.

Dr. Chvalkovskýv.r. Syrový v.r.
Dr. Fischerv. r. Ing. Eliáš v.r.
Dr. Kalfus v.r. Čipera v. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádekv. r.

Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumparv. r.
Dr. Havelkav. r.

Sbírka zákonú a načťizení,č. 105.

105.
Vládní nafízení

ze dne 31. bezna 1999,
jímž se zbavují účinnosti zákon ze dne1. čer
vence 1937, č. 184 Sb. z. a n, o branné vý

chové, a pčedpisy jej provádéjíci.

Vláda Protektorátu Čechy a Moravase sou
hlasem držitele výkonné moci naťizuje podle
čl. II ústavního zákona 2mocňovacího ze dne
15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:

8 1.

Zákon č. 184/1937 Sb.z. a n. a pňedpisyjej
provádéjíci pozbývají účinnosti.

8 2.

Toto nafízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení: provede je ministy vnitra v dohodá
se zúčastnénými ministry.

Dr. Háchav. r.
Beran v. r.

Dr. Chvalkovskýv.r.
Dr. Fischer v.r.
Dr. Kalfus v.r.
Dr. Kapras v.r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádek v.r.

SYĽOVÝV.r.
Ing. Eliáš v, r.
Čiperav.r.
Dr. Feierabendv. r,
Dr. Klumparv. r.
Dr. Havelkav. r.

Slátní tlskárna v Praze.
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Obsah: 120. Načízení o celních prirážkách k celním sazbám na nčkteré druhy obilí.

120.
Vládní nafízení

ze dne 5. kvétna 1939
o celních pňirážkách k celním sazbám na né

které druhy obilí.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava na
fizuje podle čl. III, č. 1 zákona ze dne
21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., podle čl. I
a IV vládního načízení ze dne 10. června 1933,
č. 96 Sb. z. a N., o úpravé celního sazebníku,
jakož i podle vládního naťfízení ze dne 23.
června 1933, č. 104 Sb. z. a n., 0 celních pňi
rážkách k celním sazbám na nékteré druhy
obilí, a podle 8 1 vládního naťízení ze dne
22. prosince 1934, č. 280 Sb. z. a n., o zpúsobu
propočítávání cen obilí po dobu účinnosti
vládního naľízení ze dne 13. července 1934,
č. 137 Sb. z a n., o úpravé obchodu s obilím,
moukoua mlýnskými výrobky a nékterými
krmivy:

8 1.

(1) Celní pňirážka k celní sazbé pro zboží
BAZ,Č. 23 (pšenice, špalda), vypočtená podle
ustanovení poznámky v čl. I 3 2 vl. nať.
č. 96/1933 Sb. z. a n. k saz. č. 23 až 26, upra
vuje se až na další na 21— K za 100 kg
hrubé váhy.

(2) Celní pčirvážky k celním sazbám pro
. 2boži saz. č. 24 až 20, vypočtené podle usta

novení poznámek včl. , 988142a4avôčl, IV,
odst. Z vl. nať. č. 96/1933 Sb. z. a n. k saz.
Č. 24 až 26 a k saz. č. 23 až 26, upravují se
až na další takto:

Celní prirážka
Pro zboží za 100 kg
842, čísla hrubé váhy

24. Žito 20— K,
25. Ječmen 32— K,
20. Oves.. 23— K.

8 2.

Celní pňirážky vyhlášené vládním naňíze
ním ze dne 6. dubna 1939, č. 100 Sb. z. an.
o celních pňirážkách k celním sazbám na né
které druhy obilí, se zároveň zrušují.

8 3.

Toto načízení nabývá účinnosti dnem
10. kvčtna 1939: provede je ministr financí.

Ing. Eliáš v. r.
Dr. Havelkav.r.

Čipera V.r.
Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumparv. r.

Dr. Kalfus v.r.
Dr. Kapras v.r.
Dr. Krejčí v.r.
Dr. Šádekv. r.
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v Praze o nčkterých platech mezi Protektorátem Čechy a Morava a Dánskem.— 134. Vyhláška,
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— —-— ——

133. pro Čechy a Moravu v Praze, a „účet zboží“
o .. i Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze,

Vyhláška ministra financí (123) vedený v dánských korunách u Dánské ná
ze dne 1. června 1939, rodní banky. Oba účty jsou bezúročné.

kterou se uvečejňuje opatčení Národní banky
pro Čechy a Moravu v Praze o nekterých pla
tech mezi Protektorátem Čechy a Morava

a Dánskem.

čl. 2.

Prostrednictvím „účtú zboží“ provádejí se
tyto platy tuzemských dlužníkú a dlužníkú
dánských:

a: né a) platy z dovozudánskéhozbožídoProtek
9ArosínŽ fo] o Sb.a z dne torátuČechya Moravaa ZbožízProtektorátu
rovádí ust .. o č. 9 a sk ed Čechy a Morava do Dánska (dospeléplaty, zá14.nrosince1993.657 Sb.z 203ZÉsou.| lohy,pokudjsouvobchodéobvyklé,splátky,-proslnce1928,č.T Sb.z.an.Zv.1924,| jakožidoplatkykursovýchaúrokovýchrozoochranémčnyaobčhuzákonnýchplatidel,| díly.kterévzniklypňiprovádčníplatúpčede

Jakož i $ 9 opatčení Stálého výboru ze dne saným z úsobem):
1. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné psanym Zp "
úpravé mény, vyhlašuji opatčení Národní b) vedlejší výlohy, vzniklé ze vzájemného
banky pro Čechy a Moravu v Praze ze dne obchodu se zbožím,a to zejména clo,železniční
30. kvétna 1939. dopravné, spediční výlohy, hospodáňsky odú

vodnéné provise a náklady na obchodnícesty,
Dr. Kalfus v. r. c) patentní poplatky, licence,autorské hono

ráňe, nájemné z filmu a pod.,
d) podpory a príspčvky v pľípadech hod

ných zňetele.
Opatiňení čl. 3

Národní banky pro Čechy a Moravu Dánští dlužníci,kteí mají závazkyv dán
v Praze ských korunách, vyjmenované v čl. 2, vúčiončkterýchplatechmeziProtektorátemČechy| večitelúmvProtektorátuČotbyaboaa

Mora Dánskem. platí je pňi splatnosti v dánských korunách

“ Mati „účetzboží“Národníbankyprocy ANárodníbankaproČechyaMoravuvPraze| ľavuvPrazeuDánskénárodníanky.Zni-llustanovujeveshodčSministremfinancípo-| Závazekdánskéhodlužníkanakorunytuzem
— mä idalí ánská národníbanka

dle $8142vl.nať. č. 179/1931 Sb. z. a n.: ské mčny, pridčlí mu Dánská národní
sš lažvi. na / potčebnou částku ze svého „účtu zbož!“,vede

ČI. 1. ného u Národní banky pro Čechy a Moravu

Ku provádční platú mezi Protektorátem v Praze. M
Čechy a Morava a Dánskem, vyjmenovaných úl Na
v čl. 2, slouží „účet zboží“ Dánské národní Dlužníci v Protektorátu Čechy a Morava,banky,vedenývkorunáchuNárodníbanky| ktečímajívkorunáchtuzemskémčnyZá

76
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vazky, vyjmenované v čl. 2, vúči dánským
vččitelúm, zaplatí je pri splatnosti v ťéehto
korunách na „účet zboží“ Dánské národní
banky u Národní banky pro Čechy a Moravu
v Praze. Zní-li závazek dlužníka v Protelto
rátu Čechy a Morava na dánské koruny, pľi
delí mu Národní banka pro Čechv a Moravu
v Praze potčebnou částku ze svého „účtu
zboží“, vedeného u Dánské národní banky.

%

čl. 5.

Zní-li závazek dánského dlužníka nebo dluž
níka v Protektorátu Čechy a Morava na jinou
ménu, jest nutno pľevésti jej nejdňíve podle
dohodydlužníka s vččitelemna dánské koruny
nebo na koruny tuzemské mény, a to zásadné
podle kursu príslušné mény na pražské nebo
kodaňské burse a provésti pak plat podle usta
noveníčl. 3, po pňípadéčl. 4.

či. 6.

Pro platy dlužníkú v Protektorátu Čechy a
Morava podle tohoto opatrení platí obecné
devisové pňedpisy.

čl. 7.

Pri platech dlužníkú v Protektorátu Čechy
a Morava podle tohoto opatrčení, jakož i pňi
likvidaci poukazú pro véčitele v Protektorátu
čechy a Morava bude Národní banka pro
Čechy a Moravuv Praze vybírati manipulační
a režijní poplatek ve výši 30/3) poukazované,
po pčípadé vyplácené částky.

čl. 8.

Toto opatrení nabývá účinnosti dnem
1. června 1939 a platy podle ného jest konati
bez ohledu na dobu uzávérky, dodávky nebo
splatnosti platu.

V Praze dne 30. kvčtna 1939.

Národní banka pro Čechy
a Moravu vľraze

Guvernér:

Dr. Dvoiák v. r.

Vrchní feditel:
Dr. Peroutka v.r.

Bankovní rada:
Dr. Miler v.r.

Sbírka zákonú a načízení, č. (34.

134.
Vyhláška pčedsedy vlády
ze dne 2. června 1939,

kterou se uvefejňuje nález ústavního soudu
o opatčení Stálého výboru ze dne 16. listopadu
1938, č. 291 Sb. z. a n., o vyvlastnéní a o né
kterých jiných opatčeních k účelúm hospodáť
ského pčebudování státu nebo dočasného hos
podáčského zajišténí nezamestnaných osob.

Podle $ 19, odst. 2 a 8 21 zákona ze dne
9. bčezna 1920, č. 162 Sb. z. a n., o ústavním
soudé, uveľňejňuji nález ústavního soudu ze
dne 23. kvčtna 1939, č. Úst. 219/39-60/8,
o opatčení Stálého výboru Národního shro
máždéní ze dne 16. listopadu 1938, č. 291 Sb.
z. an., o vyvlastnéní a o nékterých jiných
opatčeních k účelúm hospodáňského pčebudo
vání státu nebo dočasného hospodáťňskéhoza
jišténí nezamestnaných osob.

Ing. Eliáš v. r.

Nález.

Ústavní soud, rozhoduje za pľedsednictví
mistopčedsedy ústavního soudu Dr. Josefa
Tučka, v prítomnosti členú ústavního scudu
Dr. Zikána, Dr. Nussbauma, Bňečky a náhrad
níkú ústavního soudu Loyky a Dr. Plimla a
zapisovatele Dr. Myslivce, za účasti odboro
vého rady ministerstva vnitra Dr. Jarmila
Krejčího o tom, zda opatňení Stálého výboru
Národního shromáždéní ze dne 16. listopadu
1938, č. 291 Sb. z. a n., o vyvlastnéní a o né
kterých jiných opatčeních k účelúm hospo
dáčského pčebudování státu neho dočasného
hospodáčskéhozajišténí nezamestnaných osob,
vyhovuje 8 54, odst. 8, lit. b) ústavní listiny,
uznal takto právem:

Ustanovení odstavce 4, $ 18, části III opa
tčení Stálého výboru č. 291/1938 Sb. z. a n.
pokud zmocňuje vládu, aby nafízením podle
potčeby pozmčnila ustanovení části I tohoto
opatčení, jež se týkají fízení a pňíslušnosti
k nému, nevyhovuje pľedpisu $ 54, odst. 8,
lit. b) ústavní listiny, jsouc v rozporu s $ 55
a 8 94, odst. 1 ústavní listiny, a je tudíž ne
platné. Jinak opatčení to ustanovením 8 bá,
odst. 8, lit. b) ústavní listiny vyhovuje.

Státní Uskárna v Praze. — Dohlódací poBôlovníúfad Prabu Z5.
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Obsah: (135.—138). 135. Nafízení, kterým 3e mční zákon o prímých daních — 136. Nafízoní,
kterým se zastevuje účinnost zákona ze dne 5. června 1930,č. 13 Sb. z. a n., o dovozníchlistech,
a vlúdnfho načízení ze dne 26. června 1930, č. 100 Sb. z a n., jímž se pvovádí zákon ze dne
5. června 1930, č. 73 Sb. z. a n, o dovozních listech. — 137. Nafízení o hubení dfišťálu a
mahonie. -- 138. Vyhláška o celních sazbách na hovézí dobytek a čerstvé maso.

1353.
Vládní nafíizení

ze dne 14. dubna 1939, 
kterým se mční zákon o pčímých daních.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava naľňi
zuje podle čl. II ústavního zákona zmocňo
vacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330
Sb. z. A N.:

$1.
. Ustanovení čl. XVa) uvádécích ustanovení
k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb.
z. an., 0 pčímých daních, ve znení zákona ze
dne 2. července 1936, č. 226 Sb. z. a n., se
ménía bude zníti takto:

(1) Z nabytí akcii dosavadními akcionári
pči zvýšení akciového kapitálu společností
akciových nebo komanditních na akcie
z vlastního kapitálu reservního, včetné z pľňe
voduzisku, kromé zvýšení z reservního fondu
stabilisačního ($8 4 a 5 zákona ze dne 15.
června1927, č. 18 Sb. z. a n., o stabilisačních
bilancích)platí se zvláštní poplatek. Poplatek
tento činí 15%, z hodnoty podrobené poplatku
z akcií, odúvodnéného zvýšením akciového
kapitálu, pokud dosavadní akcionáňi nabý
vají nároku na né bezplatné (použitím kapi
tálu společnosti). Poplatková povinnost na
stává vznikem nároku dosavadních akcionáčúu
na tyto akcie. Zaplatiti tento poplatek jsou
povinni dosavadní akcionáťňi, od nichž jej
společnost vybere a odvede piímo zpúsobem
stanoveným pro poplatek z akcií. Společnost
ručí za zapravení poplatku. -Pokud není sta
novenojinak, platí o tomto poplatku zákonná
ustanovení o poplatcích z akcií.

(2) Ustanovení odstavce 1 nevztahuje se
na pňípady, kdy dochází ke zvýšení akciového

kapitálu nakolkováním jmenovité hodnoty
dosavadních akcií.

8 2.

Toto naťčízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení: provede je ministr financi.

Dr. Háchav. r.
Beran v.r.

Dr. Fischerv. r. Ing. Eliáš v.r.
Dr. Kalfusv. r. Čipera v.r.
Dr. Kapras v.r.
Dr. Krejčí v.r.
Dr. Šádek v.r.

Dr. Feierabendv. r.
Dr. Xlumpar v.r.
Dr. Havelkav.r.

136.
Vládní naľízení

ze dne 14. dubna 1939,
kterým se zastavuje účinnost zákona ze dne
5. června 1930, č. 13 Sb. z. a n., o dovozních
listech, a vládního naťízení ze dne 26. června
1930, č. 100 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon
ze dne 5. června 1930, č. 13 Sb. z. a n., o do

vozních listech.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava nači
zuje podle čl. II ústavního zákona zmocnova
cího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sl.zan:

S 1.

Účinnost zákona č. 73/1930 Sb. z a n. A
účinnost vládního načizení č. 100/1930 Sb.
z. an, se až na další zastavuje.

16
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S 2.

Ministr financí se zmocňuje, aby podle hos
podáčské potreby učinil opatľení nutná
k zhodnoceni nepoužitých platných dovozních
listú.

s 3.

Toto nafízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení: provedou je ministfi financí, prú
myslu, obchodu a živností a zemédelství.

Dr. Háchav. r.

Beran v. r.

Dr. Fischerv. r. Ing. Eliáš v. r.
Dr. Kalfus v.r. Čipera v. r.

Dr. Kaprasv. r. Dr. Feierabendv. r.
Dr. Krejčív. r. Dr. Klumparv. r.
Dr. Šádekv. r. Dr. Havelkav. r.

137.
Vládní naťfizení

ze dne 28. dubna 1939.
o hubení drišťálu a mahonie.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava na
Ťizuje podle 88 11 a 17 zákona zedne 2. čer
vence 1324, č. 165 Sb. z. a n., o ochrané vý
roby rostlinné:

8 1.

Drišťálem (zdíračem) podle tohoto nafízení
sc vyrozumívá dfišťál obecný (Berberis vul
garis) s“listem opadavým zeleným nebozbar
veným.

8 2.

(1). Každý vlastník pozemku je povinen
hubiti dčišťál na svém pozemku vlastním ná
kladem.

(2) Hubenídfišťálu je provádčti zpúsobem,
který bezpečné povede k cíli, zejména vy
kopáváním rostlin i s kofeny a jich spálením.

5 3.

Nevyhoví-li vlastník pozemku bez prútahu
povinnosti uložené muv 8 2, odst. 1, učiní po
tčebná opatrení starosta obce ňa útraty a
nebezpečí liknavého. Zanedbá-]i tuto povin

1

nost starosta obce, učiní to na útraty vlast.
níka pozemku okregní úťad.

8 4.

(1) Výjimku z ustanovení $ 2, odst. 1 múže
povoliti k účelúm školkačským, okrasným a
Jiným účelňm na žádost vlastníka pozemku
príslušný okresní účad za podmínek, které
vyhlásí ministerstvo zemédčlství v Účedním
listé.

(2) Okresní účad zruší povolenou výjimku
podle pčedchozího odstavce, zjistí-li výzkumný
ústav zemédéčlský (8 6) na péestovaném dľi:
šťálu rez travní — černou (Puccinia grami
nis) nebo když vlastník pozemku v žádosti
o povolení výjimky nesprávné označí nebo
zamlčí nékterou z okolností podmiňujících
povolení výjimky podle odstavce 1.

(3) Povolení i zrušení výjimky oznámi
okresní úňad pňíslušnému výzkumnému
ústavu zemčdélskému.

8 3.

Vlastník pozemku je povinen, objeví-li se
na péstovaném dfišťálu škodlivý činitel, ne
prodlené o tom podati zprávu pňíslušnému
výzkumnému ústavu zemédéelskémua zároveň
dodati čeho tčeba, aby škodlivý činitel mohl
býti určen (vzorek chorobnéčásti rostliny,
škodlivéhočinitelea pod.).

3 6.

(1) Odborným dozorem na zachovánípňed
pisú zákona č. 165/1924 Sb.z. a n., pokud jde
o hubeni dľišťálu, jsou poveňeny tyto vý:
zkumné .ústavy zemédelské :

a) pro zemi Českou: Ústav pro ochranu
rostlin státních výzkumných ústavú zemédél:
ských v Praze,

b) pro zemi Moravskou: Ústav pro ochranu
rostlin moravského zemského výzkumného
ústavu zemédélského v Brné.

(2) Kontrolními orgány výzkumných ústavú
zemédélských (odstavec 1) budou výzkumné
stanice zemédélské nebo 1jiné veňejné ústavy
a stanice, odborné školy zemédčlské a osoby,
pokud možno:vefejní zamestnanci, které po
včfí ministerstvo zemédéelství výkonem kon
troly. Osoby kontrolu.-provádéjíci musí -se
prokázati pňi výkonu kontroly prúkazkou
opatčfenoufotografií, kterou jim vydá mini
sterstvo zemédelství.

(9) Informační a zpravodajskou službu
o dňišťálu v jednotlivých oblastech vykoná
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vajípro kontrolní orgány (odstavec 2) zpra
vodajovépro ochranu rostlin, které jmenuje
ministerstvozemédélství po slyšení výzkum
nýchústavú zemédéliských. Zpravodajúm pro
ochranurostlin je jmenovací dekret zároveň
prúkazkoupňi prohlídkách pozemkú.

3 7.
(1) Orgány výzkumných ústavú zemčdel

ských(8 6, odst. 1), jejich kontrolní orgány
(8 6, odst. 2) a zpravodajové pro ochranu
rostlin (8 6, odst. 3) jsou oprávnéni konati
prohlídky pozemkú.

(2) K prohlídce pozemku budiž vždy pňi
zvánvlastník pozemku nebo jeho zástupce.
Prohlídkaomezí se na okolnosti, jichž znalost
vzhledemk jejím účelúm je nezbytná.

(3) Nezúčastní-li se vlastník pozemku nebo
jeho zástupce prohlídky, ač byl o"ní vy
rozumén,není jeho nepčítomnost pčekážkou
k jejímu provedení.

(1)Výdaje spojené s prohlídkou je povinen
ulraditi príslušnému výzkumnému ústavu
zemčdélskémuvlastník pozemku, zjistí-li se
pri prohlídce, že nedostál povinnosti uložené
mu 8 2, odst. 1.

š 8.
Ustanovenítohoto nafňízenívztahujíci se na

vlastníkapozemku platí pľiméňené pro pach
týčeanebo uživatele pozemku.

$ 9.

Obce,orgány bezpečnostní služby, zemédél.
ské rady, výzkumné ústavy zemédélské a
jejichkontrolní orgány jsou povinny spolu
púsobitipľi provádéní tohoto nafťízení, ze
Jménavyskytne-li se v néekteré obci dčňišťál,
polatio tom ihned zprávu okresnímu úťčadu.

8 10.

Ustanovení tohoto naňfízení se vztahuje
takéna mahonii (Mahonia aguifolium)ajejí
odrúdy.

8 11.

Toto načfízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení , provede je ministr zemôdôlství v do
hodé se zúčastnénými ministry.

Ing. Eliáš v. r.

Dr. Kalfusv.r. Dr. Havelkav. r.
Dr. Kapras v. r. Čipera v.r.
Dr. Krejčí v. r. Dr. Feierabendv. r.
Dr. Šádekv. r. Dr. Klumparv. r.a

138.
Vyhláška ministra financí
ze dne 5. června 1939

o celních sazbách na hovézí dobytek a čerstvé
maso.

Podle ustanovení odstavce f) poznámky
k saz. č. 63 až 67 ak saz. pol. 117a) 2 v čl.
IV vládního nafízení ze dne 10. června 1938,
č. 96 Sb. z. a n., o úpravé celního sazebníku,
vyhlašuji v dohodé s ministry zemédelství,
prúmyslu, obchodu a živností a sociální a
zdravotní správy s účinností od 10. června
1939 až na další pro dovoz zboží saz. č. 63 až
67 a saz. pol. 117a) 2 ze státú, které mají
s bývalou Československou republikou ob
chodní smlouvu, obsahujíci ustanovení o na
kládání se zbožím v oboru celním, tyto vše
obecné celní sazby odstavce b) zmínčné po
známky:
Saz. číslo Za 10 kg
(položka) živé váhy

63. Voli 160— K,
64. Býci 160— K,
65. Krávy . . 140— K,66.Mladýhovčzídobytek.— 130—K,
67. Telata 130— K,

za 100 kg

117 a) 2. Maso čerstvé, ostatní 320— K.
Tím zároveň zrušuji vyhlášku ministra Ťfi

nancí ze dne 6. dubna 1939, č. 101 Sb., o cel
ních sazbách na hovôzí dobytek a čerstvé
maso,

Dr. Kalfus v. r.

Sú tn! llskárna v Praze. — Dohléódacipoštovní úľad Praha 28,
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144.
Vládní naľfízení

ze dne 28. dubna 1939
o pojišténí u báňských bratrských pokladen.

Vláda Protektovátu Čechy a Morava naľfi
zuje podle čl. II ústavního zákona zmocňova
cího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. an.:

čl. I.

Ustanovení S 1%,odst. 1 zákona ze dne 11.
července 1922, č. ?,2 Sb. z a n, 0 pojišténí
u báňských bratrských pokladen, ve znení zá
kona ze dne 3. července 19360,č. 200 Sb. z. a n.,
Seméni a bude zriti:

„(1) Nárok na provisi je vázán"na dokonání
čekacídoby. Čekací doba činí tčicetpét dokona
ných pčíspevkových môésícú ($ 24): nezískal-li
však pojišténec do lionce kalendáčního roku,
v nčémždovršil 45. rok včku, téchto tňicetnét
príspevkových mčsícu, činí čekací doba šede
sát dokonaných príspevkových mésícú (8 24).
Toto ustanoveni se však nevztahuje na po
jistné prípady provisního pojišténí vzniklé
prede dnem1. kvčtna 1939.“

čl.II.
Toto naňízení nabývá účinnosti dnem

1. kvčťna 1939: provedou je ministri veňej
ných prací a sociální a zdravotní správy v do
hodš se zúčastnénými ministry.

Dr. Háchav. r.
Ing. Eliáš v. r.

Dr. Kalfus v. r.
Dr.Kapras v.r.
Dr. Krejčí v.r.
Dr. Šádekv. r.

Dr. Havelkav. r.
Čipera v. r.
Dr. Feierabend v.r.
Dr. Klumparv. r.

145,
Vládní nafízení

ze dne 23. června 1939
o prevádéní dôstojníka justiční služby z po

volání do občanské soudní služby,

Vláda Protektorátu Čechy a Morava naľi
zuje podle čl. II ústavního zákona zmocňova
cího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.z.an:

8 1,

(1) Dästojníci justiční služby z povolání
budou prevedeni do konce roku 1939 z moci
účední pňedevším na služební místa soudci
(soudcovských čekatelú) občanských soudu
nebo konceptních pragmatikálních úťčedníku
účadú veľejné žaloby.

(2) Däustojníky justiční služby z povolání
pčevádí k občanským soudúm nebo účadúm
veňejné žaloby ministr spravedlnosti, který
jim: též určí trvalé služební místo, a to bez
predchozího, jinak pro obsazování téchto slu
žebních miíst pľedepsaného Ťízení.

(3) Ide se vdalších ustanoveních tohoto na
fízení mluví o däústojnícich (dústojnícich
čekatelích), je jimi rozuméti dústojníky (dú
stojníky-čekatele) justiční služby z povolání.

g 2.

(1) Dôústojníka pčevedeného do občanské
soudcovské služby Ize užívati jen jako samo
soudce ve vécech trestních, vyšetňujíciho
soudce, člena senátu v fízení trestním nebo
jako konceptního úňedníka úňčadú veťejné
žaloby. V ostatních oborech Ize ho užíti jako
soudce teprve tehdy, když vykoná doplňovací
soudcovskou zkoušku.

(2) Dôstojníci, jimž podle dalších usteno
vení tohoto naťizení není uložena povinnost
doplňovací soudcovské zkoušky, mohou býti

81



9-16

užiti jako soudcové též v civilním soudnictví,
konali-li v tomto oboru s úspéchem pomocnou
soudcovskou službu aspoň po jeden rok a dal-li
k tomu ministr spravedlnosti po slyšení osob
ního senátu sborového soudu JI. stolice sou
hlas.

(5) Doplňovací zkouška se koná podle pčed
pisu platných pro výkon zkoušky soudcovské
s tím rozdílem, že se nekoná z oboru trestního
práva (hmotného i formálniho).

(1) Doplňovací zkoušku jsou povinni vyko
nati všichni dustojníci, ktefí meli v den pľe
vedeni ménč než 12 let služby jako dustojníci
justiční služby z povolání.

(5) Skutečnost, že dústojníci uvedení
v pňedchozím odstavci nevykonali doplňovací
zkoušku do tňi let ode dne svého pňevedení,
je dúuvodempro jejich preložení na dočasný
nebo trvalý odpočinek (S 50 a násl. zákona
ze dne 21. kvéčtna 1868, č. 46 Ť. z.).

(S) Tiíletou lhútu k složení doplňovací
zkoušky múže ministr spravedlnosti ze závaž
ných dúvodú prodloužiti nejvýše o jeden rok.

(7) Výkonu doplňovací zkoušky má pťed
cházeti nejménč jednoroční pomocná soud
covská služba v oboru soudnictví civilního,

S 3.

(1) Dústojníci-čekatelé (8 99 platového zá
kona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n.)
se stávají auskultanty v prípravné službé
soudcovské (8 5 zákona ze dne 27. listopadu
1896, č. 217 ť. z.) , do pčedepsané tňíleté pňí
pravné služby soudcovské zapečítává se jim
z dosavadní čekatelské doby období nejvýše
dvou rokú. O zamšstnání v prípravné službé
scudcovské platí ustanovení $ 6 zák. č. 217/
1596 Ť. z. s vyloučením odvčtví trestního
soudnictví.

(2) Místo soudcovské zkoušky podle 8 4,
odst. 1 zák. č. 217/1896 Ť. z. nastupuje dopl
novací zkouška, o níž platí ustanovení 8 2,
odst. 3 tohoto naťízení.

8 4.

(1) Dustojníci-čekatelé (8 3) se pňi pľeve
deni zaťaďují na služební místa soudcovsklých

eratelú podle $ 36, odst. 4 a 6 37 platovéhozákona.

(2) Dustojníci 7. platové stupnice se zaľa
ďují na služební místa soudcú druhé skupiny,

(3) Dústojníci 6. platové stupnice se zaľa
ďují na služební místa soudcú prvé skupiny,
systemisovaná v VII. stupnici funkčního služ
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ného, dústojníci 4. platové stupnice na služební
místa systemisovaná v VI, stupnici funkčního
služného. l)úsťojníci v 5: platové stupnici se
začaďují na služební místa v VII. nebo VI.
stupnici funkčního služného a dústojníci 3.
platové stupnice na služební místa v VI. nebo
V. stupnici funkčního služného: podrobnosti
určí vláda.

8 5.

(1) Prevedení dústojníci-čekatelé obdrží ad
jutum ve výši stanovené podle pčedpisú dosud
pro né platných s prípadným výchovným:
jakmile dovrší 3 roky čekatelské doby, čítajíc
v to dobu ztrávenou podle 8 99 platového zá
kona, obdrží jako adjutum počáteční služební
plat soudce, pči čemž platí ustanovení 8 45
platového zákona.

(2) Prevedeným dästojníkúm se započte
pro určení základního služného celková doba
započitatelná (započtená) pro zvýšení služ
ného v dosavadním služebním p<-mčru,

(3) Dustojníci pčevedení na s!:ižební místa
soudcú prvé skupiny obdrží poči teční funkční
služné príslušné stupnice funkčniho služného,
plukovníci pčevedení na služební místa v VI.
stupnici funkčního služného otbdiží funkční
služné stupné c) této slupnice: témto plu
kovníkúm pňísluší účední titul ,„vychní soudní
rada“.

8 6.

(1) Pokud by nový hrubý služehní plat pňe
vedeného dústojníka s platovým prídavkem
podle $ 14 zákona ze dne 1. července 1937,
č. 186 Sb. z. a n., byl nižší než jeho dosavadní
hrubý služební plat dústojnický, náleží mu
vyrovnávací pňídavek ve výši vozdílu obou
uvedených platú. Pňi tom se srovnává dosa
vadní i nové činovné částkami stanovenými
pro skupinu míst činovného, do které je zaťa
zeno nové služební púsobišté, a k výchovnému
se nepňihlíží.

(2) Pro vyrovnávací pňídavek podle odstav
ce 1 platí ustanovení 8 196, odst. 4 až 6 plato
vého zákona obdobné.

(3) Pokud by pensijní základna plynoucí
z nového služebního platu pčevedeného dústoj
níka byla nižší, než byla pensijní základna
plynoucí z jeho dosavadního služebního platu
dustojnického, podrží dosavadní pensijní zá
kladnu, pokud nenabude pensijní základny

vv.e
VYŠŠÍ,

8 7.

Služební poťadí pčevedených dústojníkú se
určí podle smérnic, které vydá ministerstvo
spravedlnosti, a to s účinkem pro všechny
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zamčstnance príslušného osobního stavu, do
néhož budou pľevedení dústojníci zaňadčni.
Pri tom bude prihlédnuto k dosavadní hod
nosti, klerou mél pčevedený dústojník ve
vojsku, a k jeho celkové služební dobé.

5 8.

Do doby rozhodné pro nabytí nárokú i pro
výmčru civilních pensijních požitkú je pľčeve
denému dňstojníku započítatií veškeru dobu
započitatelnou v tom sméru v den pľevedení
podle pčedpisú platných tohoto dne pro vo
jenské gážisty Z povolání.

ä 9.

(1) O jiném umísténí dústojníkú justiční
služby (dústojníkú-čekatelú) než podle 81
tohoto načízení platí ustanovení vládního na
Ťízení ze dne 6. června 1939, č. 139 Sb,
o umisťovánía jiném zaopatčení zaméstnancú
vojenské správy a déle sloužících,

(2) Pro dústoiniity (dústojníky-čekatele),
kteňí mají býti pčevedeni podle 8 1 tohoto na
fizení, platí ustanovení v pčedcházejícím od
stavci uvedeného viádního naťízení o umisťo
vánía jiném zaopatčení zaméstnancúi vojenské
správy a déle sloužícich po dobu, než bude pro
vedenojejich pčevedení k občanským soudúm
nebo účťadúmveňejné žaloby.

s 10.

Toto načízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášenía provede je ministr spravedlnosti.

Dr. Háchav. r.

Ing. Eliáš v.r.
Dr.Kalfusv. r. Dr. Havelkav. r.

Dr.Kaprasv.r. Čiperav.r.
Dr. Krejčí v. r.

Dr.Šádekv. r.

Dr. Feierabend v. r.

Dr. Klumparv.r.

Suilní Llskárna v Praze. — Dohlédací poätovní úľad Praha 25,

146.
Vládní nafízení

ze dne 23. června 1939
o odkladu exekučního vyklizení nčkterých
bytú užívaných na základč nájemního

pomčru.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava na
Ťizuje podle čl. II ústavního zákona zmocňo
vacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.
z. an.:

ČI.1.

Lhúta ,,30. června 1939“ v 8 1, odst. 1
a v85 vládního naťizení ze dne 6.dubna 1939,
č. 99 Sb., o dočasném odkladu exekučního vy
klizení nčkterých bytú, se méní na lhútu
„30. záňi 1939“.

ČI. II.

(1) Exekuci nuceným vyklizením bytu,
která byla odložena na dobu po 30. červnu
1939 podle 8 1 vl. nať. č. 99/1939 Sb., odloží
soud, nezmčnily-li se podmínky tam uvedené,
na dobu po 30. záňí 1939, zažádá-li povinný
z tohoto dúvodu o odklad u soudu, který
v prvé stolici rozhod! o odkladu, nejpozdéji do
14 dnú po účinnosti tohoto nafňízení, Dokud
Jnúta k podání žádosti uvedená ve vété 1 neprojdeadokudsoudo žádostinerozhodne,
budiž s výkonem exekuce sečkáno.

(2) Byl-li povolen odklad podle odstavce 1,
platí pro tento odklad pňiméčené ustanovení
81l, odst. 2a 82v]. nať. č. 99/1939 Sb., usta
novení 88 3 až 5 téhož vládního nafízení platí
obdobné.

ČI. III.

Toto nafízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, provede je ministr spravedlnosti
v dohodé se zúčastnenými ministry.

Dr. Háchav. r.

Ing. Eliáš v. r.
Dr. Kalfus v.r. Dr. Havelkav. r.
Dr. Kapras v. r. Čiperav. r.
Dr. Krejčí v. r. Dr. Feierabend v.r.
Dr. Šádek v.r. Dr. Klumparv. r.

81"
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14/.
Vládní naťfízení

ze dne 16. června 1939
0 provádéční nalitiký mzdové.

UVláda Protektorátu Čechy a Morava na
Tizujepodle čl. II ústavního zákona zmocňo
vačího ze dne 15. prosince 1938, č. 330
Sb. z. a n.:

51.
(1) Jakákoliv újsrava mzdových pomčrú a

pracovních podmínek, pokud se týltají délky
pracovní doby a výméry dovolených a pokud
maji pčímý vliv na výši mezd, která však se
netýká jen jednotlivých zamčstnancú, vy
žaduje v podnicích (závodech) majících
alespoň 20 stálých zaméstnancú schválení
ministerstva sociální a zdravotní správy
v dohodése zúčastnéným ministerstvem. Toto
schválení Ize udčliti se zpčtnou účinností ke
dni, od -kterého mčla podle dohody mezi za
méstnanci a zamčstnavateli platiti nová
úprava. Úprava pracovních podmínek, která
nebyla schválena ministerstvem sociální a
zdravotní správy, jest právné neúčinná. Za
mestnanci nejsou však povinni vraceti, čeho

-5ejim podle takové úpravy dostalo.
(2) Úpravou mezd podle predchozího od

stavce rozumí se také úprava, která se týká
celých skupin délnictva (zaméstnanectva)
Tebojednotlivých oddélení továrních podnikú
(závodu).

(3) Ustanovení prňedchozích odstavcú ne
vztahují se na zamčstnance státu, státních
podnikú a fondú a podnikú a fondú státem
spravovaných,

8 2.

Jednání nebo opominuti proti pravoplatné
schváleným úpravám podle 8 1 trestá okresní
účad pokutou do 5000 K nebo vézením do
14 dnú. Byla-li uložena pokuta, buď pro pňí
pad její nedobytnosti zároveň uložen trest
vezení podle míry zavinční do 14 dnú.

8 3.

Toto nafízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a pozbývá jí dnem 831.prosince 1939:
provedeje ministr sociální a zdravotní správy,
v dohodé se zúčastnénými ministry,

Dr. Háchav. r.

Ing. Eliáš v. r.
Dr. Kalfusv. r. Dr. Havelkav.r.
Dr. Kapras v.r. Čipera v.r.
Dr. Krejčí v. r. Dr. Feierabendv.r.
Dr. Šádek v.r. Dr. Klumparv.r.

148.
Vládní nafízení

ze dne 16. června 1939,
jímž se mční a doplňuje zákon ze dne 21. pro
since 1937, č. 258 Sb. z. a n., kterým se pro
dlužuje platnost hromadných smluv pracov
núch, ve znční vládních naťízení ze dne 17. pro
since 1938, č. 350 Sb. z. a Nn.,a Ze dne 21,

bňezna 1939, č. 85 Sb.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava na
fízuje podle čl. II ústavnílo zákona zmocno
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vaciho ze dne 15. prosince 1938, č. 330

Sl. z. a D.: č 1

Zákon č. 258/1937 Sb. z. a n. ve znéní vlád
ních naťízení č. 350/1956 Sb. z. a n. a č. 85/
1939 Sl. se méní a doplňuje takto:

1.V 861, odst. 1, a $ 2 nahrazují se slova
„do dne 30. června 1939“ slovy „do dne 31.
prosince 1939“ a v8 1, odst. 1 slova „po dni
30. června 1939“ slovy „po dni 31. prosince
1939“.

2. K 81se pľipojuje odstavec tohoto znéní:
(9) Smluvní strany, které sjednaly hro

madnou smlouvu pracovní, jsou povinny do
tčiceti dnú pľedložití tuto smlouvu, jakož
i smlouvy a ujednání, o néž se hromadná
smlouva pracovní opírá, dále sazby mzdové
(platové) ($ 2), smíry, nálezy nebo rozhod
nutí (8 3), ministerstvu sociální a zdravotní
správy a Státnímu úťňadu statistickému:
pokud jde o podniky podléhajícií obecnému
hornímu zákonu tež i ministerstvu veľejných
prací.

3. Za 8 4 vkládá se S 4a:

Orgánové srazkú územní samosprávy a
nositelé sociálního pojišténí jsou povinni
spolupúsobiti pňľiprovádéní tohoto naňízení.

ČL IL

Toto nať,zení nabývá účinnosti dnem 1.čer
vence 1939: provedou je ministr sociální a
zdravotní správy, a pokud jde o podniky pod
léhajíci obecnému hornímu zákonu ministr
verejných prací, v dohodč se zúčastnénými
ministry.

Dr. Háchav. r.
Ing. Eliáš v. r.

Dr.Xalfusv. r.
Dr. Kaprasv. r.
Dr. Krejčí v.r,
Dr. Šádek v.r.

Dr. Havelkav. r.
Čipera v.r.
Dr. Feierabendv. r.
Dr. Klumparv. r.

-———

Sbírka zákonú a naťízení, č. (149.

149.
Vládní naťízení

ze dne 16. června 1939,
jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne
21. prosince 1937, č. 253 Sb. z. a n., 0 opatľe
ních proti zastavování provozování továrních
závodú, proti hromadnému propoušténí za
mčstnancú a 0 úpravé nekterých výpovčdních
Ihút pňi pracovních (služebních) pomérech
zaméstnancú v téchto závodech, ve znční vlád.
rúho naťízení ze dne 27. bfezna 1939, č. 91 Sb.

VládaProtektorátu Čechy a Morava naľi.
zuje podle č]. II ústavního zákona zmocňova
cího ze dne 15. prosince 1934, č. 330 Sb.z,
an.:

ČI. 1.

Účinnost zákona č. 253/1937 Sb. z. an. ve
znéní vládního nafízení č. 91/1939 Sb. prodlu
žuje se do 31. prosince 1939.

ČI. II.

Toto naťízení nabývá účinnosli dnem 1.čer
vence 1939: provedou je ministňi sociální a
zdravotní správy, prúmyslu, obchodu a Živ
ností, večejných prací, zemédelství, vnitra a
spravedlnosti v dohodé se zúčastnénými mi
nistry,

Dr. Hácha v. r.

Ing. Eliáš v. r.

Dr. Kalfus v.r.

Dr. Kapras v.r.

Dr. Havelka v. r.

Čipera v.r.

Dr. Krejčí v.r. Dr. Feierabendv.r.
Dr. Šádekv. r. Dr. Klumpar v. r.

Státní tskárna © Praze. — Dohlédací poBtovní úťnd Praha 25.
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Sbírka zákonúa naťízení.
Částka 57,
Cena: K 1—.

Vydána dne 4, července 1939.

, Obsah: (150.—152.) 150. Nafízení o zfízení dozorčí účadovny pťi ministerstvu prúmyslu, obchodu
a živností. — 151. Naťízení, kterým se doplňují nčkterá ústanovení zákana ze dne24. června 1926,
č. 103 Sb. a n. — 1652. Nafízení, kterým se mční a doplňuje naťízení ze dne 15. žíjna 1909,č.178
Ť. z., jímž se vydávají provádšeí ustanovení k zákonu ze dne 6. erpna 1909, č. 177 f. z, o za
mezení a potlačení nakažlivých nemocí zvíčecích.

150.
Vládní nafízení

ze dne 23, června 1939
o zňízení dozorčí účťadovny pňi ministerstvu

prúmyslu, ol:chodu a živností.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava NaAŤi
zuje podle čl. II úsiavníko zákona zmocňova
cího ze dne 15. prusince 1938, č. 330 Sb. z.
a D.:

3 1.

(1) Dovoz a vývoz zboží, jakož i odbyt do
vezeného zboží, ať již ve stavu nezmčnčném
nebopo pčedchozímzpracování, podléhá fízení
podletohoto nafízení.

(2) Vyhláškou ministra prúmyslu, obchodu
a Zivností v Úfedním listé muže býti za úče
lem úsporného hospodaťení.surovinami dová
ženými z ciziny pčedepisován zpúsob zpraco
vaní zboží, po pňípadé fízeno a kontvolováno
jeho použití v prúmyslu a v živnostech.

(3) Ministr prúmyslu, obchodu a živností
múže zejména stanoviti podmínky dovozu a
vývozua dávati pňíkazy a zákazy pro nákup,
Tozdilení, uskladnéní, odbyt a použití nebo
spotčebu zboží. Pedpisy a opatrení, které
mají ráz obecný, budou uveňejnény vyhláškouministraprúmyslu,obchodua živnostívÚťčed.
nímlisté,

8 2.

(1) Kdo chce dovézti zboží z ciziny, potňe
buje k tomu devisového osvedčení. Bez ného
nemúžebýti zboží, jež má býti dovezeno, celné
projednáno do vôlného obéhu.

(2) Na základé tohoto osvedčení pridelí Ná
rodní banka pňi splatnosti dlužnéčástky pňí
Blušnou úhradu do ciziny.

(9) Výjimky a úlevy z ustanovení odstavce
1 miže stanoviti ministr prúmyslu, obchodu
a živností, a to jak v jednotlivých prípadech,
tak i obecné. O obecných výjimkách a úlevách
platí ustanovení 8$1, odst. 3, véty druhé.

8 3.

Vývoz zboží muže býti podroben povolova
címu fízení,

8 4.

(1) Za vydání devisového osvčdčení nebo
vývozního povolení vybírají se poplatky. Po
platek činí púl procenta z hodnoty zboží, nej
méné .2 K, pokud vyhláškou v Úťedním listéneustanovíministrprúmyslu,obchodua živ
ností jinak.

(2) V odúvodnéných prípadech múže mi
nistr prúmyslu, obchodua živnosti kžádosti
poplatek snížiti nebo prominouti, nebo zapla
cený poplatek zcela nebo zčásti vrátiti.

8 5.

(1) Vydáváním devisových osvedčení (3 2,
odst. 1) a vývozních povolení ($ 3), jakož
i obstaráváním veškeré agendy souvisící s Ťi
zením a kontrolou občhu zboží se povéňuje
zvláštní dozorčí účadovna,jež se zrídí u ministerstvaprúmyslu,obchodua živností.
. (2) Bližší pľedpisy o sestavení a činnosti
této účadovny vydá ministr prúmyslu, ol
chodu a živností.

8 6.

(1) Ministr prúmyslu, obchodu a živnosti
vyslechne pčed vydáním predpisú a opatrení
podle $ 1, odst. 2 a 3 a podle 8 2, odst. 3 sbor
zástnpcú, složený ze zástupcú ministerstev
prúmyslu, obchodu a živností, financi, zeme
dčlství a Národní banky.
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(2) Sbor bude zasedati u ministerstva prú
myslu, obchodu a živností za pľedsednietví
úťedního zástupce tohoto ministerstva, které
bude též sbor tento podle potťeby k poradám
svolávati.

(3) Sbor účedních zástupcú je kromé toho
oprávnén podávati ve včcech patňících do pú
sobnosti dozorčí účadovny na její vyzvání nebo
z vlastního podnétu dobrá zdání.

S 7.

Ministerstvo prúmyslu, obchodu a živností
je ke splnéní úkolú podle $$ 1 až 3 oprávnéno
požadovati od zájemcú potčebné informace.a |
doklady a provádeti u nich čádné legitimova
nými orgány kontrolu, zejména nahlížením do
jejich obchodních knih, zápisú a korespon
dence a zjišťováním jejich výrobních, obchod
ních a dopravních pomérú. Múže -tak po DnľŤí
padé učiniti na místé samém podle 8 9 ústav
ního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb.
z. A0., 0 ochrané svobody osobní, domovní a
tajemství listovního,pi čemžjest šetňiti usta
novení 8 8, vety druhé a 8 10 téhož zákona.

s 8.

Pokud se toto nafízení dotýká včcí zemčé
délských, budou opatčení uvedená v pňedcho
zích ustanoveních učinéna ministrem prú
myslu, obchodu a živností společné s minis
trem zeméedečlství.

8 9.

(1) Všechny orgány provádéčním úkolú po
dle $3 5 až 7 povečené nebo na nich zúčast
néné, zejména také dozorčí orgány, znalci a
všechny pomocné síly, jsou povinny, pokud
nejde o služební hlášení, zachovávati bezpod
minečné mlčelivost o všech skutečnostech,
o kterých se dovédšli svojí činností.

„(2) Povinnost mlčelivosti nezaniká skonče
nim činnosti nebo vystoupením ze služebního
pométru.

8 10.

„Úľady a hospodáňské organisace jsou po
vinny spolupúsobiti pri provádční tohoto na
Yizeni, organisace jsou zejména zavázány
k fádnému vykonávání všech úkolú a pokynú,
které jim budou dozorčí úťadovnou uloženy.

8 11.

Kdo prestoupí ustanovení tohoto nafízení
nebo provádécích pčedpisú, bude potrestán —
bez újmy prípadného stíhání soudního nebo
duchodkového — okresním účadem pro pťe
stupek pokutou do 600.000 K nebo včézením

Sbírka zákonú a naťízení, č. 150..

do 6 mésícú. Bvla-li uložena pokuta, budiž pro
pčípad nedobytnosti uložen zároveň náhradní
trest včzením, a to podle míry zavinéní .do
6 mésícú. “

8 12.

(1) Rízení a kontrole podle tohoto naťízení
nejsou podrobeny pčedméty státního mono
polu, nezpracovanézlato, stiíbro a platina.

(2) Nedotčena zústávají:
1. ustanovení vládního nafízení ze dne

25. záňi 1938, č. 190 Sb. z. a n., o náležitostech
pňi vývozu zboží:
..2. vládní naťňízeníze dne 16. února 1939,
č. 36 Sb. I, o vývozu cenných pčedmetú:

8. vládní nafízení ze dne 13. července 1934,č.137Sb.z.an.,oúpravéobchodus obilím,
moukou a mlýnskými výrobky a nékterými
krmivy, ve znéní.vládních nafňizení je mční
cích a doplňujíciích

4. vládní naťízení ze dne 21. bňezna 1939,
č. 95 Sb., o úpravé péstování a odbytu ra
ných bramború,

5. zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb,z,
a n., o úpravé uhelného hospodáťství.

3 13.

Ustanovení 8 2 neplatí pro dovozní zásilky,
které byly podle dopravních listin nejpozdeji
do 30. června 1939 odevzdány veľejnému do
pravnímu podniku k dopravé s určenímdotu
zemska.

8 14.

Dovozní povolení vydaná ministerstvem
prúmyslu, obeliodu a živností nahrazují po
dobu své platnosti devisové osvédčení podle
$ 2, odst. 1 tohoto naťízení.

8 15.

(1) Po dobu, po kterou platí toto naľízení,
nelze použíti pro kontrolu dovozu, -vývozu a
prúvozu ustanovení zákona ze dne Z4, června
1920, č. 418 Sb. z. a n., a zákona ze dne 19.
ledna 1922, č. 25 Sb. z. a n., ani ustanovení
jiných právních pedpisú upravujícich tuto
činnost.

(2) Součinnost jiných ministerstev pňi po
volování dovozu nebo vývozu podle platných
predpisú zústává nedotčena.

(%) Pokud se v nekterých zákonných nor
mách mluví o dovozním nebo vývozním povo
lení ministerstva prúmyslu, obchodu a živ
ností, nahrazují se tato povolení po dobu nlat
nosti tohoto nafízení devisovými osvédčeními
nebo vývozními povoleními dozorčí účadovny.
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8 16.

Toto nafizení nabývá účinnosti dnem 10.čer.
vence1939, provede je ministr prúmyslu, ob
chodua živností v dohodš 5 ministrem financií
a Sministrem zemédčiství.

Dr. Háchav. r.
Ing. Eliáš v. r.

Dr.Kalfusv. r. Dr. Havelkav.r.
Dr.Kaprasv. r. Čipera v. r.
Dr. IGrejčív. r. Dr. Feierabend v.r.
Dr.Šádekv. r. Dr. Klumparv. r.

151.
Vládní naťíizení

ze dne 12, kvetna 1939,
kterým se doplňují nčkterá ustanovení zákona

ze dne 2d. června 1926, č. 103 Sb. z. a n.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava naľi
zuje podle čl. II ústavního zákona zmocňova
cího ze dne 15. prosince 1938, č. 380 Sb. z.an:

31.
$ 6 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103

Sb.z. a n., se doplňuje tímto ustanovením:
„President Protektorátu Čechy a Morava

určík návrhu pľedsedy vlády, ve kterých dal
ších piípadech, s jakými účinky a s jakým
účednímtitulem se zaťaďují funkcionáňi Pro
tektorátu Čechy a Morava na služební místa
mimoplatové stupnice. Pro toto presidentovo
opatčeníneplatí omezení 8 6 tohoto zákona.“

8 2.

5 36, odst. 3 téhož zákona Se doplňuje
takto:„Ustanovení8$5,odst.3,včtadruháa ttetí
platí obdobné i tu.“

8 3.

Toto naťčízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provedou je všichni členové vlády.

Dr. Háchav. r.
Ing. Eliáš v. r.

Dr.Kalfus v. r. Dr. Havelka v. r.
Dr.Kapras v.r. Čipera v. r.
Dr.Krejčív.r. Dr. Feierabend v.r.
Dr.Šáúdekv.r. Dr. Klumparv. r.

152.
Vládní nafízení

ze dne 25. kvčtna 1939,
kterým se mční a doplňuje načízení ze dne
15. číjna 1909, č. 178 f. z., jímž se vydávají
provádčcí ustanovení k zákonu ze dne 6. srpna
1909, č. 177 Ť. z., o zamezení a potlačení na

kažlivých nemocí zvížecích.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava na
Ťizuje podle zákona ze dne 6. sypna 1909,
č. 177Ť. z., o zamezenía potlačení nakažlivých
nemocí zvífecích:

či.I.

Naťízení č. 178/1909 Ť. z. se méní a do
plňuje takto:

1. Do ustanovení ku 8 7 se vkládají jako
odstavce 1la 2 tato nová ustanovení:

„Ku provádční veterinárné-policejního do
zoru na hranicích podle $ 7, odst. 1 zákona Ize
použíti podle okolností také četnictva, policej
ních strážních sború a finanční stráže.

Dozor na hranicích zahrnuje v sobé také
úpravu styku a pohybu osob v pohraničním
pásmu, pokud by jimi mohla býti zavlečena
nákaza zvíťat.“

2. V ustanoveních k oddílu IV „Slintavka
a kulhavka“ bude č. 10 zníti:

„10. Zemským účadem múže býti načízeno
nakažení, po pľípadé očkování zvíčat pro na
kazu vnímavých. Pi provádční tohoto na
kažení, po pľípadč očkováni budiž prihlíženo
k dúležitým a odúvodnčným zájmúm hospo
dáčským.“

č].II.

Toto nažízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení: provedou je ministňi zemčdelstvi,
vnitra, sociální a zdravotní správy, financí,
prúmyslu, obchodua živností a dopravy.

Ing. Eliáš v. r.

Dr. Kalfusv. r. Dr. Havelkav.r.
Dr. Kapras v. r. Čipera v.r.
Dr. Krejčí v. r. Dr. Feierabend v. r,
Dr. Šádekv.r. Dr. Klumparv. r.

Stútu! Uskárna v Praze. — Dohlčdaci postoval úťad Pralu Z.
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Obsah: (153. a 154.) 153. Načízení o nčkterých večejných pújčkách znčjících na celzímčny. —
154. Načízení o celních prirážkách k celním sazbám na nčkteré druhyobilí.

EL—————
153.

Vládní nafízení
ze dne 23. června 1939

0 nčkterých večejných pújčkách znéjících na
cizí mény.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava naľi
zuje podle čl. 1I ústavního zákona zmocňova
cího ze dne 15. jmosince 1938, č. 330 Sb. z.
a N.:

s 1.

(1) Veškerá plnéní (úrok, jistina, prémie)
z dluhopisú 8%: československé státní pújčky
zahraniční z roku 1922 a 714,%6hypoteční
pújčky mésta Velké Prahy z roku 1922, které
znéjí na dolary Spojených Státú Amerických,
mohou býti požadována toliko svou jmenovi
tou hodnotou v zákonné mčné Spojených
Státú Amerických.

(2) Byly-li pčed účinností tohoto nafízení
Zpújček uvedenýchv odstavci 1 soudné unlat
ňovány nároky na plnéní vyšší, 0 nichž ne
bylo dosud pravoplatné rozhodnuto, nebudiž
o téchto žalobách dále jednáno a čízení budiž
zastaveno: náklady čizení takto zastaveného
nese každá strana ze svého.

8 2.

"Nedotčena zústávají ustanovení vládního
nafízení ze dne 11. listopadu 1936, č. 278 Sb.
z. a n., 0 povinné nabídce dluhopisú 8% Čes
koslovenské státní pújčky zahraniční z roku
1922, pokud se týče vládního nafizení ze dne
18. června 1937, č. 113 Sb. z. a n., 0 povinné
nabídce dluhopisú 714% hypoteční pújčky
mésta Velké Prahy z roku 1922, se zménami
uvedenými v 8 7 vládního naľfízení ze dne 25.
záňí 1938, č. 189 Sb. z. a n., 0 S0upisu, po
vinné nabídce a odvodu cizozemských plati

— — ———

del, pohledávek proti ciziné, drahých kovú a
cenných papírú.

$8 3.

Toto naťízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, provede je ministr financí v dohodé
se zúčastnénými ministry.

Dr. Háchav. r.
Ing. Eliáš v.r.

Dr. Kalfus v. r.
Dr. Kaprasv. r,
Dr. Krejčí v.r.
Dr. Šádekv. r.

Dr. Havelkav. r.
Čipera v.r.
Dr. Fejerabendv. r.
Dr. Klumpar v.r.

154.
Vládní nafízení

ze dne 4. července 1939
o celních pčirážkách k celním sazbám na nč

které druhy obilí.

Vláda Protektorátu Čechy a Morava naľi
zuje podle čl. III, č. 1 zákona ze dne 21. června
1934, č. 109 Sb. z. a n., podle čl. I a IV vlád
ního načňízeníze dne 10. června 1933, č. 96 Sb,
z. an., o úpravé celního sazebníku, jakož i po
dle vládního naťízeni ze dne 23. června 1933,
č. 104 Sb. z. a n., o celních pňirážkách k cel.
ním sazbám na nčkteré druhy obilí, a podle
8 1 vládního naťňízeníze dne 22. prosince 1934,
č. 280 Sb. z. a n., 0 zpúsobu propočítávání cen
obilí po dobu účinnosti vládního naťizení ze
dne 13. července 1934, č. 137 Sb z.a n.
o úpravč obchodu s obilím, moukou a mlýn
skými výrobky a nekterými lvmivy:

8 1.

(1) Celní pčirážka k celní sazbé pro zboží
saz, č. 23 (pšenice, špalda), vypočtená podle

BA



00b

ustanovení poznámkyvčl. I, $ 2 vl. nať. č. 96/
1933 Sb. z. a n. k saz. č. 23 až 26, upravuje
se až na další na 20— K za 100 kg hrubá
váhy.

(+) Celní pňirážky k celním sazbám pro
zboží saz. č. 21 až 26, vypočtené podle ustanovenípoznámekvčl.I,šila2av čl.IV,
odst. 2 vl. nať. č. 96/1953 Sb. z. a n. k saz.
č. 21 až 26 a k saz. č. 23 až 26, upravujií se až
na další takto:

Celní prirážka
Pro zloží za 100 kg
saz. čisla hrubé váhy

24. Žito 2.— K
25. Ječmen 32— K,

23— K.26. Oves..

Sbírka zákonú a nafízení, č. 45.4.

8 2.

Celní pčirážky vyhlášené vládním nafíze
ním ze dne 5. kvétna 1939, č. 120 Sb., o cel.
ních pňirážkách k celním sazbám na nékteré
druhy obilí, se zároveň zrušují.

8 3.

Toto nafizení nabývá účinnosti dnem 10,
července 1939, provede je ministr financí.

Ing. Eliáš v. r.
Dr. Kalfus v.r. Dr. Havelkav. r.
Dr. Kaprasv. r. Čiperav. r.
Dr. Krejčí v. r. Dr. Feierabendv. r.
Dr. Šádek v.r. Dr. Klumparv. r.

btátní tlskárne. v Praze. — Dohlčdací poBlovní úfad Pralia 256.



SLOVENSKÝ ZÁKOHNIK

ROČNÍK

1933



Slovenský zákonník.

Abecedný soznam
hesiel, pod ktorými možno vyhľadať jednotlivé právne predpisy, vyhlásené

v Slovenskom zákonníku.

Vysvetlivky:
1. Soznar obsahuje aj heslá právnych predpisov, vydaných vládou Slovenskej krajiny a vy“

hlásených v Úradných novinách — časť I, a tov r. 1938 a 1939.

2. Číslo za heslom značí číslo právneho predpisu, pod klorým bol vyhlásený. Čísla práv
nych predpisov, vyhlásených v Úradných noviná-h, sú lomené príslušným rokom,

3. Za hcsíš sú volené zásadne podstatné mená: prídavné mená len fam, kde je použili
výrazu s prídivným menom vopred obvyklejšie.

Advokáti:
(!) prísaha — ý, 41,
() vykonávauio advokátskej

dzenie — 33, 176,
(9 židia — advokáti — 63,
( židia — advokáli, obmedzenie uplatnenia

alebo vyniáhania požiadaviek — 193.

praxe, obme

Árenda:

() obmedzenie dania do árendy u nemovitostí
— 53/1939 Úr. nov,

() priechodné opatrenie pôdy roľníkom-ute
čencom cestou nútenej králkodobej árendy
— 5, 88.

Auloklub Slovenskej krajiny — zriadenie — 10/
1939 Úr. nov.

Aulorské práva — zabezpečenie ochrany aulor
ských práv pri verejnom prevádzaní nie
ktorých chránených hudobných diel — 164.

Baňa Nová — úprava obvodu okresného súdu —
45/1938 Úr. nov.

Bankovky — viď „Mena“.

Banky — povinná revízia obchodných bánk a pe
ňažných podnikov — 136.

Belá Košická — vylúčenie z obvodu okresného
súdu v Prešove a pričlenenie k obvodu
okresného Gúdu v Gelnici — 247,

Benzín — viď „Pohonné hmoty“.

Cena 3.— K6.

| Berné správy — viď „FinanSné úrady“.

Blankety:
(") zmenečné úradné blankely — 163,
() kolkové — úprava -- 258,

Bohoslažobné a náboženské predmety — zákaz
výroby a obchodu nekreslanmi — 36.

Branná povinnosť:
U) Podrobenie prislušnikov nemeckej národ

nosli brannejpovinnosli — 182,
() vojenská povinnosť židov — 150, 230,
() nástupné lermíny v roku 1940 — 342,

Bratislava — úprava obvodu okresného súdu —
45/1938 Úr. nov.,

— hlavný súd a hlavné Štátne zaslupiteľslvo
10.

Bravčový dobytok — zákaz porážania mladého
bravčového dobytka — 211.

Bulharsko — platobný styk — 290.

Burza bratislavská — zákon burzový — 339:

Bydlisko — učiteľstva národných škôl — 47.

Cejchovníctvo — cejchovné značky — 285,

Cenné papiere:
(") odloženie úrokovania a umorovania nie“

ktorých nešláltnych pevne zúročiteľných
cenných papierov — 67/1938 Úr. nov.,

() zabezpečenie súpisu a odvodu cenných pa
pierov v pancierových schránkach alebo
v iných uzavrelých úschovách — 210,



Ceny:
(“)splnomocnenie poliuckých uradov La U.

stolice k určovaniu cien vezných pro
slriedkov — 268,

[) ceny tuzemskej o cudzozemskej soli — 296.
(7 najvyššie ceny pšeničnej a ražnej múky —

( cena ražného (čierneho) chleba — 302,
[) hlásenie cien a zásob ovšci vlny — 244.

Ceslovný ruch:
() zákon o ceslovnom ruchu — 149,
(7) organizácia riaditeľstva pre cestovný ruch

199,

(7) príjmy riaditeľslva pre cosstovný ruch —
329.

Cesty:
() verejné — smer dopravy — 13,
() vieinálne — prevzatie do správy župných

výborov — 300.

Cirkevné majetky a verejné fondy, z klorých časť
Sa nachá na území pnpojenom k Ma
dďarsku — povolenie príročia — 207,

Clo:

() colný (obchodný) slyk Slovenského šlátu
6 cudzinou — 2,

C) colné sľavy pre dovoz strojov a príslrojov

() úprava záznamného styku závodov Zbro
jovka akc. epol. v Brne, závod
slricá a Akce. spoločnosť predlým Škodove
závody v Plznu, závod Dubnica n“Váhom
— 126,

() dovoz polotovarov a holových priemysel
ných výrobkov bez cla, po prípade za sní
žené clo — 157,

() colné prirážky k colným sadzbám na nie
ktoré druhy obilia — 167, 192, 249, 277, |
309,

(č) sniženie colných 6adzieb na masť — 201,
(7) clo na dusíkaté vápno — zrušenie — 204,
() sníženie a úprava nieklorých všeobecných

(autonomných) colných sadzieb — 293.

Cudzinci:

() zákon o zameslnávaní cudzincov — 333.
() súpis poľnohospodárskych nehnuteľností

vo vlastníclve cudzozemských šlálnych
občanov — 146, 197.

Cukor — predaj cukru bez vriec — 279,

Čelovce a Opava — vylúčenie z obvodu okres
ného súdu v Modrom Kameni a ich pri
členenie k obvodu okresného súdu v Kru
pine — 130.

Česko"Slovensko — príročie pre pohľadávky proli
bývalému Č.-SI. štátu, prerušenie sporov
o lielo pohľadávky a zaslupovanie eráru
— 275.

() zdravolná prirážka — určenie výšky na
rok 1939 — 831938 Úr. nov,

Pov. By-!

() zdaňovanie prevodzovní 60 sidlom mu:v
územin Slovenskej krajiny 92/1938
Úr. nov.,

() daň z umelých a jedlých tukov, oslobo
denie oleja, arobeného lisovaním konop
ných semien a bukvle — 50,

( daňové úľavy na opravy domov — $7.
Č) úprava vyrubovania priamych daní u 6ub

jeklov zdaňovaných dosiaľ mimo územia
Slovenského šlálu — 64,

(%)daňové komisie — 68,
() daň z vodnej sily, zrušenie zákona 338/

1921 — 143,
($)priame dane, zmena predpisov — 160
©) daň a poľovačky — 162.
(0) daň z obratu — paušalovanie u obilia a

niektorých slrukovín dovážaných z cudzi
ny a tiež u múky, mlynských výrobkov a

| otrúb — 250.
(“) zaglavenie ďalšieho povoľovaniu dodatoč

ného súpisu imania za účelom uloženia

dávnyz majetku a z prírasiku na majetku

Dávky:
() za úradné úkony vo veciach správnych —

() dávlia z majelku — viď „Dar.-“.

Devizové predpisy:
U) recepcia devizových predpisov — 3, 16,
() vykonávacia vyhláška minisira financií —

() doplnenie devizových predpi:::. — 102.

Diéty štátnych zameslnancov — 23, 9,

| Disciplinárne tresty — revízia — 89.

Dlhopisy — povinný súpie a "úlená úschova dlho
pisov, ako aj súpis šlálnych stavebných
losov bývalej ČSR — 92.

Dlžníci:

(1)odklad exekúcií a konkurzov proli dlžni
kom, klorí majú majelok na území obsa
denom cudzou mocou — 87/1938 Úr. nov.,

() úprava konkurzného pokračovania a ochra
na dlžníkov, klorí majú majelok na územi
pripojenom h súsedným: šlálom — 49/1939
Úr. nov.,

(?)ochrana dlžníkov, klorí nemôžu disponovať
vkladmi u peňažných úslavov — 2,

(%uplatnenie požiadaviek veriteľov z územia.
pripojeného k Maďarsku proti tunajším
dlžníkom — 159.

Dobytok:
() zákaz porážania bravčového dobylka vo

váhe niže 80 kg — 211,
() zákaz porážania mladého hovädzieho do

(7)zrušenie zákazu porážania mladého hovä
dzieho dobytka — 237.

Dodávateľské pokladničné poukázky — viď „Po
ukázky“.

Doprava — e6merdopravy po verejných ceslách
3.



Dopravné prostriedky — požadovanie pre bran
nú moc — oslobodenie nových motorových
vozidiel 2M.

Dôverníci adočasní správcovia v priemyselných
podnikoch — zmena niektorých ustanovení
vl. nar. 137/1939 SI. z. — 327.

Dovoz — dovoz a vývoz hospodárekych zvieral
a živočišných výrobkov — 124.

Drahé kovy:
(!) zabezpečenie súpisu a odvodu drahých

kovov v pancierových schránkach alebo
v iných uzavretých úschovách — 210,

() úprava obchodu 6 drahými kovmi — 252,
278,

Dražby — odloženie dražieb predmelov založe
ných a uschovaných v záložniach —, 242.

Družstvá:

() úprava družstevných pomerov — 85,
Č) ústredný eväz nemeckých družsliev — 86,
() niektoré opatrenia, týkajúce 6a 6polkov a

družstiev — 140.

Dunajplavba Slovenská — zriadenie Slovenskej
Dunajplavby účaslinnej spoločnosti — 155.

Dusíkaté vápno — úprava cla — 204.

Evanjelická bohoslovecká lakulia — zmena názvu
42/1939 Úr. nov.

Evidenciasúdnych |revinilcov a sbieranie dát pre
účely kriminúlnej štatistiky — zmena pre
došlých preds:sov — 61.

Exekúcia — viď „Pokračovanie“.

Exporiná značka tovarov vyrábaných v Sloven
skom štáte — 67,

Falšovanie — zákaz falšovania niektorých poľno
hospodárskych plodín, výrobkov a potrieb
— 224.

Fénix — čiasločná zmena predpisov o úprave po-.
merov česlko-elovenského slavu poistení
Fénixu, životnej poielovacej epoločnosti vo
Viedni a niektorých gúvisiacich otázok —
98.

Filmovníclvo a kinematografia, úprava nieklorých
olázok — 89/1938 Úr. nov.

Finančné úrady — elanovenie cidiel a obvodov
berných úradov berných správ, okresného
finančného riaditeľelva v Prešove a kata:
slrálneho merníckeho úradu v Hnúšli —
2/1939 Úr. nov.

Finančný zákon:
() splnomocnenie minislra financií k úvero

vým operáciám do výšky 60,000.000 korún
— 18/1939 Úr. nov.,

() finančný zákon na rok
Úr. nov.

() doplnok finančného zákona r. 1939 —
134.

1939 — 45/1939

(% finančný zákon na rok 1910 — 343.
() vykonávacie nariadenie — 161.

111

(“) dodatok k 4átnemu rozpočiu na rok 1939

Fond:
s . .

U) vodpre, podpocu pri úrazoch motorovými
U) komasačný fond — 323

Freiwillige Suchizsiafie]:

() as, Príspevokpríslušníkomčlenov,

(7)30 311 o Freiwillige Schutzstaflel —

Gelnica:

() úprava obvodu okresného súdu — 45/1938
r. nov.,

(") pričlenenie obcí Košická Belá Košické
Hámry k obvodu okreeného súdu v Gel
nici — 247, 292.

Hámry Košické — pričleneni
néhosúduGenie 41 voduokree

Hlásenie:

U) povinné hlásenie zásob a
koží — 217,

(>) povinné hlásenie zásob a cien 6urovej ov
čej vlny — 244,

(") hlácenie a núlený prenájom niektorých
živnostenských mieslnoslí — 335,

ciea 6urových

Hlinka Andrej — záhon o jeho zásluhách — 83.

Hlinkova garda:
) uznanie ako jedinej b j izáci

— 15/1938Úr.nov. [ame ortanízci
(") schválenie 6lanov — 70/1938 Úr nov.,
Č) vyživovací príspevok rodinným príslušní

kom členov HG a FS a iných osôb po
volaných veliteľstvami do služieb pni obra
ne šlálu — 216, 308,

() zriadenie — 220, 310.

Hlinkova slovenská ľudová slrana
(strana slovenskej národnej jednoty):

() usporiadanie majelkových olázok — 131,
Č) organizačný zákon — 245.

Hnúšťa — slanovenie sídla katastrálneho mernic
kého úradu — 2/1939 Úr. nov.

Holubi poštoví — 156.

Hostinská a výčapnícka živnosť — viď „Živnosti“.

Hotelnícivo — štátna záruka na hotelový úver a
podpora holelníctva — 337.

Hovädzí dobytok — zákaz porážania mladého ho
vädzieho dobylka — 214, 237.

Hromadné pracovné smlavy:
() záväznosť — 104,
() vyhlásenie záväznosli rámcovej e6mluvy

mzdovýcha pracovných pomerov pre poľno
hospodárskych zameslnancov pre rok 1939
— 1%.

() vyhlásenie záväznosli hromadnej úpravy
mzdových a pracovných podmienok v sla
vebnom podnikaní — 165,



IV

() záväznosť smluvy o jednorazovej výpomoci
pre roboľníctvo pll a drevoskladov — 340,

(5) záväznosť dohody o doplnku rámcovej
smluvy mzdových a pracovných pomerov
pre slálych poľnohospodárskych zamest
nancov pre rok 1939 — 341.

Hudobná komora — zriadenie 116.

Hudobné diela — zabezpečenie ochrany aulor
ských práv pri verejnom prevádzaní nie
klorých chránených hudobných diel — 164.

Humenné — pričlenenie obvodu zrušeného okres
ného súdu v Snine k obvodu okresného
súdu v Humennom — 338.

Hydrologický a meteorologický úslav — zriadenie
— 295.

Hypotečná a komunálna banka — viď „Slovenská
hypotečná a komunálna banka“ a „Peňaž
níctvo“.

Hypotečná banka česká v Prahe — viď „Peňaž
níctvo“.

Chlieb — výroba a cena ražného (čierneho) chle
ba — 302,

Inkorporácia — inkorporácia územia, ktoré po
roku 1918 bolo pripojené k bývalej repu“
blike Poľskej — 325.

Invalidí — viď „Vojnoví poškodenci“.

lália — platobný styk — 171.

Jednotkové obchody — 331.

Kameň Modrý — vylúčenie obcí Opava a Čelovce
z obvodu okresného súdu v Modrom Ka
meni a ich pričlenenie k obvodu okresného
súdu v Krupine — 130.

Kapitálové účasti — obmedzenie nakladania € ni
mi — 113, 114.

Kartely — kartelový poplatok — 93, 112.

Kataslrálny mernícky úrad — viď „Finančné
úrady".

Kinemafografla a filmovníctvo — úprava niekto
rých otázok — 89/1938 Úr. nov.

Kňazská nemocenská poisťovňa — zriadenie —
158

Kolektívne smluvy — viď „Hromadné pracovné
smluvy“.

KojkOvanie peňazí — vyhlásenie splalnosti požia
daviek z vkladných listov na bankovky,
zadržané pri kolkovaní peňazí — 294.

Kolky:
() vydanie nových kolkových známok — 108,
() kolkové značky, úprava a podoba — 258.

Kolonísiti z Maďarska — viď „Ulečenci“.

Komasačný fond štátny — zákon — 328.

Komisie daňové — zriadenie, viď „Daňové komisi".

Komora:
() hudobná komora — 116,
() zverolekáreka — zriadenie — 132,
Č) lekárska — zmena názvu — 183.

Komunálna banka — viď „Slovenská hypolečná
a komunálna banka“.

Konkurz — odklad — 87/1938 Ur. nov.

Konkurzné pokračovanie — viď „Pokračovanie“

Konope — úprava niektorých výrobných a odby
lových pomerov domácej výroby ľanu a
konôp — 195.

Kože — povinné hlásenie zásob a cien surových
koží — 217.

Krajinské (zemské) vojenské veliteľstvo — zruše
nie ——27 .

Kriminálna štatistika — zmena predošlých usta
novení — 61.

Krmivá — úprava obchodu 6 nimi —- 166.

Krupina — vylúčenie obcí Opava 3 Čelovce z ob
vodu okresného súdu v NMfodromKameni
a ich pričlenenie k obvodu skresného 6ú
du v Krupine — 130.

Ľan — úprava niektorých výrobných a odbyto
vých pomerov domácej vý:cby ľanu a ko
nôp — 195.

Lehoty:
() predlženie zmenkovo-právnych lehôt 1/1939

Úr. nov. 10, 35, 273, 319,
Č) občiansko-právne leholy

44/1938 Úr. nov.

Lekári:
(/) dočasná úprava elužebných pomerov leká

rov, zamestnaných nositeľmi povinného
verejno-právneho poielenia v Slovenskom
štáte — 15, č

(?):lekári-židia — obmedzenie — 184.

predlženie

Lekárne — vylúčenie židov z práv na verejnéle
kárne a usmermenie počtu židovských za
meslnancov v lekárňach — 145.

Lekárska komora — 183.

Lesné osívo a Sadenice — výber — 174,

Lesné podniky — poistenie robotníctva — 28.

Lesnícka a drevárska rada — zriadenie — 121.

Lelectvo — Slovenská lelecká spoločnosť — zria
denie — 139.

Licenčný poplalok na elrelivo — 289,

Liečebný fond šlátnych a verejných zameslnancov
— viď „Poisťovne verejnoprávne“.

Lieh — hospodárenie s liehom — 69.

Lode — vlajka a regisler lodí pre vnúlrozemskú
plavbu — 198,

Loteria — úprava triednej a dobročinnej loteri
3



Losy —povinný súpie a nútená úschova dlho
pícov, ako aj ščlálnych stavebných losovývalej ČSR — 92,

Maďarsko:

() úprava elužebného pomeru štátnych a iných
verejných zameslnancov, ktorí mali pôso
bisko na území pripojenom k Maďarsku a
zoslali na ich pôsobisku — 35/1939Úr. nov.,

C) dohoda o kolonistoch a vývoze hnuteľných
vecí — 47/1939 Úr. nov.,

() uplatnenie požiadaviek veriteľov © územia
pripojeného k Maďarsku proti tunajším
dlžníkom „— 159,

() platobný styk — 284.

Malacky — vylúčenie niektorých obcl z obvodu
okresného cúdu — 45/1938 Úr. nov.

Masí — colné 6adzby — 201.

Medaile — medaila za zásluhy o vydobytie elo
venskej 6amoslutnosli — 95.

Mena:

() nariadenie 9 slovenslcej mene — 45, 52,
C) ochrana slovenskej meny a obehu zákon

ných platid:e! — 76, 210,
) doplnenie sredpisov o slovenskej mene —

() výmena 100-!:crunových štátoviek bývalej
Česko-Slovcnsltej republiky — 129,

(č) vzalie z obchu drobných papierových pe
ňazí znejúcich na 50 Kčs — 177,

(“) vydanie päťtxorunových mincí — 179,
Č) päťkorunové mince, vzatie z obehu — 259,
() desaťkorunové drobné peniaze papierové,

vydanie — 290,
(“ desaťkorunové drobné peniaze papierové

býv. RČS — vzatie z obehu — 261,
(9) dvadsaťkorunové pamälné mince — vy

danie — 267,
() desaťhalierové mince — vydanie — 282,
() dvadsaťkorunové drobné papierové penia

ze — vydanie — 306,
(5) dvadsafkorunové drobné papierové penia

ze čsl. — vzatie z obehu — 307,
(%)výmena bankoviek Národnej banky Česko

elovenskej — 70:
Michalovcej

() úprava obvodu okresného súdu — 45/1938
Úr. nov.,

) nová úprava obvodu okresného súdu — 133,

Mimoriadne opatrenia — 88/1938 Úr. nov. — 9,
141, 241.

Mince — viď „Mena“.

Ministerstvá:

Č) organizácia niektorých ministerstiev Slo
venskej krajiny — 76/1938 Úr. nov.,

() zriadenie a pôsobnosť — 4.

Mlleko — niektoré opatrenia na zveľadenie mlieč
nej výroby — 153.

Mlraské výrobky — úprava obchodu s nimi —66. .

V

Moravce Zlaté — úpr b
45/1938 Úr. prava obvodu okresného súdu

Motorizmus:

U) opatrenia v prospech motorizácie Sloven
ska — 10/1939 Úr, nov.,

U] odloženie účinnosti niektorých ustanovení
vládneho nariadenia 252/1938 o pomoci mo

storizmu — 105, 257.

Motorové vozidlá:

U) oslobodenie motorových vozidiel od in
ného odvodupre brannúmoc— 234

(7)ad pre. podporu pri úrazoch molorovými
Múka:

() úprava obchodu £ múkou — 166,
Č] predávanie bez vriec — 269,

( najvyššie ceny pšeničnej a ražnej múky

Náboženstvo — zrušenie niektorých uslanoveni
zák. čl. XLII1:1895 o slobodnom vyznaní
náboženstva — 128.

Nadácie — viď „Základiny“.
Náhrady poslancom — vid „Poslanci“.

"Najvyšší správny súd:
() zriadenie — 62,
Č) spravovanie veci NSS — 202.

Najvyšší súd — viď „Slovenský najvyšší súd“

Najvyšší účtovný kontrolný úrad — 186.

Najvyšší úrad hospodársky:
(") zriadenie — 205,
() zrušenie — 287.

Nákladné listy — viď „Železničné nákladné listy“.

Národná banka — zriadenie — 44.

Národné výbory — 7/1938 Úr. nov.

Naturálne byty riaditeľov, profesorov a učiteľov
— úprava nieklorých pomerov — 80.

Návešlia o doprave — výmena — 107,

Nedeľný odpočinok:
() nariadenie o zavedení — 13/1938Úr. nov.
Č) výnimky z nedeľného odpočinku živnosten

skej práce — 25.

Nehnuteľnosti:

U!) obmedzenie zaľaženia nehnuteľnosti —
55/1939 Úr, nov.,

(%)obmedzenie scudzenia a dania do árendy
— 53/1939 Úr. nov.,

(%)súpis poľnohospodárskych nehnuteľnosti
vo vlastníctve cudzozemských štátnych ob
čanov — 146, 197,

(%)súpis poľnohospodárskych nehnuteľnost!
vo vlastníctve židov — 147, 197.

Nemcí — branná povinnosť príslušníkov nemec
kej národnosti — [82.



VI

Nemecká riša:
[) opatrenie Národnej banky o platobnom

styku medzi slovenským šlátom a Nemcec
kou rflšou — 21,

() dohoda medzi Slovenskou republikou a
Nemeckou ríšou o vzájomnom usporiadaní
vecí v súdniclve — 238.

() zákon o priznaní vnútroštálnej učinnosli
dohode s Nemeckou ríšou o usporiadaní
veci v súdnicive —- 239,

Nemocenská poisťovňa súkromných úradnikov —
viď „Poisťovne verejnoprávne“.

Nezameslnaní — štátny príplalok k podpore ne
zamestnaných 901438 Úr. nov. 54/1939
Úr. nov.

Nitra — úprava obvodu okresného súdu — 45/1938
Úr. nov.

Notári — úprava súkromných prác obecných a
obvodných nolárov — 271.

Obce:

(€) na Slovensku — dočasná úprava zriadenia

(] stavebný úver pre obce ako stavebníkov
na stavby vojenských objektov — 219.

Obchodné spoločnosli — viď „Spoločnosti“.

Obchod:

() zákaz obchodu bohoslužobnými a nábožen
skými predmelmi nekresťanmi — 36,

(/) úprava obchodu s obilím, múkou, mlyn
skými výrobkami, sladom, strukovinami a
niektorými krmivami — 166,

() úprava obchodu s drahými kovmi — 252,
2

(% obchod s paprikou — úprava — 243.

Obilie:

() úprava obchodu s ním — 166,
() clá na obilie — 167, 249, 277, 309,
() vymielanie pšemice, raži a jačmeňa — 228,

Obilne skladištia — 135.

Obilné záložné listy — 135.

Obilný monopol:
() znadenie Obilnej spoločnosli — 46,
() stanovy Obilnej spoločnosli — 46,
() úprava obchodu s obilím, múkou, mlynský

mi výrobkami, sladom, strukovinami a nie
ktorými krmivami — 166,

Č] zmena stanov Obilnej spoločnosli — 196.

Obmedzenie.

(] obmedzenie slúčenia obchodných spoločno
sli — 81/1938 Úr. nov.,

Č) dočasné obmedzenie prevodov hospodár
skych podnikov — 82/1938 Úr. nov., 332,

() obmedzenie scudzenia a dania do árendy
určilých druhov nehnuteľností
Úr. nov.,

53/1939

(“) obnuedz:nie zaťaž nia nehnuleľností —
55,1930 Úr. nov.,

() obmedzenie výplal vkladov — 12, 103,
173, 209,

(9) obmedzenie nakladani kapitálovými
účasími — 113, 114,

() uplatnenie a vymáhanie požiadaviek advo
kátov-židov — 193,

(©)obmedzenie v živnostenskom a i.-cm zá
robkov.m podnikaní — 272.

Obrana štálu — účinnosť niektorých ustanoveni
zákona o obrane šlálu — 208.

Odberné lisly železničné — výmena — 107.

Odbo:.vé organizácie — rozpustenie orfanizač
ných složiek zamestnaneckých odborových
orfanizácií s úslrcdím minio územia slo
venského šlátu a povinno:ť odborových
orfanizácii k predloženiu sl..nov k nové
mu schváleniu — 11.

Odklad konkurzov a exekúcií vedených proti dlž
níkom, ktorí majú majetok na obsadenom
území — 87/1938 Úr. nov.

Odpadky — povinné sbieranie — 31/1939 Úr. nov.

Odpredaj domov — vystavených za podpory Štá
lu podľa zákona o stavebi::m ruchu a
splácanie náhrady a náhradv štátom zaru:
čených pôžičiek — 97.

Ochrana:
() ochrana dlžnikov, klorí nei:“žu dispono

vať 6 vkladmi u peňažných ústavov — 7,
(7) ochrana slovenskej meny a obehu zákon

ných platidiel — 76.

Ochrana republiky — vylúčenie sudcu vojenskej
osoby zo senátu rozhodujúceho v trestných
činoch podľa zákona na ochranu republi
ky — 305.

Okresné finančné riaditeľslvá — viď „Finančné
úrady“.

Okresné úrady — zmena sldiel a obvodov — 175.

Okresy trestné daňové — úpravn — 71, 50/1938
Úr. nov.

Olej — oslobodenie oleja zrobeného lisovaním
konopných semien a bukvíc od dane — $0.

Opatrenia — niektoré opalrenia na zveľadenie
mliečnej výroby — 153.

Opatrovateľky-učiteľky — úprava služebného po
meru — 246.

Opava a Čelovce — vylúčenie z obvodu okres
ného súdu v Modrom Kameni a ich pri
členenie k obvodu okresného súdu v Kru-.
pine — 130,

Opravy — opravy tlačových chýb — 7/1939 Úr.
nov., 40/1939 Úr. nov., 94, 215, 286,

Opravy domov — daňové úľavy — 37.

Označenie účaslín menovou jednotkou slovenskou



Pamäiné dni — zrušenic niektorých pamätných

Pamiatkový úrad — vid „Vládny komisariál no
ochranu pamiatok“.

Paprlka — úprava pestovania a S6pracovania —

Pečať:

(#) verejných nolárov — 46/1938 Úr. nov..
() štátna — 148.

Peňažníctvo:

() Sväz slovenských sporiteľní — zriadenie —
34/1939 Úr. nov.,

Č")povinná revízia obchodných bánk a peňaž
ných podnikov — 136,

() prechoané obmedzenie výplat vkladov
v peňažných ústavoch (peňažných podni
koch), plnení súkromných poisťovní a zá
kaz výplaty (prevodu) vkladov u Pošto
vej sporiteľne v Prahe — 12, 103, 173, 209,

(“ povinný súpis a nútená úschova slovenskej
emisie záložných listov Hypotečnej banky
českej v Prahe a slovenskej emisie komu
nálnych a melioračných dlhopisov Zem
skej barttry v Prahe — 229,
Slovenssá llypotečná a komunálna banka
— zriad:nie — 27,
Slovensi<iá hypotečná a komunálna banka
— úpríva niektorých právnych pomerov
— 297,

(") výmena slovenských emisií záložných li
stov a dicičich dlhopisov Hypotečnej ban
ky českej v Prahe a Zemskej banky v
Prahe -— 297,

() sústred:nie pôsobnosti vo veciach peňaž
ných úsinvov a peňažných podnikov u mi
nisterslva [inancií, ako aj o úprave niekto
rých pontcerov v peňažníctve — 111.

otu
c——

Peniaze — viď „Mena“

Penzijný ústav súkromných úradníkov — viď „Po
isťovne verejnoprávne“

Piešťany — vyslanie vládneho poverenika do kú
peľov — 82.

Platídlá —

(1) Cudzozemské platidlá — povinný súpis a
odvod cudzozemských platidiel v pancie
rových schránkach alebo iných uzavrelých
úschovách — 210.

) viď tiež „Mena“.

Platobný styk:
() s Nemeckou ríšou — 21,
() © Proteklorátom Čechy a Morava — 22,
(%)s Poľskom — 123,
(“) s ltáliou — 171,
(“) so Švajciarskom — 189,
(9) s Maďarskom — 284,
") s Bulharskom — 290,
(%)s Rumunskom — 313.

Podniky:
() opatrenie proti zaslavovaniu podnikov a

prepúšľaniu zameslnancov — 32/1938 Úr.
nov.,

VII

(") dočasne obmedzenie prevodov hospodár
skych podnikov — 82/1938 Úr. nov., 332,

U) podniky so sídlom mimo Slovenska — zda
ňovanie prevodzovní na Slovensku —
92/1938. Úr. nov,

(“) správa kapitálovej účasti slovenského $tá
lu v podnikoch štátnych, všeužiločných u
súkromných — 24,

() peňažné podniky — viď „Peňažníctvo“.

Pohonné hmoty — hospodárenie pohonnými hmo
lamí — 212, 303.

Poistenie — súkromnoprávne:
() Úprava česko-slovenského slavu poistení

Fénixu — 98,

U) dočasné vylúčenie súdneho uplatňovania a
vymáhania peňažných záväzkov z niekto
rých druhov poistení poistnikní, bývajú
cimi na území pripojenom k súsedným
štátom — 194,

() dočasné obmedzenie výplat zo životných

Poistenie — verejnoprávne:
() poistné nároky osôb zaradených do pra

covných útvarov — 66/1938 Úr. nov.,
() predlženie platnosti S 95a, ods, 4 vládne

ho nariadenia č. 112/1934 Sb. z a n —
42, 322,

() povinné poistenie robotníctva lesných pod
nikov pre prípad úrazu — 28,

[) provizijné poistenie u 1evirnej bratskej
pokladnice — 31, 60,

(%)poistenie zamestnancov pre prípad nemo
ci, invalidity, staroby a úrazu — $5.

Poisťovacie súdy — zriadenie hlavného poisťova
cieho súdu — 27.

Poisťovne — súkromnoprávne:
(5) dočasná úprava pomerov zameslnancov

poisťovní — 91/1938 Úr. nov.,
() úprava česko-slovenského stavu poisteni

énixu — 98,
(") dočasné obmedzenie výplat zo živolných

poistiek u súkromných poisťovní — 206,
() kurátorská správa niektorých súkromných

poisťovní — 30,
) dočasné vylúčenie súdneho uplatňovania a

vymáhania peňažných záväzkov nickto
rých druhov poislení poistníkmi bývajúci
mi na území pripojenom k súsedným Šltá
tom — 194,

2—
prechodné obmedzenie výplal vkladov u
peňažných ústavov, plnení súkromných po
isťovní, zrušení mimoriadnych bezpeč
noslných opatrení na zaistenie peňažných
ústavov a zákaz výplaty (prevodu) vkla
dov u Pošlovej sporileľne v Prahe — 12,
103, 173.

Poisťovne — Verejnoprávne:
() nároky o6ôb zaradených do pracovných

útvarov v obore nemocenského anpcenzijné
ho poislenia súkromných zamestnancov vo
vyšších službách a poislenia u banských
bratských pokladníc — 66/1938 Úr. nov..



VAI

() lečebný (ond šlátnych a verejných za
meslnancov — 30 1939 Ur. nov., 127,

(? penzijný úslav súkromných úradníkov v
Bralislave — 17, .

() nemocenská poisťovňa súkromných úradal
kov — zriadenie — 18, 66,

() dočasná úprava elužebných pomerov leká
rov Zamestnaných nosileľmi povinného ve
rejno-právncho poislenia — 15,

() Kňazská nemocenská poislovňa v Bratisla
ve — zriadenie — 158,

(] dočasný zákaz niektorých výplat zo za- |
opalrovacích zariadení na pripad choroby
invalidily, staroby a úrazu — 151,

Pokladničné dodávateľské ponkázky — 118.

Pokračovanie:

(!) dočasná úprava pokračovania pred civil
nými súdmi a predlženie občiansko-práv
nych lehôt — 441938 Úr. nov.,

() odklad exekúcií a konkurzov vedených
proti dlžníkom, ktorí majú majetok na ob
sadenom území — 87.1938 Úr. nov.,

() úprava konkurzného pokračovania a ochra
na dlžníkov, ktorí majú majelok na úze
mi pripojenom k súsedným šlálom —

49,1939 Úr, nov.,

(%)dočasná úprava pokračovania pred civil
nými súdmi

(č) trestné pokračovanie — zmena niektorých
uslanovení — 79, znalečné — 187,

(0%)zvláštne ustanovenia v pokračovaní
civilnými súdmi — 232,

() zákon o vnúlroštálnej účinnosti dohody
s Nemeckou ríšou o vzájomnom usporiada
ní vecí v súdnícive — 239,

() policajne-trestné pokračovanie — dočasné
doplnenie — 256.

pred

Policajné úrady — vid „Verejná vnú
torná“.

správa

Policajný trestný poriadok — doplnenie predpi
sov — 256.

Poľnohospodárske plodiny — falšovanie — 224.

Poľnohospodárstvo:

(") povinnosť riadneho obrábania poľnohospo
dárskych pozemkov — 226,

() zaislenie pracovných sil pre poľnohospo
dárske práce — 227, 283.

Poľovačka — daň z poľovačky — 162.

Poľsko:

() platobný styk — 123,
() inkorporácia územia, kloré po roku 1918

5. pripojené k býv. republike Poľskej —s.

Poplatky:
() kartelový poplatok — 93, 112,
Č) licenčný poplatok z lovaru č. 644 colného

sadzobníka — 289.

|

|

Porodné pomvcnice — vzdelanie
12/1939 Úr. nov.

Poslanci — náhrada predsedovi, podpredsedom -a
poslancom snemu — 50/1939 Úr. nov.

a výcvik —

Poštová sporileľňa:
U) prechodné obmedzenie výplat vkladov u

peňažných ústavov, plnenie súkromných
poisťovní, zrušenie mimoriadnych bezpeč
noslných opatrení na zaistenie peňažných
ústavov a zákaz výplaly (prevodu): vkla
dov u Poštovej sporiteľne v Prahe — 12,
103, 173, 209.

Č) Poštová sporiteľňa v Bratislave— zriade

Č) šeková služba — 72,
() prevzatie pohľadávok poštovej sporiteľne

v Prahe Poštovou sporiteľňou v Bralíslave — 298,

Pošlové úrady — riaditeľsivo pošt a lelegralov —
rozšírenie pôsobnosti — 47/1936 Úr. nov.

Pošltoví holubi — doplnenie, poťažne pozmenenie
predpisov o pošlových holuboch — 156.

Poukazovacie právo na župných úradoch — viď
„Verejná správa vnútorná“.

Poukážky — dodávateľské pokladničné poukázky
— 116.

Povinné výllačky Uačív — zákon o ds:javani —

Povinný postup — povinný poslup vývozných po
hľadávok — viď „Vývozné poh"-dávky“.

Pozemková reforma — revízia — 233.

Pozemky — viď „Nehnuteľnosti“ „Poľaohospo“
dárstvo“.

Pôžička hospodárskej obrody Slovenskej krajiny
— 48/1939 Úr. nov.

Pracovné sily — zaistenie pracovných zil pre poľ
nohospodárske práce — 227, 283.

Pracovné útvary — nárok osôb zaradených do
pracovných útvarov, vobore nemocenského
a penzijného poislenia súkromných zamest
nancov vo vyšších službách a poistenia u
banských bratských pokladníc — 66/1938

r. nov.

Pragmatika služebná — viď „Zameslnanci štátni“

Predaj:
(/) umelých jedlých tukov — 54.
() predaj múky bez vriec — 269.
(?) predaj cukru bez vriec — 279.
(“) predaj tovaru za jednolné ceny, zmena

zákona — 331.

Prenájom — núlený prenájom nieklorých živno
stenských mieslnoslí — 335.

Prepravné lístky — výmena — 107.

Prešov:

(1) úprava obvodu okresného súdu 45/1938
r. DOV.



() slanovenie sidla okresného finančného ria
dileľstva — 2/1939 Úr. nov,

() krajský súd v Prešove, príslušnosť vo ve
ciach vojenskej zrady — 60/1939 Úr, nov.

(“) hlavný súd a hlavné štátne zaslupiteľslvo

(%)vylúčenie obcí Košická Belá a Košické
Hámry z obvodu okresného súdu v Pre
šove — 247.

Prevodzovne — zdaňovanie prevodzovní so síd
lom mimo územia Slovenskej republiky —
92/1938 Úr. nov.

Prezident republiky:
() Standarda prezidenta republiky — 263.
©) plat prezidenin republiky — 264.
() Kancelária prezidenta republiky — 265.
(“ trestné stíhanie — 336.

Prirážky — viď „Dane“

Príročie.
Č) povolenie príročia správam cirkevných ma

jelkov a verejným londom, z ktorých časť
sa nachádz) na území pripojenom k Ma
dďarsku — 2097.

() príročie pr< pohľadávky proti býv. č.-sl.
štátu a pr<rušenie sporov o lielo pohľa
dávky a zastupovanie eráru — 275,

Prirodné vedy — slúdium — 180.

Prísaha štátnych 7:mcsinancov, verejných notárov
a advokálov — 6.

Príspevok štátu 1a úrok priznaný dlžníkom z dô
vodu živelných pohrôm — 81.

Profesori — nalurálna byty — 80,

Protektorát Čechy a Morava — opatrenie Národ
nej banky o platobnom slyku — 22.

Rady — lesnícka u drevárska rada, zriadenie —

Redaktiori — židia — 63.

Register — refister a vlajka lodi pre vnútrozem
skú plavbu — 198.

evírna rada — rozpustenie — 142.

Revízia:

(%disciplinárne tresly — 89,
(?) povinná revizia obchodných bánk a peňaž

ných podnikov — 136,
Č) revízia živnostenských oprávnení — 169,
() revízia pozemkovej reformy — 253,

Riaditeliaškol — naturálne byly — 860, a
Riaditeľstvo pošt a telegrafov — viď „Pošlové

úrady“.

Riaditeľstvo pre cestovný ruch — jeho príjmy —
329.

Rim.-kal. bohoslovecká fakulla — zmena názvu
— 62/1939 Úr. nov.

IX

Rokovací poriadok:
Č) župných výborov a komísií — 315,
Č) pre župné a okresné úrady — 316,
Č) rokovací poriadok snemu — 84.

Rozpočet — vid „Finančný zákon“.

Rozpustenie:

U] rozpustenie polovojenských branných or
ganizácií — 15/1938 Úr. nov.,

(] rozpustenie závodných výborov, závodných
rád a revírnej rady a menovanie nových

() rozpustenie Orgfanizačných složiek zamesl
naneckých odborových organizácií s úslre
dím. mimo územia Slovenského štálu a
povinnosť odborových organizácií k pred
loženiu slanov k novému schváleniu — 11,

Rozsudky — vyhlasovanie v súdnom a admi
lívnom pokračovaní — 8,

Rumunsko — plalobný styk — 313.

Sbieranie — povinné sbieranie odpadkov — SI
1939 Úr. nov.

Sečovce — úprava obvodu okresného súdu —
45/1938 Úr. nov.

Senica — úprava obvodu okresného súdu — 45
1938 Úr. nov.

Slad — úprava obchodu s nim — 166.

Slovenská Dunajplavba — zriadenie Slovenskej
Dunajplavby účastinnej spoločnosti — 155.

Slovenské Hypotečná a komunálna banka — 71.

Slovenská lelecká spoločnosť — 139.

Slovenská národná banka — zriadenie — 44.

- Slovenská republika:
(!) vyhlásenie samoslatnosti — 1,
(%)colný obchodný slyk s cudzinou — 2,
(7) správa kapitálovej účasti Slovenského Stálu

v podnikoch šlálnych, všeužiločných a
súkromných — 24,

() úprava smlúv dojednaných šlálom — 119,
200, 231, 276,

Č) šlálny znak, šlátna pečať, štátna vlajka a
štátna záslava — 148,

() úslava — 185,
() zaisťovacie uväznenie nepriateľov Sloven

ského štálu — 32,

Slovenský najvyšší súd:
(") zriadenie — 49,
(?) rokovací poriadok — 181.

Slovenský ščlát — viď „Slovenská republika“.

Slovenský zákonník — 14, 109.

Služebná pradmaltka — viď „Zomeslnanci šlátni“.
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Smlavy — upruva smlúv dojednaných šlálom —
119, 200, 231, 276.

Snem Slovenskej republiky — rokovací poriadok
.— 84.

Salna:
) počiatok činnosti okresného súdu 539-1939

T, nov.
(“) zrušenie okresného súdu — 338.

Sociálne zdravotný úslav — 101, 172.

Soľ, šlátne predajné ceny luzemskci a cudzozem- |
skej soli — 296.

Splatnosť — požiadavok z vkladných
bankovky,
— 294.

Spolky:

(+)zaistenie majctku spolkov, korporácií aákladiín. ústredie ktorých je mimo Slo
venska — 141938 Úr. nov.,

rozpustenie polovojenských branných or
#anizácií a uznanie Hlinkovej gardy ako
jedinej brannej organizácie — 15/1938 Úr.
nov.,

rozpuslenie telovýchovných spolkov a opa“ircnia o majetku týchlo spolkov — 70!
1938 Úr. nov.,

majetok niektorých rozpustených a zanik
nutých spolkov — 125,

listov na

Č)

niektoré opatrenia. lýkajúce sa spolkov a
družstiev — 140,
rozpustenie odborových organizácií
Slovenska — 11.

mimo

Spoločnosti — obmedzenie slúčenia obchodných
spoločností — 81/1938 Úr. nov.

Sporiteľne — Sväz slovenských sporiteľní — 34/
1939 Úr. nov.

Správne súdnicivo — viď „Najvyšší správny súd“.

Sprostredkovanie práce — predlženie vládneho
nariadenia — 299,

Srážky — dočasné zmiernenie niektorých úspor
ných srážok personálnych — 28

Stavby — slavby vojenských objeklov — úver
pre obce — 219.

Stavebný ruch:
() splácanie zbytkov záručných pôžičiek a

náhrada — 56,

() odpredaj domov, vystavených za podpory
štátu podľa zákonov o stavebnom ruchu
a splácanie náhrady šlátom zaručených pô
žičiek — 97,

() zmena, niektorých zákonných uslanovení

Slráž obrany šlálu — zrušenie vládneho nariade
nia — 90.

Strelivo — licenčný poplatok — 289.

Slroje a pristroje — colné slavy pre dovoz stro
lov a prístrojov — 115.

zadržané pri kolkovaní peňazí |

|

i

|

Stropkov:
() zriadenie okresného súdu v Stropkove —

70/1939 Ur. nov.,
Č) počiatok činnosti okresného súdu v Strop

kove — 291.

Slrakoviny — úprava obchodu s nimi — 166.

Sväzy — Sväz slovenských sporiteľní — 34/1939
r. nov.

Sviatky:
(1) 1. mája 1939 — jeho zrušenie ako sviatku

— ,

() vyhlásenie 14. marca za sviatok — 99,
Č) zrušenie niektorých pamätných dní — 154.

| Sudcovia — služebná prísaha — 6, 41,

Súdy:

() úprava obvodov súdov a štálnych zastupi
telstiev vo vzťahu k územiu pripojenému
k Maďarsku — 45/1938 Úr. nov.,
príslušnosť krajského súdu v Prešove vo
veciach vojenskej zrady — 60/1939Úr. nov..
Zriadenie okresného súdu v Stropkove —
70/1938 Úr. nov..,

počiatok činnosti okresného s::du v Snine
.— 59/1939 Úr. nov.,
určenie súdnej príslušnosti, klcrá sa stala
pochybnou zabraním časti šlášiicho územia

()

() zrušenie hlavného súdu v Prešove — 110,
(") dočasná úprava pokračovania nred civilný

mi súdmi — ,
() nová úprava obvodu okresného súdu v Mi.

chalovciach — 133,

() vylúčenie obci Opava a Čelovce z obvodu
okresného súdu v Modrom Kameni a ich
pričlenenie k obvodu okresného súdu v
Krupine — 130,

(“) Slovenský Najvyšší súd,
(“) Slovenský Najvyšší súd, poriadok o spra:

vovaní jeho veci — 181,
počialok činnosti okresného súdu v Slrop
kove — 291,

okresný súd v Gelnici — počiatok činnosti

pre obce Košické Hámry a Košická Belá— 292,

(“) zrušenie okresného súdu v Snine a pričle
nenie jeho obvodu k okresnému súdu v
Humennom — 338.

zriadcnie — 49,

(7)

(3

Súdy vojenské:
() zriadenie — 87,
() rozšírenie pôsobnosti vojenských súdov —

() rozšírenie pôsobnosti vojenských súdov mi:
mo operačného pásma vojenského — 304.

Súdny treslný poriadok — viď „Treslný súdny po
riadok“.

Súdny úslredný oznamovateľ — 69/1939 Úr. nov.

Súkromné práce obvodných a obecných notárov



Súpis:
(/) povinný súpis a nútená úschova dlhopisov,

ako aj Súpis štálnych slavebných losov
býv, ČSR — 92,
súpis poľnohospodárskych nehnuteľnosti vo
vlastníctve cudzozemských šlátnych obča
nov — 146, 197,

() súpis poľnohospodárskych nehnuteľností vo
vlastníctve židov — 147, 197,

() zabezpečenie povinného súpisu a odvodu
cudzozemských platidiel, drahých kovov a
cenných papierov v pancierových schrán
kach alebo v iných uzavretých úschovách
a o ochrane obehu zákonných plalidiel —
210,

() povinný súpis a nútená úschova slovenskej
emisie záložných listov Hypotečnej banky
českej v Prahe a slovenskej emisie komu

[

nálnych a melioračných dlhopisov Zemskej
banky v Prahe — 229,

Šeková služba u pošlovej sporileľne — 72,

Školstvo:

U] zmena názvu šlálnej univerzity v Brati
slave — 11/1939 Úr. nov.,

() Slovenská »vanjelická bohoslovecká [akul
la v Bratislave — určenie názvu — 42/
1939 Úr. r.cv.,

() pozmenejj názvu štálnej vysokej školy
technickej -— 61/1939 Úr. nov.

() určenie názvu šlátnej katolickej bohoslo
veckej fakully — 62/1939 Úr. nov.,

() stredné šl:cly, organizácia a správa — 168,
() štúdiuni prírodných vied na Slovenskej uni

verzite — 180,
() Slovensk? vysoká škola technická — 188,
() vykonávacie nariadenie k zákonu o Slo

venskej vysokej škole technickej — 236,
(9) naturálne byly učiteľov — 80.

Štalistická služba — 58.

Štálne nakladateľslvo — zákon o právnom posta

Štátne občianslvo — 255,

Štátne zastupiteľstvo:
() úprava obvodov vo vzťahu k územiu pri-“

pojenému k Maďarsku — 45/1938 Úr. nov.,
() zrušenie štátneho zaslupiteľstva v Prešove

— 110.

Štátny zdravotne-sociálny úslav — 101, 172,

Šlálny znak — štátny znak, štátna pečať, štálna
vlajka a štátna záslava — 148,

Slátovky — viď „Mena“.

Svajciarsko — platobný slyk — 189.

Tabaková režiu — zriadenie — 43.

Technika — viď .Školslvo“.

XI

Tlačivá T 30 dávanie povinných výtlačkov tlačiv

Trestné činy, ktorými sa ohrožuje verejný poris

dok. pokoj a verejná bezpečnosť — stíhanie — x

©Trestné okresy daňové — úprava — 50/1938 Úr.
nov., 71.

Trestný súdny poriadok, zmena — 78.

Trnava — úprava obvodu okresného súdu — 45!
1938 Úr. nov.

Tuky umelé a jedlé:
() daň z týchto — 50,
©) niekloré opatrenia o výrobe a predaji —

Č) spracovanie nieklorých tuzemských olej
natých semien pri výrobe umelých jedlých
tukov — 191.

Účastiny — označenie menovou jednotkou sloven
skou — 321.

Učitelia:

() naturálne byty učiteľov — 80,
) bydlisko učiteľstva národných škôl — 47,
() služebný prídavok učileľom 6o skúškou

spôsobilosti pre meštianske a učňovské
školy, prikázaným službou slredným či od

bor ným školám alebo učiteľským ústavom

() úprava služebného pomeru učiteliek — 246.

Účtovná služba na župných úradoch — viď .Ve
rejná správa vnútorná".

Účlovný kontrolný úrad — 186.

Umelé jedlé luky — viď „Tuky“.

Umorovanie nieklorých neštátnych cenných pa
pierov — odklad — 67/1938 Úr. nov,

Univerzita — vid „Školstvo.

Úprava — úprava vojenskej povinnosti židov —
150,

Úradné úkony — vid „Dávky“.

Úrokovanie a umorovanie niektorých neštatnych
cenných papierov — odklad — 67/1938
Úr. nov. S

Úschova — povinný súpis a núlená úschova dlho
pisov, ako aj súpis štálnych slavebných
losov bývalej ČSR — 92.

Úsporný a kontrolný výbor Slovenského snemu
100.

Ústava Slovenskej republiky — 185.

Ústavy. peňažné — viď „Peňažníciv

| Utečenci:
() volebné právo utečencov do prvého snemu

Slovenskej krajiny — 71/1938 Úr. nov..
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|] dohoda s Maďarskom o kolonistoch a vý
voze hnuleľných veci — 47/1939 Úr. nov.
priechodné opalrenie pôdy roľníkom ule
čencom cceslou nútenej krátkodobej árcndy

(u

Úver:
() stavebný úver pre obce ako slavebníkov na

slavby vojenských objektov v roku 1939
— 219,

) hotelový úver — 337.

Územia pripojené po r. 1918 k býv. republike Poľ
skej (inkorporácia) — 323.

Vápno dusíkaté — úprava cla — 204

Veľkostatky — ustanovenie o prechodnom dozore
a vnúlenej správe na veľkostatky — 39.

Verejná správa vnútorná:
() určenie sldiel a obvodov niektorých okres

ných úradov — 175,
() zákon o verejnej správe vnútornej — 190,
() vradenie policajných riadileľstiev a poli

cajných úradov do orfanizácie župných a
okresných úradov — 314,
rokovací poriadok pre župné výbory a ko
misie — 315,

C) rokovací poriadok pre župné a okresné
úrady — 316,

() výkon poukazovacieho práva, účtovnej,
pokladničnej a hospodárskej kontrolnej
služby na župných a okresných úradoc
— 317.

Verejné notárslvo:
() dočasná úprava — 9/1938 Úr. nov. 274,
() úprava pečatí verejných notárov — 46/

1938 ÚT, nov.

Verejní notári:
() úprava pečati verejných notárov — 46/

1938 Úr. nov.,
() prísaha — 6, 41,
() verejní nolári židia — 63.

Verejný poriadok — ohroženie — trestné stíhanie
niektorých činov — 326.

Veritelia — uplatnenie požiadaviek vernteľov z
územia pripojeného k Maďarsku proti tu
najším dlžníkom — 159,

Vícinálne cesty — viď „Cesty“.

Vizová povinnosť — 218,

Vkladné listy na bankovky zadržané pri kolkova
ní peňazí — vyhlásenie splatnosti — 294.

Vklady — prechodné obmedzenie výplaty vkladov
u peňažných úslavov, plnení súkromných
poisťovní, zrušenie mimoriadnych bezpeč
ných opatrení na zaislenie peňažných ústa
vov a zákaz výplaly (prevodu) vkladov
u Pošlovej sporileľne v Prahe — 12, 103,
173. 209.

Vláda ireslné stíhanie členov vlády — 336.

Vládni komisári:

() vyslanie pendných dôverníkov do výrobných a obchodný dnik á —
19, 117, 321, Podaľkov (závodov)

U) vyslanie vládneho komisára do podaiku
"Alexander Winter a synovia Piešťnay“

Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slo
vensku — zrušenie — 29.

Vlajka štálna — 148.

Vlajka — vlajka a refister lodí pre vnútrozemskú
plavbu — 198.

Vlna Tj čia. povinné hlásenie zásob a cien —

Vojenská povinnosť židov — 150,

Vojenská zrada — viď „Súdy“.

Vojenské objekly — úver na stavby obciam — 219.

Vojenské osoby — zmenkovo právne lehoty — 233.

Vojenské súdnícivo — viď „Súdy“.

Vojnoví poškodencí — zmena nieklorých zákon
ných ustanovení — 38,

Vojsko:
() úradnicke kategorie a úradné tituly v obo

re vojenskej správy — 152,
(") úprava plalových pomerov nie

jenských (ážistov — 222, 288,
() zrušenie Krajinského (zemského) vojenské

ho veliteľstva — 270,
(1 odpredaj postrádateľného vojenského ma

tsrýchb vo

teriálu — zrušenie nariadenia — 261,

Voľby — volebné právo utečencov Slovákov do
snemu Slovenskej krajiny — 71/1936 Ur.
nov,

Výber lesného osiva a sadenie — 174,

Výbor úsporný a kontrolný Slovenského snemu —

Vyhlasovanie:
() vyhlasovanie súdnych oznamov — 69/1939

T. HOv.,

() vyhlasovanie rozsudkov v súdnom a admi:
nistratívnom pokračovaní — 8,

(9 vyhlasovanie právnych predpisov — 14,

Výmena — výmena slovenských emisií záložných
listov a dielčich dlhopisov Hypotečnej ban
ky českej v Prahe a Zemskej banky v
Prahe — 297.

Vymielanie — vymielanie pšenice, raži a jačmeňa
28,

Výplaty — dočasný zákaz niektorých výplat zo
zaopatrovacích zariadení pre prípad cho
roby, invalidity, staroby a úrazu — 151.

Výroba:
() zákaz výroby bohoslužebných a nábožen

ských predmetov nekresťanmi — 36,



") umelýc" a jedlých tukov — 54,
() výro“ a — 153,
() spracovanie tuzemských olejnalých semien

prí výrobe umelých jedlých tukov — 191.

Vysťahovalectvo — zaisťovacie úkony voči 0s0
bám, hodlajúcim sa vysťahovať — 34.

Vývoz: i
() dovoz a vývoz hospodárskych zvierat a

živočišných výrobkov — 124,
() opalrenie Slovenskej národnej banky o ná

ležitostiach pri vývoze tovaru — 223.

Vývozné pohľadávky — povinný poslup vývoz

Vyznamenanie:
() vyznamenania za hrdinstvo v bojoch za

zabezpečenie samostalnosli slovenského
národa a medaile za zásluhy o vydobytie
slovenskej samostatnosti — 95, 221,

Č) slover.slý vojenný víťazný kríž — 221.

Vyživovací príspsvok — vyživovací príspevok ro
dinným príslušníkom členov HG a FS a
iných o:čb, povolaných veliteľstvami do
služieb wri obrane šlálu — 216, 308.

Zaisťovacie úkory voči osobám hodlajúcim sa vy
sťahova“ — 34.

Zaisťovacie uviiznenie
štálu — 52,

nepriateľov Slovenského

Zákaz — dočasný zákaz niektorých» výplat zo za
opatrovacích zariadení pre prípad choro
by, invalšaity, staroby a úrazu — 151.

Základiny — zaistenie majetku spolkov, korporá
cií a záldladín. úslredie klorých je mimo
Slovenska — 14/1938 Úr. nov,

Záložne — odklad dražieb veci v nich uschova
ných — 242.

Zameslnanci súkromní:
() dočasná úprava pomerov zamestnancov po

isťovní — 91/1938 Úr., nov.
(3)skrátenie výpovednej lehoty pre služebné

pomery, upravené podľa súkromného prá
va a o odbyľnom pri výpovedi — 65,

() nárok na mzdu zamestnancov povolaných
do vojenskej služby — 223.

Zameslnanci štální a verejní:
() úprava služebného pomeru štátnych ainých

verejných zamestnancov, ktorí mali pôso
bisko na území pripojenom k Maďarsku,
k Poľsku alebo k Nemecku a zostali na
svojom pôsobisku — 52/1938 Ur. nov, 35!
1939 Úr. nov.,

() služebná prísaha — 6,
(% diéty — 23, 59,
() úradnicke kategorie a úradné lituly — 152,
() úprava plalových pomerov zamestnancov,

konajúcich vojenskú službu — 222, 288,
(% vyzdvihnulie z platnosti S 69 služebnej

pragmaliky — 235,

XIII

() úprava trvania služobného pomeru zameslt
nancov českej národnosli — 254,

()] dočasné zmiernenie niektorých úsporných
Opatrení personálnych — 280,

Č) dočasná úprava niektorých služebných po
merov štálnych zamestnancov — 312,

(") služebný prídavok učileľom, prikázaným
slredným alebo odborným školám — 178,

(") vydaté učiteľky — úprava služebného po
meru — 246.

Zaopalrovacie zariadenia — vid Zákaz"

Záruka — Slátna záruka na hotelový úver — 337.

Zástava člátna — 148,

Záväznosť koleklívnych smlúv — viď „Hromadné
pracovné smluvy“.

Závodné rady — rozpustenie závodných výborov,
závodných rád a revírnej rady a menova
nie nových — 142

Závodné výbory — rozpuslenie závodných výbo
Tov, závodných rád a revírnej radya me
novaní nových — 142

Záznamný styk —úprava záznamného styku zá
vodov Zbrojovka akc. spol. v Brne, závod
Považská Bystrica a Akc. spoločnosť pred
tým Škodove závody v Plzni, závod Dub
nica n. V, — 126.

Zbohatlíci politickí — 73,

Zdaňovanie prevodzovní so sídlom mimo Sloven
ska — 92/1938 Ur. nov.

Zdravotná prirážka — sl i ýšky — 83/
1938 Ur. nov. vanovenie výšky

Zdravotne sociálny ústav — viď „Štátny zdravotne
sociálny úslav.“

Zemská banka v Prahe — vid „Pešažníctvo“.

Zhabanie majetku pre niektoré trestné činy — 262.

Zmenkovo-právne lehoty — viď „Zmenky“.

Zmenky:
() uplatnenie práv zo zmeniek v dobe bran

nej pohotovosti štátu — 2/1938 Úr. nov.
Č) uplatnenie práv zo zmeniek v dobe bran

nej poholovosti štátu — 2/1938 Úr, nov.,
Č) predlženie zmenovo-právnych lehôt — 1/

1939 Úr. nov., 10, 35, 144, 273, 319,
() nové úradné zmenečné blankety — 163,
Č] prechodná úprava nieklorých zmenkových

lehôt — 233.

Značka. — Exporlná značka tovarov, vyrábaných
v Slovenskom štáte — 67.

Znalečné v trestnom pokračovaní súdnom — 187.

Známky:
() vydanie nových kolkových známok — 108,

Č) novýúprava kolkových známok a značiek
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Zrašenie:
() niektorych pamatných dni

[1] zákazu poražania mladého hovädzieho do
bylka — 237.

Zverolekárska komora — zriadenic — 132.

15, 154,

Zvieratá — dovoz a vývoz hospodárskych zvieral
a živočišných výrobkov — 124.

Železnice — predlženie plalnosti nariadenia o pn
kázaní právomoci železničného správneho
úradu a krajinského úradu — 170.

Železničné — výmena železničných nákladných li
stov a cena železničných nákladných listov
prc medzinárodnú a vnúlrozemskú prepra
vu — 107

Židia:
() vymedzenie pojmu žida — 63,
() usmernenie počlu židov v niektorých slo

bodných povolaniach — 63,
[) vylúčenie z verejných služieb — 74
(] vylúčenie židov z práv na verejné lekárne

a o usmernení počtu židovských zamest
nancov v lekárňach — 145.

() usmernenie počlu židov vo výkone lekár
skej praxi — 184,

U) uprava vojenskej povinnosti židov — 150,
[

(] obmedzenie uplatnenia alebo vymáhania
požiadaviek advokálov-židov — 193,

(] súpis poľnohospodárskych nehnuteľnosti
vo vlastnicve židov — 147, 197.

Živelné pohromy — sniženie štátneho prispevku
na úrok, priznaný dlžníkom z dôvodu Ži
velných pohrôm — 81.

Živnosti:

() revizia hostinských a výčapníckych živ
noslí — 40,

(“) triedenie podnikov hoslinských a výčap
níckych živností s právom ubytovať cu
dzincov — 96, 106,

U) odklad účinnosti zákona o zavedení. pre
ukazu spôsobilosti pre živnosť haslinskú
a výčapnícku — 117,

() revizia živnostenských oprávnení — 169.
() predlženie účinnosli vládneho nariadenia

č. 265/1939 o dočasných obmedzeniach
v živnostenskom a inom zárobkovom pod
nikaní — 272,

() hlásenie a núlený prenájom živnoslenských
miesinoslí — 335.

Župy — viď „Verejná správa vnútornú“
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OBSAH: (1.—3.) 1, Zákon o samostatnom Slovenskom štáte. — 2, Nariadenie o úprave obchod
ného styku s colnou cudzinou. — 3, Nariadenie o devizových predpisoch.

1. 2.
Zákon Vládne nariadenie

zo dňa 14. marca 1939
o samostatnom Slovenskom štáte.

Slevenský snem usniesol sa na tomto
zákone:

S 1.

Slovenská krajina vyhlasuje sa za sa
mostalný a neodvislý Slovenský štát. Snem
Slovenskej krajiny pretvára sa na zákono
darný snem Slovenského štátu.

S 2.

Až do vydania ústavy Slovenskéhoštá
tu celá vládna a výkonná moc je v ru
kách vlády, ktorú menuje predsedníctvo
Snemu.

S 3.

Všetky doterajšie zákony, nariadenia a
opalrenia ostávajú v platnosli so zmena
mi, ktoré vyplývajú z ducha samostatnosti
Slovenského štálu.

S 4.

Vláda sa splnomocňuje, aby cestou na
Tiadenia vykonávala všetko, čo je v pre
chodnom čase potrebné na udržanie po
riadku a na zabezpečenie záujmov Slo
venského štátu.

S 5.

Zákon tento nadobúda účinnosti dneš
ným dňom a splní ho vláda.

Dr. Sokol v. r.
Dr. Tiso v. r.

Dr.Tukav. r. Čatloš v.r.
Dr. Ďurčanský v. r. Sivák v.r.
Sidorv. r. Dr. Pružinský v. r.
Stanov. r. Dr. Fritz v. r.

Medrickýv. r.

Zo dňa 14. marca 1939

o úprave cbchodného slyku Slovenského
štátu s colnou cudzinou.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje na
základe splnomocnenia daného zákonom
zo dňa 14. marca 1939, číslo 1 SI. z. o sa
mostatnom Slovenskom štáte, toto:

S 1.

Územie Slovenského štátu je samcslat
ným colným územím.

8 2.

Pre colný styk Slovenska s colnou cu
dzinou plalí doterajší česko-slovenský col
ný zákon zo dňa14. júla 1927, číslo 114 Sb.
z. an. prevádzajúce vládne nariadenie k
tomuto zákonu zo dňa 13. decembra 1927,
číslo 168 Sb. z. a n. so všetkými doplnkami
a zmenami, ako aj doteraz platná colná ta
rifa česko-slovenská upravená podľa usta
noveniačl. II., zákona zo dňa 12. aug. 1921,
č. 349 Sb. z. a n. a podľaustanovenia záko
na zo dňa 22. júna 1926, číslo 109 Sb. z. a
n. s príslušnými doplnkami a vysvetlivka
mi.

5 3.

Platné česko-slovenské smluvy a doho
dy povahy cbchodno-polilickej uzavreté s
cudzími štátmi platia aj pre slyk medzi
Slovenským štátom a prislušnými šlátmi,
pokiaľich tieto štáty uznávajú pre seba za
záväzné, Kompenzačnéa konlingentné do
hody Česko-Slovenska s inými štátmi sú
pre Slovenský štát plalné len do takej mie
ry, v akej sa pri ich uzavieraní bral zreteľ
na vývozné a dovozné možnosli Slovenska.
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S 4.

Pre obchodný styk Slovenského šlálu
s colnou cudzinou plalia všelky doterajšie
česko-slovenské obmedzenia dovozu a vý
vozu a všelky doterajšie česko-slovenské
predpisy o povoľovacom pokračovaní. Mi
nister hospcdárstlva môže tieto predpisy
podľa potreby upraviť aleb: zmeniť.

S 5.

() Pri dovoze tovarov vyrobených v
českých krajinách na územie Slovenského
štálu nevyberá sa až do ďalšej úpravy clo.
To islé plalí aj pri vývoze.

() Minister financií v dohode s mi
nislrom hospodárstva môže aj lovary iné
ho gôvodu, dovážané na Slovensko z čes
kých krajín, v konkrétnom prípade alebo
aj všeobecne od cla oslobodiť.

() Pri colnom odbavovaní tovarov, do
vážaných z českých krajín, vyberajú sa
všetky dane, dávky a poplatky, ktoré sa
vyberajú pri dovoze tovarov z iných štá
tov.

() Dovoz a vývoz tovarov v slyku s
českými krajinami podlieha povoľovacie
mu pokračovaniu. Pri tomto povoľovacom
pokračovaní sa vyberajú len poplatky, do
terajšími predpismi stanovené.

8 6.

Dovozné a vývozné povolenia, vydané
pre podniky, kloré majú sídlo na Sloven
sku, ministerstvom obchodu v Prahe, prí
padne tiež inými ministerstvami českými
a doleraz nepoužité alebo nevyužité, pla
tia len vtedy, keď majú schvaľovaciu do
ložku príslušného slovenského minister
slva.

zákonník.

S 7.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosti
dňom 14. marca 1939 a prevedie ho miní
ster hospodárstva v dohode s príslušnými
ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Čatlošv. r.
Dr. Ďurčanský v. r. Sívák v.r.
Sidor v.r. Dr. Pružinský v.r.
Stano v.r. Dr. Fritz v. r.

Medrickýv. r.

3.
Vládne nariadenie

zo dňa 14. marca 1939
o devizových predpisoch.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4
zákona zo dňa 14. marca 1939, číslo 1 Sl.
z. o samostatnom Slovenskom štáte, na
riaďuje toto:

S 1.

Všetky doteraz vydané devizové pred
pisy zostávajú v platnosti a vzťahujú sa
aj na styk s krajinami Českou a Morav
skosliezskou.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a prevedie ho minister
financií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Čatloš v. r.
Dr. Ďurčanský v. r. Sivák v. r.
Sidcr v.r. Dr. Pružinskýv. r.
Stanov. r. Dr. Fritz v. r.

Medrickýv. r.

Tlač: Aadrej v Bralislave, Trieda kráľa Alexandra č. 12
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4.
Vládne nariadenie

zo dňa 15. marca 1939
o zriadení a pôsobností ministerstiev

Slovenského štátu.

| Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa $ 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, číslo
1 SI. z. o samostatnom Slovenskom štáte:

5 1.

Na obstarávanie štátnej správy Sloven
ského štátu zriaďujú sa tieto ústredné
úrady:

1. úrad predsedu vlády,
Z. ministerstvo zahraničných vecí,
3. ministerstvo vnútra,
4. ministerstvo financií.
9. ministerstvo školstva a národnej

osvety,
6. ministerstvo pravosúdia,
1. ministerstvo hospodárstva,
8. ministerstvo dopravy a verejných

prác,
9. ministerstvo národnej obrany.

S 2.

Pôsobnosť týchto správnych úradov
vzťahuje sa na všetky veci štátneho ži
vota.

S 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia, splnia ho všetci členo
via vlády.

Dr. Tisov. r.
Dr.Tukav. r. Sivák v.r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v.r.
Sidor v. r. Medrioký v.r.
Dr.Pružinskýv. r. Stanov. r.

Čatlošv. r.

De

Vládne nariadenie
zo dňa 15. marca 1939

o priechodnom opatrení pôdy roľníkom
utečencom cestou nútenej krátkodobej

árendy.

Vláda Slovenského šlátu nariaďuje
podľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
č. 1 SI. z. o samostatnom Slovenskom
štáte, toto:

5 1.

() Vlastníci, árendátori a iní užívate
lia poľnohospodárskej pôdy vo výmere
nad 50 ha sú povinní na príkaz minister
stva hospodárstva dať z tejto užívanej pô
dy do výšky 10 percient do árendy po
trebným slovenským roľníkom-utečencom
na dobu najďalej 3 rokov. Vlastníci, áren
dátori a iní užívatelia pôdy vo výmere
nad 50 ha sú povinní v prípade potreby
postarať sa aj o také ubytovani im do
wnútenej árendy pridelených roľníkov
utečencov, ktoré im umožní riadne hospo
dáriť na árendovanom pozemku.

(“) Sem spadajú predovšetkým a bez
ohľadu na výmeru nehnuteľnosti cudzích
štátnych príslušníkov, taktiež nehnuteľno
sti árendované, bez ohľadu na šlálnu prí
slušnosť árendátorov a prenájomníkov.

S 2.

Žiadosti o prídel vnúlenej árendy vy
bavuje prislušná obvodová úradovňa pre
pozemkovúreformu. Proti jej rozhodnu
tiu možno sa odvolať na ministerstvo ho
spodárstva, avšak bez odkladného účin
ku. Obvodovej úradovni pri výkone je ná



4 Slovenský zákonník.

pomocný okresný úrad, v obvode ktorého
otázny slatok leží.

S 3.

() Jednotlivý uchádzač o prídel vnúte
nej árendy môže doslať do árendy najviac
15 ha pôdy. Pri určení výmery má sa brať
do úvahy uznaná potreba uchádzačova,
pri čom nesmú utrpeť záujmy výroby na
dotyčnom hospodárskom celku, najmä po
trebná surovinová základňa poľnohospo
dárskeho priemyslu, ani záujmy osôb na
ňom trvale zamestnaných.

(") Tieto výhrady neplatia pn príde
Icch podľa odsl. 2. 8 1 ustálených.

S 4

Vnútený árendátor je povinný koncom
hospodárskeho roku, najneskoršie do 1.
októbra, zaplatiť árendovné vlastníkovi
(árendátorovi alebo užívateľovi): ináč strá
ca nárok na árendu pre budúci rok. Za
prvý hospodársky rok árendovné zaručí
vlaslníkovi (árendálorovi alebo užívate
ľovi) ako náhradný ručiteľ v smysle 8 2,
odst. b) vládneho nariadenia z 11. novem
bra 1938, č. 292 Sb. z. a n. Ústav pre sta
rostlivosť o uprchlíkov. Ústav ten má sa
starať aj o zabezpečenie nutných po
trieb pre ri-2dneobrábanie pôdy (investič
ný úver).

5 5.

O prídeloch a árende rozhoduje obvo
dová úradovňa pre pozemkovú reformu,
o prípadných súkromno-právnych oláz
kach príslušný okresný súd.

8 6.

Toto vládne nariadenie nadobúda účin
nosli dňom vyhlásenia a platí do 31. mar
ca 1940: prevedie ho minister hospodár
stva.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v.r. Sivák v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v.r.
Sidor v.r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stano v.r.

Čatloš v.r.

6.
Vládne nariadenie

zo dňa 15. marca 1939
o služobnej prísahe štátnych zamestnanc.v,
sudcov, verejných nctárov a advokátov.

Vláda Slovenského šlátu nariaďuje po
dľa $ 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
číslo 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
štáte:

5 1.

Prísaha, ktorú skladajú všetci nastupu
júci štátni zamestnanci a všetci zamestnan
ci vo sväzkoch samosprávnych:znie takto:

„Prisahám na Bohaživého, že vždy bu
dem verný Slovenskému štátu a poslušný
jeho vláde, prisahám, že budem zachová
vať všetky zákony a nariadenia, že budem
usilovne, svedomite a nestranne plniť svo
je úradné povinnosti podľa zákonov a na
riadení, že úradné tajomstvo neprezradím,
že budem poslušný svojim predstaveným
a budem sa starať v každom svojom počí
naní o prospech Slovenského štátu a 0 zá
ujmy služby. Tak mi Pán Boh pomáhaj."

S 2.

Sudcovskí čakatelia, vstupujúci do služ
by, skladajú túto prísahu:

„Prisahám na Bohaživého, že vždy bu
dem verný Slovenskému štátu a poslušný
jeho vláde, prisahám, že budem plniť po
vinnosti svojho úradu usilovne, svedomi
te a nestranne podľa zákonov a že úradné
tajomstvo neprezradím. Tak mi Pán Boh
pomáhaj.“

S 3.

Nastupujúci sudcovia, aj tí, ktorí do úra
du sudcovského boli povolaní zo stavov
nesudcovských, skladajú túto prísahu:

„Prisahám na Boha živého, že vždy bu
dem verný Slovenskému štátu, jeho vláde
poslušný, prisahám, že budem zachovávať
všetky zákony, že ako sudca budem pre
každého usilovne, svedomile a nestran
ne podľa platných zákonov a svojho naj
lepšieho presvedčenia rozhodovať a ničím
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ssa nedám odvrátiť od svedomitého plne
:nia povinnoslí sudcovského úradu. Tak mi
Pán Boh pomáhaj.“

Prísahu toholo znenia složia aj odborní
sudcovia (S 21 zákona o organizácii sud
cov).

S 4.

Verejní notári pri nastúpení skladajú
túto prísahu:

„Prisaháin na Boha živého, že vždy bu
«demverný Slovenskému štátu a poslušný
jeho vláde, prisahám, že budem zachová
vať všetky zákony a platné nariadenia a

Že budem svoje povinnosti ako verejný no
tár plniť podľa zákonných ustanovení ná
ležite a svedomite. Tak mi Pán Boh po
-máhaj.“

S 5.

Advokáli po zápise do soznamu do ad
vokátskej komory skladajú túto prísahu:

„Prisahám na Boha živého, že vždy bu
«demverný Slovenskému štátu a poslušný
jeho vláde, prisahám, že budem zachová
vať všetky zákony a platné nariadenia a
že budem plniť všelky svoje povinnosti
svedomite. Tak mi Pán Boh pomáhaj.“

S 6.

Prísahy tielo sa skladajú tým spôsobom,
Že prisahajúci znenie prísahy opakuje, pri
čom položí si pravú ruku na srdce a po
prísahe podá ruku tomu, kto“ ho sprisa
háva. Iné formálnosti sa nedopúšťajú.

Verejných notárov sprisaháva prezident
verejnonolárskej komory.

Advokátov sprisaháva prezident advo
kátskej komory.

S 1.

Prísahu skladajú aj všetci už ustanovení
štátni zamestnanci, všetci zamestnanci vo
sväzkoch samosprávnych, sudcovia (aj od
borní), sudcovskí čakatelia, verejní notári
a advokáti. Kto do jedného mesiaca od
vyhlásenia tohoto nariadenia prísahu ne
složí, o tom sa predpokladá, že sa úradu
alebo praxe advokátskej zrieka. Lehota
táto môže byť predlžená príslušným mi

nisterstvom na prosbu len z dôležitých
príčin.

S 8.

Vojenskú prísahu v Slovenskom šláte
upraví minister národnej obrany.

5 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásení , splnia ho všetci členo
via vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Sivák v.r.
Dr. Ďurčanský v.r. Dr. Fritz v.r.
Sidor v.r. Medrickýv. r.

„Dr. Pružinskýv. r. Stano v.r.
Čatloš v.r.

1.
Vládne nariadenie

zo dňa 45. marca 1939
0 ochrane dlžníkov, ktorí nemôžu dispo

novať vkladmi u peňažných ústavov.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4 zá
kona zo dňa 14, marca 1939, číslo 1 SI. z.,
nariaďuje:

S 1.

Lehoty, stanovené platným právom k
splneniu súkromnoprávnych záväzkov dlž
níka, pokiaľ tento pre obmedzenie dispo
zície vkladmi u peňažných ústavov ne
môžu splniť svoje záväzky, predlžujú sa na
čas trvania moratoria.

S 2.

Exekučný súd odloží na návrh dlžníka
exekučné a zaisťovacie úkony, ak sú spl
nené podmienky $ 1, na čas tam uvedený.

S 3.

Rozhodnutie o návrhu na vyhlásenie
konkurzu u osôb v $ 1 uvedených treba
odložiť k ich návrhu na čas vS 1 uvedený.

S 4.

Za podmienok v $ 1 uvedených a na
návrh dlžníka odkladá sa sročnosť vyrov
návajúcich splátok vyrovnávajúcej kvóty
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v pokračovaní vyrovnávacom, núlenom
vyrovnaní a poľnohospodárskom vyrovná
vacom pokračovaní na čas v 8 1 uvedený.

$8 5.

() Návrh podľa 8 2 treba učiniť najne
skoršie do 8 dní potom, keď dlžník bol
upovedomený o povolení úkonu, ktorý mô
že byť odložený.

() Návrh podľa S 3 treba podať zpra
vidla pri výsluchu dlžníka podľa 2. odst.
8 69 konk. por., najneskoršie však do tých
čias, kým súd právoplatne rozhodne o ná
vrhu na vyhlásenie konkurzu.

() Návrh podľa S 4 treba podať do 8
dní pred sročnosťou najbližšej vyrovná
vajúcej splátky, o klorej odklad ide. To
neplatí pre vyrovnávajúce splátky, ktoré

sa stanú sročnými v čase 8 dní po účinno
sti tohoto nariadenia.

8 6.

V grípade sporu súd rozhoduje o zná
šaní pravotných útrat podľa povahy prí
padu a voľného uváženia.

5 7.

Proti rozhodnuliam súdu podľa tohoto
vládneho nariadenia je prípustný jedno
stupňový rekurz.

S 8.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia. Prevedie ho minister
pravosúdia v dohode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Sidor v.r.
Dr. Pružinskýv. r.

Sivák v.r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Stano v.r.

Čatloš v. r.

Tlač: Knihllačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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Vládne nariadenie
zo dňa 16. marca 1939

o vyhlasovaní rozsudkov v súdnom a v ad
ministratívnom pokračovaní.

Vláda Slovenského štátu na základe 8
4 zákona zo dňa 14. marca 1939, čís. 1
SL z. o samostatnom Slovenskom štáte
nariaďuje:

5 1.

Vo všetkých prípadoch v pokračovaní
súdnom a administratívnom vyhlasujú sa
rozsudky: Menom Slovenského štátu.

8 2.

Tým sa menia ustanovenia, ktoré od
porujú tomuto nariadeniu, najmä $ 327 tr.
p. v znení bodu 14, čl. II. zákona čís. 1
z r. 1920 Sb. z. an. a 8 401 :1 osp.

5 3.

Tolo nariadenie nadobudne účinnosti
dňom vyhlásenia. Splnia ho minister pra
vosúdia a minister vnútra.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v. r.

Dr. Ďurčanský v. r. Medrickýv. r.

Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.

Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

aj za ministra Siváka.—eon

Vládne nariadenie
zo dňa 16. marca 1939,

ktorým sa činia mimoriadne opatrenia
pre obvod celého Slovenského štátu.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje
podľa 8 4 zákona zo dňa 14. apríla 1920,
č. 300 Sb. z. a n., o mimoriadnych opaire
niach, v znení zákona zo dňa 10. júla 1933,
č. 125 Sb. z. a n., ktorým sa mení zákon
o mimoriadnych opatreniach (v ďalšom
len zákon o mimoriadnych opatreniach) a
podľa 8 4 zákona o samostatnom Sloven
skom štáte čís. 1 SI. z.:

5 1.

() Podľa zákona o mimoriadnych opa
treniach vyhlasujú sa na dobu 3 mesiacov
odo dňa účinnosti tohoto nariadenia mi
moriadne opatrenia, obmedzujúce alebo
rušiace dočasne slobody, zaručené ustano
vením $ 113 zákona zo dňa 29. februára
1920, čís. 121 Sb. z. a n.

Č) Všetky účinky, vypočítané v 58 8,
9 a 10 zákona o mimoriadnych opatr2
niach, nadobúdajú v plnom rozsahu plat
ností.

8 2.

Krajinský prezident sa zmocňuje, aby
činil potrebné opatrenia podľa $ 11 záka
na o mimoriadnych opatreniach.

S 3.

Toto nariadenie plati na území celého
štátu a nadobudne účinnosti dňom 17. mar
ca 1939, splnia ho všetci členovia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.o



10.
Vládne nariadenie

zo dňa 16. marca 1939
0 predlžení niektorých zmenečno

právnych lehôt.

Vláda Slovenského štátu na základe
S 4 ústavného zákona zo dňa 14. marca
1939 0 samostatnom Slovenskom štáte
č. 1 z r. 1939 SI. z. nariaďuje:

S 1.

Lehoty stanovené plalným právom k
uplatneniu a splneniu súkromnoprávnych
nárokov ohľadne lehôt v zmenkovom zá
kone určených sa predlžujú do 31. marca
1939, jestli niektorá zo zmenečno-právne
zaviazaných osôb, alebo zmenečný veriteľ
dňa 15. marca 1939 maly svoje bydlisko
(sidlo) v tom území bývalej Česko-Sloven
skej republiky, kloré nie je súčiastkou
Slovenského štátu.

5 2.

Ustanovenie toto sa vzťahuje i na
zmenky, ktoré boly domicilované a splatné
u ústavov, kloré majú sídlo na území Slo
venského štátu, ak sú splnené podmienky
v 8 1 uvedené.

$ 3.

Ustanovenia $81 a 2 sa vzťahujú i na
lehoty od 15. marca 1939 do účinnosti to
hoto nariadenia.

S 4.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a prevedie ho minister
pravosúdia so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.

Medrický v. r.

Stanov. r.
Dr. Ďurčanskýv. r.

Dr. Pružinskýv. r.

Sivák v. r. Čatloš v.r.

11.
Vládne na:iadenie

zo dňa 16. marca 1939
o rozpustení organizačných složiek za
mestnaneckých edborových organizácií s
ústredím mimo územia Slovenského štátu
a o povinnosti odbcrových organizácií
k predloženiu stanov k novému schváleniu.

Vláda Slovenského štálu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
číslo 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
štáte toto:

S 1.

() Na území Slovenského štátu rozpú
šťajú sa všztky organizačné složky (od
bory, skupiny, sekcie a pod.) zamestna
neckých odborových organizácií, ktorých
ústredie je mimo územia Slovenského
štátu. |

(7)Ich majetok prechádza podľa povahy
dotyčných odborových organizácií na ob
dobné členské organizácie Sdruženia slo
venských kresťanských odborových orga
nizácií. V sporných prípadoch rozhodne
ministerstvo vnútra.

S 2.

Ustanovenia 8 1, ods. 2, platia aj pre
lie organizačné složky zamestnaneckých
odborových organizácií, ktoré zanikly v
dobe od 6. októbra 1938 do účinnosti to
hoto nariadenia, bez ohľadu na to, kde
majú svoje ústredie.

S 3.

() Všetky zamestnanecké odborové or
fanizácie, ktorých ústredie je na území
Slovenského štátu a ktorých stanovy boly
schválené pred 6. októbrom 1938, sú po
vinné do 15 dní od účinnosti tohoto na
riadenia predložiť svoje stanovy k nové
mu schváleniu ministerstvu vnútra.

() Ak ministerstvo vnútra stanovy za
meslnaneckej organizácie neschváli, vo
výmere o tom súčasne odborovú orégani
Záciu rozpustí.

() O majetku organizácie, ktorej sta
novy minister vnútra neschváli, platia od
dobne ustanovenia 8 1, ods. 2 tohoto na
riadenia.



S 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: splní ho minister vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v.r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.

12.
Vládne nariadenie

zo dňa 16. marca 1939
o prechodnom obmedzení výplat vkladov
u peňažných ústavov, plnení súkromných
poisťovní, zrušení mimoriad. bezpečnost
ných opatrení na zaistenie peňažných
ústavov a 0 zákaze výplaty (prevodu)
vkladov u Poštovej sporiteľne v Prahe,

Vláda Slovenského štátu podľa zmoc
nenia S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939
o samostatnomSlovenskomštáte nariaďuje
toto:

5 1.

Peňažnými ústavmi v dalších ustanove
niach rozumejú sa:

1. Úverné družstvá zriadené podľa zák.
čl. XXXVII/1875 o obchodnom zákone,

2. hospodárske a živnostenské družstvá
úverné zriadené podľa zák. čl. XX111/1898,

3. sväzky ústredia družstiev u č. 1 a 2
uvedených, ktoré prevodzujú úverové ob:
chody, >

4. sporiteľne v smysle zák. zo dňa 14.
IV. 1920, č. 302 Sb. z. a n., ktorým sa upra
vujú právne pomery sporiteľní, ako aj fi
liálky sporiteľní uvedených v $ 33, odst.
3 loho istého zákona.

5, zemské úverné ústavy,
6. účastinné banky,
7. peňažné spoločnosti s ručením ob

medzeným a
8. peňažné podniky v smysle čl. III.

bankového zákona zo dňa 21. apríla 1932,
čís. 54 Sb. z. a n.

S 2.

() Nárok na zaplatenie pohľadávky z
bežného účtu u peňažného ústavu, vzniklé
predo dňom 15. marca 1939, obmedzuje sa

lak, že veriteľ takej pohľadávky móže po
žadovať len, aby mu behom kalendárneho
mesiaca bola vyplatená alebo účlovne pre
vedená čiastka až 3" tejto pohľadávky
pcdľa stavu dňa 14, III. 1939: keď činí tá
to pohľadávka počitajúc v to jeho iné po
hľadávky za lým islým peňažným ústavom
menej ako 20.000 K,čiastka až 600 K.
„© Vyššiu výplatu (prevod) možno požadovať

1. bez obmedzenia na určitú čiastku:
a) na platy a mzdy zamestnancov veri

leľových alebo na platenie nájomného
(árendára) veriteľom za veci náležajúce k
jeho podniku:

b) na platenie daní a verejných dávok:
výplatu na základe poukazu veriteľovho
le peňažný ústav povinný previesť priamo
prislušnému výbaerčiemu úradu:

„ c) na platenie poistného a na výplatu
dávok v obore verejnoprávneho poistenia:

| d) na platenie poistných prémií súkrom
ným poisťovniam.

Platy a prevody poda), c) a d) peňaž
ný ústav je povinný previesť len na pod
klade hodnoverných dokladov ako na pr.
výplalnýchlistín potvrdených okresnoune
mocenskou poisťovňou, platebných rozka
zov a výmerov.príslušných poisťovacích
ústavov a pod.

2. V kal#ndárnom mesiaci až do výšky
25% pohľadávky podľa stavu dňa 14.III.
1939, keď peňazí preukázateľne treba pre
prevoz veriteľovho podniku.

O prípadných sporoch, vznikiých vo
vecí výplat a prevodov sub 1)—2) odsta
vec 2 toholo 8 rozhoduje ministerstvo [i
nancií.

3. Do čiastok, ktoré budú požadované
do 31. III. 1939 podľa odstavca 1) a 2)
započítajú sa čiastky, ktoré boly vyplatené
už v dobe od 1. marca do 15. marca 1939.

4. Peňažný ústav nie je povinný vypla
tiť (previesť) vyššiu čiaslku požadovanú
podľa odst. 2, pokiaľ veriteľ už bol z toho
istého dôvodu uspokojený iným peňažným
ústavom.

5. Ustanovenia predošlých odslavcov
platia len, pokiaľ dohoda s veriteľom o
postupnej výplate alebo o výpovednej l2
hote, alebo pokiaľ príročie, nariadené po
dľa zákona zo dňa 10. októbra 1924 č. 240
Sb. z. a n., o príroči na ochranu peňaž
ných ústavov a ich verileľov nestanoví v
prospech peňažného ústavu podmienky
pre výplatu pohľadávky priaznivejší2.
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5 3.

() Nárok na vrátenie vkladu na vklad
nú (sporileľničnú) "knižku (vkladný list)
alebo na pokladničnú poukázku, uloženého
u peňažného ústavu (8 1) predo dňom 15.
marca 1939, obmedzuje sa tak, že majiteľ
takého vkladu môže požadovať len, aby
mu behom kalendárneho mesiaca bola vy
platená alebo na bežný účet prevedená:

a) čiastka až 900 K, keď činí vklad
podľa stavu dňa 14. marca 1939 viac ako
30.000 K,

b) čiastka až 3% vkladu podľa stavu
uvedeného dňa, keď činí tento vklad
5.000 K až 30.000 K,

c) čiastka až 150 K, keď činí vklad
podľa stavu uvedeného dňa menej ako
5.000 K.

() Ani majiteľ viac takých vkladov u
tohože peňažného úslavu uložených nemô
že požadovať vyššiu čiastku, ako ktorá po
dľa odstavca 1, lit. a) až c) pripadá na
úhrn všetkých týchto vkladov dovedna.

() Do čiastok, kloré budú požadované
do 31. marca 1939 podľa predošlých od
stavcov započítavajú sa čiaslky, ktoré boly
už v dobe od 1. marca do 15. marca 1939
vyplatené.

() Uslanovenia odstavcov 1 až 3 platia
len, pokiaľ dohoda s vkladateľom o po
stupnej výplate alebo o výpovednej lehote
alebo pokiaľ príročie nariadené podľa zá
kona č. 240/1924 Sb. z. a n. nestanoví v
prospech peňažného ústavu podmienky
rre výplatu vkladu priaznivejšie.

5 4.

Nárok na výplatu odkupných súm ži
volných poistiek obmedzuje sa tak, že po
islník môže požadovať len jednu štvrtinu
odkupnzi sumy prislúchajúcej mu podľa
poistných podmienok: keď prevyšuje táto
štvrtina čiaslku 2.000 K aj z viac poisťo
vacích smlúv toho istého poistníka, je po
isťovňa Oprávnená vyplácať ju v mesač
ných rátach po 1.000 K. Pôžičky na poist
ky môžu byť požadované len v medziach
vyššie slanovených pre odkupné sumy.

8 5.

Ustanoveniami $ 2, odst. 1, S 3, odst.
laž3aŇ 4 nie je vylúčené,aby boly vy
platené čiaslky vyššie ako tamže uvede
né, kď na požiadanie peňažného ústavu
dá k vyššej výplate súhlas ministerstvo
[inancií. Iné výnimky môžu byť povolené

taktiež len so súhlasom ministerstva f
nancií.

S 6.

Výplata pohľadávok v bežnom účte a
vkladov na vkladné (sps>riieľničné)knižky
(vkladné listy) aleho nz»pokladničné po
ukázky, ktoré vznikly, poťažne uložené bo
ly po 14. marci 1939, obmedzeniam podľa
predošlých ustanovení nepodlieha.

5 7.

() Minister financií sa splnomocňuje,
aby podľa toho, ako to pripustia pomery
na peňažnom trhu, vyhláškou v Úradných.
novinách sadzby a čiastky uvedené v 855
2a 3, primerane zvýšil.

() To isté zmocnenie ohľaďne čiastoľc
uvedených v 8 4 pnslúcha ministrovi vnú
tra.

S 8.

Účinnosť tohto opatrenia pominie, len
čo sa urovnajú pomery na peňažnom trhu,
čo vláda vyhlási v Úradných novinách.

59.
Toto nariadenie sa nevzťahuje na vkla

dy u Poštovej sporiteľn? v Prahe. Výplaty
a prevody vkladov, uložených v Poštovej
sporiteľní v Prahe až na ďalšie nebudú
prevádzané poštovými úradmi na území
Slovenského štátu.

S 10.

Dňom 18. marca 1939 končí sa mimo
riadne bezpečnostné opatrenie, zavedené
dňa 15. marca 1939na zaistení» peňažných
ústavov na území Slovenského štátu.

S 11.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosli
dňom 18. marca 1939 a prevedú ho mini
stri financií, vnútra a dopravy v dohode
so zúčastnenými ministrami. Súčasne sa
zrušujú opatrenia Sláleho výboru zo dňa
26. septembra 1938č. 204 Sb. z an.a na
podklade jeho vydané vyhlášky ministra
financií v Prahe, rešp. ministra hospodár
slva Slovensk2j krajiny v Bratislave.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrický v.r..
Stanov. r.
Čatloš v. r.

Dr. Tuka v.r.
Dr. Ďurčanský v.r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r.

TI:": Knihilačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľaAlexandra číslo 12.
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13. (č) V Slovenskom zákonníkusa vyhla

Vládne nariadenie
zo dňa 18. marca 1939

o smere dopravy po verejných cestách.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 5 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
čislo 1 SI. z, o samostatnom Slovenskom
štáte toto:

S 1.

Účinnosťopatrenia Stáleho výboru zo“
dňa 10. novembra 1938, číslo 275 Sb. z. a
n.,0 smere dopravy po verejných cestách
počína už dňom 18. marca 1939,

S 2.

Nariadenie toto splní minister vnútra.

Dr. Tiso v.r.
Dr.Tukav. r. Dr. Fritz v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr.Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.

14.
Vládne nariadenie

zo dňa 18. marca 1939
©Slovenskom zákonníku.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
číslo 1 SI. ž., o samostatnom Slovenskom
šláte toto:

8 1.

) Právnie normy Slovenského státu
vyhlasujú sa v sbierke „Slovenský zákon
nik“. “

sujú:
a) zákony Slovenského šlálu,
b) rokovací poriadok Snemu Sloven

ského štálu,
c) medzinárodné smluvy,
d) nariadenia vlády Slovenského šlátu

a tiež aj jej vyhlášky, ak ich vyhlásenie
v Slovenskom zákonníku predpisuje zá
kon alzbo vládne nariadenie,

e) nariadenia a vyhlášky ústredných
a iných úradov a orgánov Slovenského
štátu za podmienky, uvedenej pod lit. d),

1) +yhlášky o oprave tlačových chýb,
vzniklých pri vyhlásení právnych noriem.

S 2.

() Slovenský zákonník vychádza v ja
zyku slovenskom.

() Opatrenie o preklade Slovenského
zákonníka do jazyka národnostných sku
pín môže učiniť vláda Slovenského štátu
usnesením.

8 3.

() Slovenský zákonník vydáva sa v
čiastkach postupne číslovaných, z kto
rých každá obsahuje v záhlaví označeni
dňa, kedy bola vydaná.

() Vyhlasované právne normy treba
označiť bežnými číslami a ich rad uza
vrieť kcncom kalendárneho roku.

S 4.

Deň, označený v záhlaví príslušnej
čiastky, ako deň jej vydania, je dňom vy
hlásenia právnych noriem do nej pojatých.

S 5.

„Nakoľko v právnych normách, uvede
ných v81, ods. 2 nie je nič iné ustálené,
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nastáva ich účinnosť 15. dňa po uplynutí
dňa vydania príslušnej čiastky (854).

S 6.

() Tlačové chyby v texte právnych no
riem, vyhlásených v Slovenskom zákon
níku, ako aj iné nesprávnosti vo vnútor
nej jeho úprave (číslovanie jednotlivých
vyhlásení a čiastok, stránkovanie, deň
vyhlásenia a pod.), opravujú sa v Sloven-“
skom zákonníku vyhláškou ministerstva
vnútra.

() Vyhlásenie opravy má účinok, ako
by text právneho predpisu bol býval už
pôvodne správne vyhlásený.

S 1.

Právne normy, vyhlasované v Sloven
skom zákonníku, môžu sa uverejniť okrem
toho podľa potreby aj iným vhodným spô
sobom, najmä v dennej tlači a rozhlasom, |
ako aj v úradných novinách, ale toto uve
rejnenie nenahradzuje vyhlásenie, predpí
sané týmto nariadením

8 8.

Slovenský zákonník rediguje minister
stvo vnútra.

8 9.

() Minislerstvo vnútra vydá podrob
nejšie predpisy o dodávaní Slovenského
Zákonníka štátnym a verejným úradom a
o podmienkach odoberania.

U) Všetky obce sú povinné zaopatriť
3i aspoň jeden exemplár Slovenského zá
konníka. Vo výnimočných prípadoch mô
žu byť obce tejto povinnosli sprostené
okresným úradom. Slovenský zákonník
umiesli sa v miestnostiach obecného úra
du alebo v obecných knižniciach, kde má
byť počas úradných hodín prístupný kaž
dému. Pre notariáty obstarajú obce oso
bitný exemplár.

() Zásielky čiastok Slovenského zá
konníka sú oslobodené od poštovného.

5 10.

Tam, kde doterajšie predpisy, pokiaľ
de o vyhlasovanie právnych noriem, ho

voria o Sbierke zálionov a nariadení, na
stupuje namiesto nej Slovenský zákonník.

8 11.

U) Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia, vzťahuje sa však aj na
právne normy, vydané do tohto dňa po
vyhlásení samostatného Slovenskéhoštátu.

()
vnúlia.

Nariadenie toto splní minister

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.

Medrickýv. r.
Stanovr.
Čatlošv. r.

Dr. Tuka v. r.

Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r. a

15.
Vládne nariadenie

zo dňa 18. marca 1939
o dočasnej úprave služobných pomerovle
károv, zamestnaných nositeľmi povinné
ho verejnoprávneho poistenia v Sloven.

skom štáte,

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo 14. marca 1939, č. 1 SI.
z. o samostatnom Slovenskom štáte toto:

S 1.

() Nositelia povinného verejnoprávne
ho poistenia nemocenského, invalidného a
slarobného, penzijného a úrazovéhoa pro
vizijného poistenia baníkov a ich ústavy
a podniky môžu zrušiť služobné pomery
všetkých svojich lekárov (hlavných, úrad
ných, revizných, odborných, obvodných,
ordinujúcich, liečiacich atď.) bez udania
dóvodu, pokiaľ sú líto zamestnaní na úze
mí Slovenského štátu, zachovávajúc pri
tom ustanovenia odst. 2, S 31 zákona o sú
kromných zamestnancoch zo dňa11. júla
1934, č. 154 Sb. z. a n., s tým, že výpo
vednú lehotu možno stanoviť k 1. a k 15.
každého kalendármmeho mesiaca.

() Ak nositelia poistenia, uvedení v
odst. 1, už boli vypovedali službu jednotli
vým svojim lekárom, výpovedné lehoty,
stanovené v s»redošlom odstavci však ne
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boly zachované, poťažne odchylne boly
stanovené, zostanú dané výpovede v plat
nosti, výpovedné lehoty treba však upra
viť podľa týchto zákonných predpisov.

) Výpovede služobných pomerov po
dľa tohoto nariadenia nevyžadujú zvlášt
neho schválenia nadriadených vrchnosti,
poľažne dozorčích úradov.

S 2.

Predpisy služobných a disciplinárnych
poriadkov a hromadných pracovných (ko
lektívnych) smlúv, platných pre lekárov,
uvedených v 8 1, odst. 1, ďalej ustanove
nia služobných smlúv, uzavretých s jednot
livými lekármi na jednej a nositeľmi po
istenia, uvedenými v S 1, odst. 1 na druhej
strane, pokiaľ zaručujú lekárom pre prí
pad výpovedi služebného pomeru väčšie
práva, najmä tiež právo na väčšie odbytné
(odstupné a pod.), ako to určujú tiež 88
31—40 zákona zo dňa 11. júla 1934, č. 154
Sb. z. a n., poťažne trvalý služobný pomer
v akejkoľvek forme (definitíva, charakter
riadneho lekára a pod.) sú neplatné a le
kári ich preto nemôžu účinne uplatňovať.
Dohodya ujednania, týkajúce sa penzijné
ho poistenia (zaopatrenia) lekárov, zosta
nú však aj naďalej v platnosti a preto le
kári voči nositeľom poistenia, uvedeným
v81, odst. 1, u ktorých sú zamestnaní,
nemôžu uplatniť náhradu prípadnej škody
z tohoto titulu.

8 3.

() Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia. Jeho účinnosť konči sa
dňom, ktorým vstúpi v platnosť nová hro
madná pracovná (kolektívna) smluva, po
ťažne nový služobný poriadok, dojednaný
medzi nositeľmi poistenia, uvedenými v $
1, odst. 1, poťažne ich zástupcami a odbo
rovou organizáciou lekárov na Slovensku,
poťažne jej zmocnencami.

(“)Kým sa touto hromadnou pracovnou
(kolektívnou) smluvou, poťažne týmto
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služobným poriadkom služobný pomerle
károv znovu neupraví, treba považovať
služobný pomer každého lekára za dočas
ný a preto vypovedateľný podľa 8 1, odst.
1 tohoto nariadenia.

S 4.

Toto nariadenie prevedie minister
vnútra po dohode so všetkými zúčastne
nými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.

16.
Vládne nariadenie

zo dňa 18. marca 1939,
o devízovom opatrení.

Vláda Slovenského štátu na základe
S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939 číslo
1 SI. z., o samostatnom Slovenskom štáte,
nariaďuje toto:

5 1.

Za účelom dohľadu nad zachovávaním
devízových predpisov je ministerstvo fi
nancií príp. orgán ním poverený Oprávne
né prevádzať devízovú kontrolu pri listo
vých zásielkach, určených do cudziny.

5 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňa 18. marca 1939. prevedie ho minister
financií v dohode s ministrom dopravy.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tula v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanský v. r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v, r. Čatloš v.r.

Tlač: Knihtlačiareň Andreja, Bralislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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17.
Vládne nariadenie

zo dňa 18. marca 1939
o zriadení Penzijného ústavn súkromných

úradníkov v Bratislave.

Vláda Slovenského štátu na zákiada
ústavného zákona zo dňa 14. III. 1939, čis.
1 SI. z. nariaďuje:

S 1.

Č) A2 prevádzanie penziiného pPoisienia
v smysie zákOza 20 dňa 21. febn:ára 1329.
čis. 26 Sb z a n v smvšie záa0207
zo dža 15. VIL 1931. čis. 125 Sb. z. a r.
a Zo dňa 21. VI. 1934, čis. 117 Sb. z. a a.
ako aj v smvs!e ostat2ých zákonov a v:ža
nych nariadení tielo zákoav meniacich
alebo do»!ňujúcich, na území Slovezsxé Lo
štátu, pokiaľ k tomu bol príslušný Vše
cbecný penzijný ústav v Prahe, zmacňuje
sa úradovňa Všeobecného
ústavu v Bratislave, ktorá sa pretvoruje
pa samoslatného nositeľa penzijného po
istenia pod názvom „Penzijný úslav súk
romnýchúradníkov v Bratislave". Ňa Pen
zijný ústav súkromných úradníkov pre
chádza všetka pôsobnosť Všeobecného
penzijného úslavu v Prahe a jeho úradov
ne v Bratislave. Pokiaľ v tomto vládnom
nariadenie nie je inak ustanovené, vzťahujú |
sa víkaždom ohľade na Penzijný úslav
súkromných úradníkov v Bratislave v tom
lo odstavci uvedené zákony so zmenami
vyplývajúcimi zo samostatnosti Sloven
ského štátu.

() Penzijný ústav súkromných úradní
kov v Bratislave je právnickou osobou,
môže svojím menom nadobúdať práva aj
sa zaväzovať, môže pred súdom žalovať

penzijného |

a.byľ žalovaným. Riadnym jeho súdom je
vecne prislušný súd v Bratislave. Členmi
Penzijného ústavu súkromných úradnikov
sú zameslnanci u ného povinne poisteni
a ich zamestnávatelia.

(") Penzijný ústav súkromných úradní
kov svoje práva a povinaosti upravi si
stanovami uSnesenými predstav enstvom a
schválenými mizisterstvon vnútra ŠSloven
ského šiáta Zatiaľ platia stanovy Všže
obeczč 63 peamizeža ústavu v Prahe pa
2meézich kim Su
a2 US1322T

PaTebze so zreteľom
> a)

23>PrečašNa
"v . 90

z2— STažčov
ÚSŤavu v "—5>f

U) Celý mačeta Všesdeczého pen
Zitného úslarm v Praiže. SI2rV le Loleaý
na územi 3. 3Vezsacio ŠI IL. 24023 nemo
vitostt poňalívav, välačv u peňažných
ústavov, ce22é papiere a l1č mouté ma
jetkové hodnotv, prechádzajú od 14. mar
ca 1939 na Peaziiný ústav súkromných
úradníkov v Bratislave.

() Zvláštnym zákonom budú upravené
nároky, ktoré získali do dňa účinnosti to
hoto zákona poistenci, naposledy poisteni
u Úradovne Všeobecného penzijného ústa
vu v Bratislave, a dôchodci, požívajúci
dôchodok od tejto úradovne. Kým spome
nutý zákon nevstúpi v účinnosť, platia
o nárokoch týchto poistencov a dôchodcov
ustanovenia zákonov,citovaných v odst.1,
S-u 1 tohoto vlád. nar. Práva a nároky,na
dobudnuté voči Všeobecnému penzijnému
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ústavu v Prahe, neutrpia ustanovením
tohto vládncho nariadenia žiadnej ujmy.

() Právo predpisovať a vymáhať poisl
né i za dobu pred účinnosťou tohlo záko
na prislúcha aj Penzijnému úslavu sú
kromných úradníkov v tej miere, ako po
dľa zákonných ustanovení na lo bol opráv
nený Všeobecný penzijný ústav v Prahne
spolu s jeho úradovňami.

S 3.

Všetci zamestnanci penzijným poiste
ním povinní, ktorí na území Slovenského
štátu boli príslušní podľa 8-u 104, odst. 1
a 2 zák. č. 2629 Sb. z. a n. k niektorému
náhradnému ústavu, sú naďalej príslušní
k Penzijnému ústavu súkromných úradní
kov. Zriaďovanie náhradných ústavov sa
nepripúšťa.

S 4.

() Správnym orgánom Penzijného úsla
vu súkromných úradníkov je predstaven
stvo, ktoré sa skladá z predsedu, z dvoch
podpredsedov a z dvoch ďalších členov.
Jeden podpredseda a člen je zo skupiny
zamestnancov a druhý podpredseda a člen
je zo skupiny zamestnávateľov Podpred
sedovia sa slriedajú v zastupovaní a ich
poradie určuje predseda. Predseda a je
den z podpredsedov musí bývať v sídle
ústavu. Každý člen má svojho náhradníka,
klorý ho zastupuje v jeho neprítomnosti.
Schopnosť predstavenstva usnášať sa je
určená v odst. 2, 8-u 88 zák. čís. 26/29 Sb.
z. a n., platnom pre správnu komisiu úra
dovne Všeobecného penzijného ústavu.
Na predstavenstvo Penzijného ústavu
súkromných úradníkov prechádza právo
moc výboru a predstavenstva Všeobecné
ho penzijného ústavu spolu s právomocou
výboru a správnej komisie jeho úradovne.

(") Revízna komisia Penzijného ústavu
súkromných úradníkov skladá sa z pred
sedu a z dvoch členov, a to jedného zo
skupiny zamestnancov a jedného zo skupi
ny zamestnávateľov. Každý člen má svoj
ho náhradníka. Právomoc revíznej komisie
je upravená predpismi o revíznej komisii

Všeobecného penzijného ústavu v Prahe
a jeho úradovne.

() Predstavensivo a jeho náhradníkov
ako aj revíznu komisiu a jej náhradníkov
menuje zaliaľ vláda Slovenského štátu,
šetrac zákonných zásad, platných pre slo
ženie týchto orgánov.

() Výkonným orgánom Penzijného
ústavu súkromných úradníkov je riaditeľ.
Predpisy, vzťahujúce sa na riaditeľsivo
Všeobecného penzijného ústavu v Prahe
a riaditeľov jeho úradovní, vzťahujú sa
liež na riadileľa Penzijného ústavu súk
romných úradníkov, Najmä zostávajú za
chované zákonné ustanovenia, ktorými
vyžaduje sa schválenie ministerstva vnútra
Slovenského štátu k jeho menovaniu
a prepusteniu.

S 5.

Dokiaľ vláda Slovenského šlátu nevy
menuje predstavenstvo a revíznu komisií
Penzijného ústavu súkromných úradníkov,
vykonáva ich funkciu vládny komsiár, vy
menovaný pre úradovňu Všeobecného pen
zijného ústavu v Bratislave.

S 6.

() Ustanovenia tohto vládneho naria
denia platia na celom území Slovenského
štátu.

() Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: splní ho minister vnútra
Slovenského štátu v dohode s ostatnými
zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v.r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.

18.
Vládne nariadenie

zo dňa 18. marca 1939
o zriadení Nemocenskej poisťovne sú

kromných úradníkov v Bratislave.

Vláda Slovenského štátu na záaladz
ústavného zákona zo dňa 14. marca 1939

——



Slovenský

č. 1 SI. z. o samostatnom Slovenskom štá
te nariaďuje:

8 1.

) Ňa prevádzanie nemocenského po
islenia súkromných zamestnancov vo vyš
ších službách penzijne poistených podľa
zákona z 2i. februára 1929, čís. 26 Sb. z.
a n. a podľa noviel tento zákon pozme
ňujúcich na území Slovenského štátu
zmocňujesa Krajinská úradovňa nemocen
skej poisťovne súkromných úradníkov a
zriadencov v Bratislave.. ktorá sa pretvo
ruje na samostatný ústav pod názvoní
„Nemocenská poisťovna súkromných úrad
níkov v Bratislave“. Na Nemocenskú
poisťovňusúkromných úradnikov v Brati
slave prechádza všetka pôsobnosť nemo
cenských poisťovní, ktoré poisťovaly pre
prípad nemoci zamestnancov vo vyšších
službách penzijne poistených podľa hore
cit. zákonov, pokiaľ ide o nemocenské po
istenie týchto súkromných zamestnancov.

U) Nemocenská poisťovňa súkromnýca
zamestnancov v Bratislave poisťuje podľa
právnych predpisov zákona zo dňa 1.júla
1926,čís. 117 Sb. z. a nar. Ďalej platia pre
nemocenské poistenie súkromných za
mestnancov zatiaľ tiež predpisy zákona
zo dňa 9. októbra 1924, číslo 221 Sb. z.
u n. v znení zákona zo dňa 8. novembra
1928a vládnych nariadení zo dňa 15. júna
1934, číslo 112 Sb. z. a n. a zo dňa 1l.
júla 1934, číslo 143, Sb. z. a nar. Činnosl
Nemocenskej poisťovne súkromných úra1
níkov v Bratislave bude upravená zvlášt
nymi stanovami schválenými minister
stvom vnútra Slovenského štátu a usne
senými predstavenstvom poisťovne, zatial
platia stanovy pre Nemocenskú poisťovňu
súkromných úradníkov a zriadencov v
Prahe.
. () Nemocenská poisťovňa súkromných
úradníkov v Bratislave je právnickou oso
bou, môže svojím menom nadobúdať práv
aj sa zaväzovať, môže pred súdom žalo
vať a byť žalovaná. Riadnym jej súdom je
vecne príslušný súd v Bratislave. Členmi
Nemocenskej poisťovne súkromných úrad
níkov v Bralislave sú povinne zamestnanci
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podliehajúci penzijnému pioisteniu podľa
hore cit, zákonov a ich zamestnávatelia.

$ 2.

() Celý majetok Nemocenskej po
isťovne súkromných úradníkov a zriaden
cov v Prahea Prvej pražskej nemocenskej
poisťovne súkromných zamestnancov v
Prahe, ktorý je uložený na území Sloven
ského štátu, najmä nemovitosti, pohľadáv
ky, vklady u peňažných ústavov, cenné
papiere a iné majetkové hodnoty, prechá
dzajú od 14, III. 1939 na Nemocenskú po
isfovňu súkromných úradníkov v Brati
slave.

() Nároky poislencov posledne poiste
ných pred účinnosťou tohto zákona u Ne
mocenskej poisťovne súkromných úradní
kov a zriadencovv Prahe, pokiaľ bolo ich
poistenie prevádzané úradovňamiso sídlom
na území Sľovenského štátu. zoslávajú za
chované.

S 3.

() Správnym orgánom Nemocenskej
poisťovne súkromných úradníkov v Brati
slave je predstavenstvo, ktoré sa skladá z
predsedua 4 členov,a to dvoch zo skupiny
zamestnancov a dvoch zo skupiny zamest
niávateľov. Právomoc predstavenstva Ne
mocenskej poisťovne súkromných úrzdní
kov v Bratislave je upravená predpismi,
ktoré sa vzťahujú na výbor a predstaven
stvo Všeobecného penzijného úslavu v
Prahe so zmenami, ktoré vyplývajú z pre
vádzania nemocenského poistenia.

() Revízna komisia Nzmocenskej po
isťovne súkromných úradníkov v Bratisla
ve skladá sa z predsedu a dvoch členov, a
to jednoho zo skupiny zamestnancova jed
noho zo skupiny zamestnávateľov. Právo
moc revíznej komisie je upravená predpis
mi revíznej komisie Všeobecného penzijné
ho ústavu v Prahe.

(“) Predstavenslvo a ich náhradníkov
ako aj revíznu komisiu a jej náhradníkov
menuje zatiaľ vláda Slovenského štátu, še
triac zákonných zásad, platných pre slože
nie týchto orgánov.
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() Kým nebude menované przdstaven
stvo a revízna komisia Nemocenskej po
isťovne súkromných úradníkov, vykonáva
právomoc týchto orgánov vládny komisár,
menovaný ministrom vnútra Slovenského
šlálu.

(“) Výkonným orgánom Nemczenskej
poisťovne súkromných úradníkov v Brati
slave je riaditeľ, na ktorého sa vzťahujú
predpisy 9 riaditeľstve, uvedené v záko
noch cilovaných v $ 1, odst. 2. tohto vlád
neho nariadenia. K menovaniu a prepuste
niu riaditeľa Nemocenskej poisťovne sú
kromných úradníkov je polrebný súhlas mi
nisterstva vnútra Slovenského štátu.

() Ustanovenia tohto zákona o správ
nych organoch Nemocenskej poisťovne sú
kromných úradníkov zostávajú zachované
len dovtedy, kým minister vnútra nenaria
di slúčenie Nemocenskej poisťovne «sú
kromných úradníkov s iným podobným no
siteľom sociálneho poistenia.

5 4.

() Nemocenská poisťovňa súkromných
úradníkov je oprávnená zakladať na území
Slovenského štátu svoje obvodové úradov
ne. Úradovne Nemocenskej poisťovne súk
romných úradníkov a zriadencov v Prahe,
ktoré prevádzaly svoju činnosť na území
Slovenského štátu, stávajú sa dňom účin
nosti tohlo zákona úradovňami Nemocen
skej poisťovne súkromných úradníkov
v Bratislave.

(") Najneskoršie do 30 dní odo dňa
účinnosti tohlo zákona odovzdajú ostatní
negitelia nemocenského poistenia všetkých
poistencov, klorých naďalej povinne nemo
censky poisťuje novozriadená Nemocenská
poisťovňa súkromných úradníkov v Brati
slave, tejto nemocenskej poisťovni. Vše
tkým prestupujúcim poislencom sa ich ná
roky zachovávajú

S 5.

() Ustanovenia tohto vládneho naria
denia platia na území celého Slovenského
statu.

[) Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom 14. marca 1939 a splní ho minister

Slovenskýzákonník.

vnútra v dohode s ostatnými zúčastnenými
ministerstve mi.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.

19.
Vládne nariadenie

zo dňa 15. marca 1939
o vyslaní vládnych dôverníkov do výrob
ných a obchodných podnikov (závodov).

Vláda Slovenského štátu nariaďuje na
základe 88 3 a 4 zákona zo dňa 14. marca
1939, číslo 1 SI. z. o Slovenskom štáte
tolo:

S 1.

() Do všetkých výrobných a obchod
ných podnikov môže minister hospodár
stva, keď to uzná z dôvodov verejného
záujmu za potrebné, dosadiť vládneho dô
verníka.

(7) Pokiaľ ide o podniky (závody), le
žiace mimo správneho obvodu mestského
notárskeho úradu v Bratislave, ktoré
nemajú viac ako 50 zamestnancov, dosadí
vládneho dôverníka miestne príslušný
okresný úrad. Okresný úrad je povinný do
3 dní od vymenovania oznámiť ním vyme
novaných dôverníkov ministerstvu hospo
dárstva na schválenie.

() Vládny dôverník môže sa dosadiť
iba do továrenského podniku (závodu),
ktorý v roku 1938 vykázal celkový obrat
najmenej 1 mil. korún a do podniku ob
chodného, ktorý v roku 1938 vykázal cel
kový obrat najmenej 500.000 K.. Úlohou
tohto dôverníka je starať sa 0 zabezpeče
nie nerušeného chodu podniku (závodu) s
hľadiska ochrany hospodárskych záujmov
Slovenského štátu.

() Vládnym dôverníkom môže byť
mravne zachovalý slovenský občan, kto
rý má najmenej 24 rokov a podľa možno
sti aj príslušné odborné vzdelanie a zna



losti. Vládnym dôverníkom môže byť aj
zameslnanecpodniku (závodu). Táto funk
cia však nezakladá služobný pomer ani
vočipodniku, ani voči štátu.

8 2.

() Vládny dôverník mápri výkone svo
jej funkcie postavenie verejného Orgánu.
Vládnydôverník podlieha ministerstvu ho
spodárstva.

() Odmenu vládneho dôverníka určuje
ministerstvo hospodárstva na farchu pod
niku.

Č) Funkčné obdobie vládneho dôvemi
ka trvá jeden mesiac od jeho ustanovenia
a môžebyť podľa potreby predlžené alebo
zrušené.

() Proti opatreniam, učineným dľa toh
lo nariadenia, nie je prípustné žiadne od
volanie.

S 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňomvyhlásenia a platí tri mesiace. Pre
vedie ho minister hospodárstva.

Dr. Tiso v.r.

Dr.Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.

Dr.Ďurčanskýv. r. Medrický v. r
Dr.Pružinskýv.r. Stanov. r.
Sivákv.r. Čatlošv. r.

Slovenský zákonník.

20.

Vyhláška o
ministra financii

zo dňa 16. marca 1939,
ktorou sa prevádza vládne nariadenie zo

dňa 14. marca 1939, číslo 3 SI, z.

Prevádzajúc vládne nariadenie zo Fat14. inarca 1939, č. 30 devízových predp
soch. vyhlasujem loto:

1. Devízy, valuty a iné cennosti noc
akého druhu, ktoré podľa plalných pre ť
pisov bolo treba prihlasovať a odvádza
Národnej banke česko-slovenskej v [039
he, lreba počínajúc dňom 15. marca NÁprinlasovať a. odvádzať Národnej banke
česko-slovenskej, filiálke v Bratislave.

2. Narodná banka česko-slovenská,[i
liálka v Bralislave vykonáva až na ďalšie,
okrem úkolu spomenutého v bode 1. !
všetky ostatné úkoly, najmä devizoví,
nenové a úverové (55 5, 121 zák. číslo
347/1920) — vyjmúc právo vydávať ban

kovky, — ktoré vzhľadom na územie NÁrajšieho Slovenského štátu vykonávala
Národná banka česko-slovenská.

3. Národnej banke česko-slovenskej,
filiálke v Bratislave podriaďujú sa všelky
filiálky a pobočkyNárodnejbanky čes
slovenskej, nachádzajúce sa na Slovens u.

4. Devízové povolenia, vydané Národ
nou bankou česko-slovenskou v Prahe a
doleraz nepoužité alebo nevyužité platia
len vtedy, keď majú schvaľovaciu doložku
Národnej banky česko-slovenskej, filláky
v Bratislave.

Minister financií: Dr. Pružinský v. r.

Tlač: Knihllačiareň Andreja, Bralislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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21.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 24. marca 1939,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej
banky Česko-Slovenskej, filiálky v Brati
slave č. 2, zo dňa 24. marca 1939 o plateb
nom styku medzí Slovenským štátom

a Nemeckou rišou,

Podla S 4 vlád. nar. (6) zo dňa 2. de
cembra 1931 č. 179 Sb. z. a n., ktorým sa
vykonáva us“anovenie $ 2 č. 2 zák. zo dňa14.decembra1923č.7Sbz.an.z r.
1924, ako aj S 9 opatrenia Stáleho výboru
zo dňa 7. novembra 1929 č. 166 Sb. z an.
a 8 1 vlád. nar. zo dňa 14. marca 1939 č.
3 SI. z., vyhlasujem opatrenie filiálky Ná
rodnej banky Česko-Slovenskej v Brati
slave.

Minister financií: Dr. Pružinský v.r.

Opatrenie Národnej banky
Česko-Slovenskej

filiálky v Bratislave
č. 2. Zo dňa 24. marca 1939

o platebnom styku medzí Slovenským
štátom a Nemeckouríšou.

K uskutočneniu úmluvy o zúčtovaní
platieb medzi Slovenským štátom a Ne
meckou ríšou zo dňa 22. marca 1939 sta
noví Národná banka Česko-Slovenská, fi
liálka v Bratislave podľa S8 1, 2 vládneho
nariadenia čís. 179/1931 Sb. z. a n. a vy
hlášky minislra financií zo dňa 16. marca
1939 čís. 20 SI. z. toto:

Článok l.
K uskutočneniu platieb medzi Sloven

ským štátom a Nemeckou ríšou (Altreich,
Ostmark, Sudetendeutsche Gebiete) vyme
novaných v čl. lI. slúži sberný účet Ne

meckej zúčlovacej pokladnice (Deutsche
Verrechnunéskasse) u Národnej banky
Česko-Slovenskej, filiálky v Bratislave v
ďalšom nazývaný „tovarový účet nemec
ký“, a rovnaký účet Národnej banky Čes
ko-S3lovenskej, filiálky v Bratislave u Ne
meckej zúčtovacej pokladnice. Oba účty
znejú na ríšske marky (RM) a sú bezúročné.

ČlánokII.
Cez lieto sberné účty konajú sa tieto

platby slovenských a nemeckých dlžníkov:
1. platby za nemecký tovar, dovezený na

Slovensko a za slovenský tovar, do
vezený do Nemeckej ríše (Altreich,
Ostmark, Sudetendeutsche Gebiete).
Sem patria najmä platby pri splatno
sti, preddavky, nakoľko sú v obchode
obvyklé, splátky a doplatky kurzo
vých rozdielov:

2. platby zo vzájomného zošľachťovaci
ho styku v mzde:

3. platby za vedľajšie výdavky, vzniklé
z tovarového styku Slovenského štálu
s Nemeckou ríšou, a to hlavne clá,
dopravnéa trovy za železničnú a neč
nu dopravu, špedičné trovy, hospodár
.sky odôvodnené provízie a výdavky
za poistenie pri doprave:

4. iné platby podľa vzájomnej dohody.
Vzájomné tranzitné obchody s tova
rom, námorné dopravné a trovy v ná
mornej doprave nepodliehajú ustano
veniam tohto opatrenia.

Článok III.
Za slovenský alebo nemecký tovar v

smysle čl. II. treba považovať tovar, vyro
bený výlučne na území, z ktorého sa vyvá
ža, alebo tam podstatne spracovaný alebo
obrobený.

Článok IV.

Nemeckí dlžníci, ktorí majú záväzky,
vymenovanév čl.II. voči slovenským veri
teľom, zaplatia ich pri splatnosti v RM na
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sberný účet Národnej banky Česko-Sloven
skej, filiálky v Bralislave, vedený v RM u
Nemeckej zúčtovacej pokladnice. Ak zá
väzok nemeckého dlžníka znie na inú me
nu než RM.zaplatí po prerátaní protihod
nolu dlžnej sumy vR

Slovenskí dlžníci zaplatia pni splatnosti
svoje záväzky, vymenované v čl. II, voči
nemeckým veriteľom v korunách (K) na
„tovarový účet nemecký“, vedený v RM u
Národnej banky Česko-Slovenskej, filiálky
v Bratislave.

Sumy složené na sberné účty sa neúro
kujú.

Článok V.
Pre platby slovenských dlžníkov na „to

varový účet nemecký“ platia všeobecné de
vízové predpisy.

Platby na ,„tovarbvý účet nemecký“
možno konať prostredníctvom týchto sber
ných miest:

Slovenská banka v Bratislave,
Tatra banka v Bratislave,
Slovenská ľudová banka v Bratislave,
Dunajská banka v Bratislave,
Bratislavská obchodná a úverná banka

v Bratislave,
Slovenská všeobecná úverná banka v

Bratislave,
Živnostenská banka, filiálka v Bratisla

ve,
Moravská banka, filiálka v Bratislave.
Pri platbách na „tovarový účet nemec

ký“ ako aj pri výplatách z neho sa vyberá
manipulačný a režijný poplatok vo výške
3.4 z ktorých polovica pripadne Národnej
banke Česko-Slovenskej filiálke v Bratisla
ve a polovica sbernému miestu, ak sa plat
ba alebo výplata koná jeho prostredníc
tvom.

Bez ohľadu na vykonanú platbu ručí
dlžník za prípadné doplatky, ktoré sa bu
dú požadovať, aby veriteľ dostal plne plat
bu. ktorá mu podľa smluvy prislúcha. Od
okamžiku vykonania platby odpadá povin
nosť platiť zákonné úroky zo zameškania.

Článok VI.

Národná banka Česko-Slovenská filiál
ka v Bratislave bude zásadne konať Vý
platy v časovom poradí platov, vykonaných
v Nemeckej ríši. Nie je povinná pri týchto
výplalách prekročiť úhradu, ktorá je vda
ncm čase na účte k dispozícii.

Clánok VII.
Tolo opatrenie platí od 23. marca 1939.

Nim sa zrušujú všetky doterajšie opatre
nia o plalebnom styku s Nemeckou rišou
(Altreich, Osimark, Sudetendeutsche Ge

" biete).

.————

Splnomocnenec vlády vo veciach
Národnej banky:

Dr. Fundárek v. r.
Riaditeľ: Koliár v. r.

22.
Vyhláška

ministra financii
Zo dňa 24, marca 1939,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej
banky Česko-Slovenskej, filiálky v Bra
tislave č. 3 o vzájomnom prevode platov
medzi Slovenským štátom a Protektorátom

Čechy a Morava.
Podľa $4 5Ô!.n. (6) zo dňa 2. decembra

1931 č. 179 Sb. z. an., ktorým sa vykoná
va ustanovenie S 2 č. 2 zákona zo dňa14.decembra1923č.7Sbz.an.z r.1924,
ako aj 8 9 opatrenia Stáleho výboru zo
dňa 7. novembra 1929 č. 166 Sb. z. a no.
81 vl. n. zo dňa 14. marca 1939 č. 3 SI.
z., vyhlasujem opatrenie Národnej ban
ky Česko-Siovenskej, filiálky v Bratislave.

Minister: Dr. Pružinský v.r.

Opatrenie Národnej banky
Česko-Slovenskej

filiálky v Bratislave
č. 3 zo dňa 24. marca 1939
o vzájomnom prevode platov medzi
Slovenským štátom a Protektorátom

Čechy a Morava.
K uskutočneniu úmluvy o umožnení

vzájomných platov medzí Slovenským
štátom a Prolektorátom Čechy a Morava
zo dňa 22. marca 1939 ustanovuje Národ
ná banka Česko-Slovenská, filiálka v Bra
tislave v dohode s ministrom financií po
dľa 88 1, 2 vládneho nariadenia č. 179/1931
Sb z an.a 5 1 vlád. nariadenia zo dňa
14. marca 1939 č. 3 Sl. z.:



či. I.

K uskuločneniu platov medzi Sloven
ským šlátom a Protektorátom Čechy a
Morava vymenovaných v čl. II slúži sber
ný účet Národnej banky Česko-Slovenskej
v Prahe u [iliálky Národnej banky Česko
Slovenskej v Bratislave a rovnaký účet :
[iliálky Národnej banky Česko-Slovenskej
v Bratislave u Národnej banky Česko
Slovenskej v Prahe, Oba účty znejú na
koruny a sú bezúročné.

ČI. II.

Cez tieto sberné účty uskuločňujú sa
tieto platby dlžníkov zo Slovenského štá
tu a dlžníkov z Protektorátu Čechy a Mo
rava:

1. Platby za tovar dovezený z Protek
lorátu Čechy a Morava na Slovensko a za
lovar dovezený zo Slovenska do Protek
torátu Čechy a Morava. Sem sa rátajú
najmä platby pri splatnosti, preddavky,
nakoľko sú v obchode obvyklé, splátky a
doplatky kurzových rozdielov:

2. platby zo vzájomného zošľachťova
cieho styku v mzde,

3. platby za vedľajšie výdavky, ktoré
vyplývajú z tovarového styku medzi Slo
venským štálcm a Protektorátom Čechy
a Morava a to najmä clá, dopravné, tro
vy za železničnú a riečnu dopravu, špe
dičné trovy, hospodársky odôvodnené pro
vízie a výdavky za poistenie pri doprave:

4. iné platby podľa vzájomnej dohody.
Vzájomné tranzitné obchody s tova

rom, námorné dopravné a trovy námornej
dopravy nepodliehajú ustanoveniam tohto
Opatrenia.

ČI. 111.

Dlžníci z Protektorátu Čechy a Mora
va, ktori majú voči veriteľom zo Sloven
ska záväzky vymenované v čl. ll, zapla
tia ich pri splatnosti v korunách na účet
tovaru filiálky Národnej banky Česko
Slovenskej v Bratislave u Národnej ban
ky Česko-Slovenskej v Prahe. Ak záväzok
dlžníka znie na inú menu ako na koruny,
zaplatia po prepočítaní protihodnotu dlž
nej sumy v korunách.

Dlžníci zo Slovenska, ktorí majú voči
veriteľom z Protektorátu Čechy a Mora
va záväzky vymenované v čl. lI, zaplatia
svoje záväzky pri splatnosti na účet Ná

rodnej banky Česko-Slovenskej v Prahe
u filiálky Národnej banky Česko-Sloven
skej v Bralislave.

Sumyzaplatené na obidva účly sa ne
úrokujú.

ČI. IV.

Výplaly veriteľom v Protektoráte Če
chy a Morava vykoná Národná banka
Česko-Slovenská v Prahe, výplaty verite
ľom na Slovensku filiálka Národnej ban
ky Česko-Slovenskej v Bratislave a to zá
sadne v časovom poradí došlých platieb.

Národná . banka Česko-Slovenská v
Prahe a filiálka Národnej banky Česko
Slovenskej v Bratislave nie sú povinné
prekročiť pri výplatách sumu, ktorá je na
účte k dispozícii.

čl.V.

Pre platby dlžníkov zo Slovenska na
sberný účet Národnej banky Česko-Slo
venskej v Prahe u filiálky Národnej ban
ky Česko-Slovenskej v Bratislave platia
všeobecné devízové predpisy.

Platby na uvedený účet možno konať
prostredníctvom týchto sberných miest:

Slovenská banka v Bratislave,
Tatra banka v Bratislave,
Slovenská ľudová banka v Bratislave,
Dunajská banka v Bratislave,
Bratislavská obchodná a úvermá ban

ka v Bratislave,
Slovenská všeobecná úvemá banka

v Bratislave,
Živnostenská banka, filiálka v Brati

slave a
Moravská banka filiálka v Bratislave.
Dlžníci zo Slovenska zaplatia pri splat

nosti svoje záväzky voči veriteľom v Pro
tektoráte Čechy a Morava v korunách.
Ak záväzok znie na inú menu ako na ko
runy, složia protihodnotu dlžnej sumy tiež
v korunách. Iná mena preráta sa na koru
ny podľa stredného kurzu príslušnej me
ny v ríšskych markách, znamenaného na
berlinskej burze v burzový deň predchá
dzajúci platbe. Ríšska marka sa preráta
ďalej na koruny podľa stanoveného kľúča.

Pri platbách na sberný účet ako aj pri
výplatách z neho sa vyberá manipulačný

| a režijný poplatok vo výške 3//,,, z klorých
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polovica vripadne filiálke Národnej ban
ky Česko-Slovenskej v Bratislave a polo
vica sbernému miestu, ak sa platba alebo
výplata koná jeho prostredníctvom.

Bez ohľadu na vykonanú platbu ručí
dlžník za prípadné doplatky, ktoré sa bu
dú požadovať, aby venteľ plne dostal plat
by, ktoré mu podľa smluvy patria. Od
okamihu vykonania platby odpadá povin
nosť hradiť zákonné úroky zo zameškania.

čl. VI.

Toto opalrenie je účinné odo dňa 23.
marca 1939.

Splnomocnenec vlády vo veciach
Národnej banky:

Dr. Fundárekv. r.
Riaditeľ: Kollár v. r.

Tlač: Knihilačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľo Alexandra číslo 12.
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23. 24,
Vládne nariadenie

zo dňa 18. marca 1939,
ktorým sa zrušujú niektoré diety štátnych

zamestnancov.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
číslo 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
štáte toto:

8 1.

Zamestnancovi neprislúcha žiadna ná
hrada služobných výdavkov z titulu:

a) vedenia dvojitej domácnosti,
b) pôvodného alebo opätovného pri

jatia do štátnej služby,
c) konania cesty za účelom složenia

odbornej skúšky,
d) predošlého pôsobiska "na odstúpe

nom území.

S 2.

Toto nariadenie platí pre štátnych za
meslnancov, počítajúc do toho aj sudcov.

8 3.

() V dobe účinnosti tohto nariadenia
vyzdvihujú sa z platnosti o predmetoch
ním upravovaných doterajšie predpisy.

(X)Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňomvyhlásenia, splnia ho všetci členovia
vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medrický v.r.
Dr. Pružinskýv.r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v, r.

Vládne nariadenie
zo dňa 24. marca 1939,

o správe kapitálovej účasti Slovenského
štátu v podnikoch štátnych, všeužitočných

a súkromných.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,čís.
1. SI. z. o samostatnom Slovenskom štáte:

8 1.

) Všetky práva spojené s držbou ka
pitálovej účasti bývalej republiky Česko
Slovenskej na podnikoch a závodoch na
chádzajúcich sa na území Slovenského štá
tu vykonáva od dňa 14. marca 1939 Slo
venský štát bez ohľadu na to, kde sa pa
piere (účastiny, podiely a pod.) nachádza
jú a či boly vydané.

(7) Správa takejto kapitálovej účasti
štátu prechádza na rezortne príslušné mi
nisterstvá Slovenskéhoštátu.

S 2.

) Keď papiere (účasliny, podiely a
pod.) z akýchkoľvek príčin nie sú v držbe
rezortných ministerstiev, zistí sa kapitá
lová účasť štátu priamo u jednotlivých
podnikov podľa stavu zo dňa 14. marca
1939 podľa pomôcok, ktoré podnik je po
vinný príslušnému ministerstvu predložiť.

() V pochybných prípadochzisťuje slav
v nespommompokračovaní príslušný kraj
ský súd urýchlene.

S 3.

Uvedené podniky sú povinné rezortné
mu ministerstvu do 8 dni oznámiť počet a
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mená správnych a dozorných crgánov,klo
ri doteraz zaslupovali kapilálovú účasť
stálu.

S 4.

() Všelci členovia správnych a dozor
ných orgánov, delegovaní úradmi bývalej
Česko-Slovenskej republiky slrácajú tým
to svoje poverenie.

(“) Príslušné minislerstvo Slovenského
štátu ustanoví miesto nich nových členov
alebo poverí správou a kontrolou zvlášt
nych komisárov. Toto opatrenie nahradzu
je voľbu členov správnych a dozorných or
ťgánovpredpísanú obchodným zákonom,
alebo stanovami spoločnosti.

S 5.

Scudzenie alebo akýkoľvek prevod,
alebo iné dispozície s papiermi (účastina
mi, podielmi a pod.) podnikov v S 1 uve
dených je možné len po predbežnom sú
hlase ministerstva financií.

S 6.

Všetky ustanovenia, ktoré odporujú
tomuto namadeniu, sa zrušujú.

5 1.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia. Prevedú ho príslušní
členovia vlády.

Dr. Tiso V, r.
Dr. Fritz v. r.
Mearickýv. :
Stanov. r.
Čatloš v.r.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Ďurčanský v. :
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r. v

23.
Vládne nariadenie

zo dňa 24. marca 1939
o výnimkách z nedeľného odpočinku

živnostenskej práce.

Vláda Slovenskéhošlátu nariaďuje po
dľa 8 3 zák. čl. X111/1891 o výnimkách z
nedeľného odpočinku živnostenskej práce:

8 1.

Z uslanovení zákona o nedeľnom od
počinku — ktorý podľa zákona mal trvať
od 6. hod. rannej aspoň 24 hodín — pre
územie Slovenskej krajiny povoľujú sa o

nedcliach tielo výnimky z nedeľného od
počinku živnoslenskej práce:

[. a) Čislenie, udržovanie, oprava a
i upratovanie závodných zariadení a živ

nostenských miestnosli, ak práce tieto sú
potrebné pre pravidelný chod vlastného
alebo cudzieho závodu a nemôžu byť pre
rušené alebo odložené na všedný deň bez
podstalnej poruchy práce alebo bez ne
bezpečenslva pre život a zdravie robotní
kov. (Sem spadajú na pr. i obsluha par
ných kotlov, motorov, pomocných stro
jov a príslrojov, chladiacich zariadení,
prípadne aj zvierat, potrebných pr# úko
noch pod IL. a 1II. uvedených živnosten
ských závodov s nepretržitým alebo časo
ve vymedzeným provozom, ďalej práce
pri osvetlení, vykurovaní a vetraní ta
lrýchto pracovných miestností).

b) Nutné stráženie závodných zaria
dení. .

c) Inventúrne práce a to raz do roka.
d) Neodkladné práce prechodnej po

vahy, ktoré musia byť vykonané buď z
verejných, najmä bezpečnostných ohľa
dov alebo v čas núdze.

II. V živnostenských podnikoch s ne
pretržitým provozom (článok II, nariade
nia ministerstva sociálnej pečlivosti čís.
11/1919 Sb z. a n.) tieto práce:

1. Práce spojené s pálením vo vápen
kách, sádrarňách, kruhových tehelňách,
práce spojené s nepretržitým provozom
vo výrobe cementu, ako aj pri výrobe
ohňuvzdorných kameňov, pálených kar
borundových a smirkových kolúčov.

2. V sklárňach, pokiaľ tieto pracujú
topným generátorovým zariadením, prá
ce nestrpiace prerušenia pri kúrení, ta
vení, fúkaní, chladení skla a pod.

3. V plaviarňach kaolinu práce spoje
né s obsluhou nepretržite provozovaných
sušiarni.

4. Vo válcovňach profilového železa,
plechov a trúb všetky tie práce, ktoré ne
znesú prerušenie, na pr. u generátorov,
pecí, válcovacích stolíc a pod.

5. V smaltovniach prác? spojené s ob
sluhou taviacich a vyparovacích pecí.6.Výrobaakumulátorov,— menovite
práce pri formovacom pochode.

7. Práce spojené s výrobou kôrkové
ho kameňa, najmä práce pri vysušovacích
zzriadeniach.

8. Výroba nádob z drevoviny, najmä
kuričské práce pri sušení lisovaných
nádob.



9. Vo výrobe drevoviny, celulózy, le
penky a papieru, práce spojené s chemic
kou výrobou, najmä tieto práce:

a) sušenie, keď sa neužíva vysušova
cích válcov a dozoru u bieliacich komôr
pri bielení chlórom,

b) práce pri výrobe kyseliny siričitej
a lo práce spojené s prípravou lúhu, s ob
sluhou varičov buničiny s násadou, pr
vyluhovaní, praní a vysušovaní celulózy
a odparovaní matečných lúhov.

10. Vo veterných a vodných mlynoch
práce spojené s výkonom mletia, pokiaľ
zamestnávajú len 2—3 osoby.

11. V sladovniach máčanie sladu a
práce na humnoch a nepretržité hvozde
nie aj s odkličením.

V pivovaroch
hlavné kvasenie.

12. V cukrovaroch všetky práce spo
jené s plynulým výrobným pochodom su
rového a rafinovaného cukru, ako aj v su
šiarní rezkov.

13. Výroba lekoricovej šťavy, vyluho
vanie, varenie a sušenie.

14. Vo výrobe škrobu práce spojené s
plynulým výrobným pochodom od surovi
ny až do vysušenia čistého škrobu.

15. Vo výrobe škrobového syrupu prá
ce spojené s plynulým výrobným pocho
dom od varenia škrobu s kyselinou po
zriedovaní a pri výrobe hroznového cu
kru aj práce spojené s kryštaľovaním a
sušením.

16. Výroba liehu.
17. Vo výrobe lisovaného droždia prá

ca u parákov, práca spojená s prípravou
zeleného sladu, práce pri zaparovaní,
čistenía kvasení, práce od sbierania až do
vylisovania droždia a výroba sladu.

18. Výroba konzerv, ovocných štiav a
salámov:

a) dovoz, sladenie, zavarenie a chla
denie zhusteného mlieka,

b) spracovanie čerstvých rýb,
c) pri výrobe salámov práca, ktorá ne

slrpí prerušenie (a to od novembra do
konca februára),

d) pri výrobe ostatných korizerv a pni
výrobe ovocných štiav tie neodkladné
práce, ktorými sa má zamedziť znehod
notenie látok (a to od mája do konca no
vembra, pri tom najviac do 12. hodiny).

19, V sušiarňach čakanky, repy, zele
niny, ovocia a húb nevyhnuteľne nutné

chladenie mladinky a

práce od rezania až do vysušovania suro
viny.
„20. V priemysle chemickom všetky tie
jednotlivé úkony a pochody chemickej
výroby, kloré sa nedajú prerušiť, ako na
pr. obsluha a práce pri páliacich, žiha
cích, redukčných, taviacich, pražiacich a
elektrických peciach, ďalej sušiamach,
tiež destilačných, sublimačných, pohlco
vacích a elektrochemických prístrojoch,
ďalej chbsluha zariadení k rozkladu látok,
vývinu plynov a pár, práca v lúhovni, cb
sluha zariadení zhusťovacích, srážacích,
kryštalizačných, vylúhovacích, filtrova
cich, chladiacich a pod.

21. Pri výrobe umelého hodvábu, ume
lých vlákien a celofánu práce vo vše
tkých chemických oddeleniach s nepre
tržitým provozom a v oddeleniach s nimi
súvisiacich.

22. Vo výrobe tukov práce spojené s
destiláciou, extrakciou, rafináciou a prá
ce u žíhacej peci kostí, ďalej rozpúšťa
nie surového loja (ale len od apríla do
októbra a to najviac do 12, hodiny).

23. Práce spojené s výrobou uholných
elektrodov a iných predmetov, vyrobe
ných z plastického uhlia, menovite obslu
ha pecí s nepretržitým provozom.

24. V rafinerii minerálnych olejov
práce spojené s nepretržitým provozom.
najmä pri destilácii a ralinácii minerál
nych olejov: pri výrobe parafinu najmä
nepretržité chladenie, kryštalizácia, odlu
čovanie, vypoťovanie a ukončenie ex
trakcie,

Práce spojené s výrobou cerezinu, naj
mä dokončenie extrakcie.
. 25. Pri výrobe svietiplynu práce spo
jené s vlastnou výrobou svietiplynu, ďa
lej práce spojené s rozsvecovaním a zha
sínaním lámp.

26. V samostatných elektrárňach, ako
i v elektrických závodoch, ktoré tvoria
len časť živnostenského podniku ako jeho
pomocný závod, všetka práca spojená S
dozorom a obsluhou elektrických výrob
ných strojov, rozvodní, akumulátorovní,
pomocných strojov, rozvodných sietí a pod.

III. Z iných technických dôvodov, ale
bo z dôvodov národohospodárskych v
podnikoch s časovým obmedzením tieto
práce:

1. V semenárňach práca spojená so
sušením semien (od októbra .do apríla).

2. V záhradníctve ošetrovanie záho
nov, školiek, vykurovanie skleníkov a
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prikrývanie pareníšť (len 2—3 hodiny do
poludnia a odpoludnia).

3. V hodvábnictve obsluha peci na
dusenie a sušenie, manipulácia pni tejto
práci s kuklami a dohľad nad čerstvými
kuklami.

4. V závodoch pre pestovanie a krme
nie hydiny, dozor na stroje pre umelé
liahnutie a kfmenie hydiny po 2 hodiny
dopoludnia a odpoludnia, ako aj odberanie
živého tovaru, ktorý v nedeľu po železni
ci prichodí.

5. Vo vínnych pivniciach prijímanie
muštu počas vinobrania, dozor nad kva
sením.

6. V koželužstve miešanie, obracanie a
sušenie (do 9 hodín dopoludnia).

7. Máčanie konopia, práce, ktoré ne
strpia prerušenie podľa povahy výkonu.

8. V mliekarňach (v smysle $ 7. odst.
2. vl, nar. č. 75/1934 Sb. z. a n.) práce,
potrebné k úprave mlieka a mliečnych
výrobkov k ich odbytu.

9. V závodoch pre čistenie čriev, vy
čistenie čerstvých čriev (do 9 hodín do
poludnia) a sušenie čriev.

10. V octárňach naplňovacie a kva
siace úkony.

IV. V záujme spotrebiteľov dovoľuje
sa ďalej v živnostenských podníkoch::

A. Po celý deň:
a) predávať na pútiach,
b) predávať predmety slúžiace k po

božnosliam a predávané na t. zv. pútnych
miestach, ako modlitebné knihy, ružence,
voskové sviece a pod.,

c) prevádzať živnosť cukrársku a per
nikársku a obchod cukrovinkami,

d) hnať zvieratá, dopravovať ich z do
pravných prostriedkov,

e) dopravovať výbušiny a vykladať ich
z dopravných prostriedkov,

1) predávať ovocie, cukrovinky a
čerstvé kvetiny v stánkoch,

€) prevádzanie živností hostinskej a
výčapníckej (podávanie pálených lieho
vých nápojov však len od 12. hodiny),

h) predávať sodovú vodu v mesiacoch
od mája až po aufust,
. ch) predávať v bufetoch na nádra

žiach,
i) predávať v bazároch a buffetoch v

kúpeľných mieslach,
j) predávať knihy, noviny, pamiatkové

predmety a výrobky ľudového priemyslu
na nádražiach,

k) predávať potraviny v poriečnych
kúpeľoch a kúpelišliach od mája až po
september,

I) predávať benzin a oleje z poulič
ných čerpadiel,

m) prevádzať živnosť dopravy osôb a
batožiny,

n) prechovávať motorové vozidlá a ich
ošetrovať, (garážnictvo),

0) prevádzať cestovné kancelárie,
p) v priemysle tlačiarenskom vyrábať

a rozširovaťneodkladné štátne a
úradné tlačivá, pondelné ranné noviny,

r) prevádzať živnosť fotografickú,
s) prevádzať pohrebné podniky.

B.Do 12.hodiny poludňajšej:
a) prevádzať kúpeľnícku živnosť,
b) vyrábať, predávať a dopravovať ľad

v mesiacoch od mája až po august,
c). predávať novíny v stánkoch a roz

nášať ich.

C.Do 8 hodiny rannej:
a) predávať výlučne mlieko a pekár

ske výrobky,
b). predávať čerstvé ovocie a čerstvé

kvetiny v obchodoch, viazať kytice a
vence.

5 2.

V sporných prípadoch rozhoduje živ
nostenský úrad po vypočutí obchodnej a

“priemyselnej komory a priemyselnéhoin
špektorátu.

S 3.

Toldo nariadenie nadobudne účinnosli
dňom vyhlásenia a zrušuje sa ním naria
denie býv. uh. ministerstva obchodu zo
dňa 13. júna 1903, č. 28.559 K. M. o úpra
ve nedeľného odpočinku živnostenskej
práce a všetky ďalšie nariadenia býv. uh.
ministerstva obchodu, vydané k prevede
niu 8 3 zák. čl. XIII. z roku 1891, ďalej
vládne nariadenie zo dňa 26. marca 1931,
čís. 62 Sb. z. a n. o výnimkách z nedeľné
ho odpočinku živnostenskej práce v Bla
tislave a nariadenie vlády Slovenskej kra
jiny, čís. 13, z roku 1938 o zavedení vše
obecného nedeľného odpočinku na Slo
vensku.



S 4.

Predpisy vydané na podklade zákona
o 8hodinovom pracovnom čase, poľažne
na podklade zákona na obranu štátu sa
týmto nariadením nemenia.

$ 5.

Predpisy vydané podľa 8 5. zák. čl.
XIII. z r. 1891 pre banské a hutnícke zá
vody, ďalej pre šlátne monopoly a s nimi
súvisiace podniky zostávajú nedotknuté.
Podobne zostáva nedotknuté i vládne na
riadenie zo dňa 14. decembra 1933, čís.
229 Sb. z. a n. a výnimke z nedeľného od
počinku živnostenskej práce v krajine
Slovenskej.

8 6.

Prevedením tohto nariadenia poveru
je sa minister hospodárstva v dohode s
ministrom vnútra.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Mearickýv. r
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.

26.
Vládne nariadenie

zo dňa 24. marca 1939
o určení súdnej príslušnosti, ktorá sa stala
pochybnou zabraním časti štátneho územia.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4
ústavného zákona zo dňa 14. marca 1939
nariaďuje:

S 1.

K prejednaniu občianskych sporov, [
patriacich — v predpoklade, že zabrané
úzernie je súčasť cudzieho štátu — do vý
lučnej príslušnosti súdov Slovenského štá
tu, pokiaľ v ich pokračovaní nebráni 5 1
nar, vlády Slovenskej krajiny Zo dňa 21.
novembra 1938, č. 44 Úradných novín ale
bo prekážka skutková, zahájených naj
pozdejšie do 12. novembra 1938 u súdov
so sídlom na území, pripojenom k súsed
ným štátom,je príslušný pre obvod býva
lého krajského súdu v Košiciach krajský
súd v Michalovciach, pre obvod krajského
súdu v Rim. Sobote krajský súd v Banskej
Bystrici a pre krajský súd v Komárne
krajský súd v Nitre.

5 2.

Miestne príslušný okresný súd určí —
pokiaľ dôvody príslušnosti chýbajú —
S konečnou plalnosťou len krajský súd,
klorý sa stal nástupcom súdu so sídlom
na území, pripojenom k súsedným šláiom.

S 3.

Do účinnosti tohto nariadenia prísluš
nosť slovenského súdu v sporoch v 5 1
uvedených, zakladá prevedenie procesné
ho úkonu.

S 4.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia. Prevedie ho minister
pravosúdia v dohode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r Medarickýv. r
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.

21.
Vládne nariadenie

zo dňa 24, marca 1939
o zriadení hlavného poisťovacieho súdu

pre celé štátne územie,

Vláda Slovenského štátu nariaďuje na
základe splnomocnenia, daného zákonom
zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z., o samo
statnom Slovenskom štáte toto:

5 1.

Hlavný poisťovací súd sa zriaďuje
v Bratislave pre celé štátne územie.

Kancelársku prácu hlavného poisťova
cieho súdu obstará kancelária hlavného
súdu v Bratislave.

S 2.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti
dňom vyhlásenia a splnia ho minisler pra
vosúdia a minister vnútra (sociálny rezort).

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanský v. r Mearický v. r
Dr. Pružinskýv. r. Stano v.r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.
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28.
Vládne nariadenie

zo dňa 24. marca 1939
0 pcvinnom poisťovaní robotníctva lesných

podníkov pre prípad úrazu.

Vláda Slovenského štátu, doplňujúc
8 13 z. čl. VIII. z roku 1912a 83 z. čl. XX.
z roku 1913 o poisťovaní zemeroboiníkov
pre prípad úrazu, podľa 8 4 zákora zo dňa
14. marca 1939, č. 1. SI. z., o samostatnom
Slovenskom štáte, nariaďuje loto:

S 1.

Robotníci lesných podnikov na Sloven
sku podliehajú poistnej povinnosti pre prí
pad úrazu.

Lesným podnikom rozumie sa súhm
činnosti a zariadení, ktoré súvisia s prvo
výrobou na lesnej pôde a jej zužitkova
ním. Nespadajú sem živnostenské sklady
dreva a uhlia a po živnostensky prevádza
ná produkcia dreva.

S 2.

Úrazové poistenie robotníkov lesných
podnikov, stanovené týmto nariadením,
prevádza Slovenská pokladnica pre ho
spodárskych robotníkov v Bratislave a na
poistenie toto vzťahujú sa ustanovenia
z. čl. XVI. z roku 1900 v zneníz. čl. XIV.
1902, z. čl VIII. z roku 1912 a z. čl. XX.
1913 s príslušnými prevádzajúcimi naria
deniami, ako i nariadenia ministra s plnou
mocou pre správu Slovenska, č. 6878/1919
prez. z 23. augusta 1919, a č. 4296/1920
prez. z 24. júla 1920.

S 3.

Ústredná správa Slovenskej pokladnice
pre hospodárskych robotníkov splnomoc
ňuje sa, aby uzavierala zvlášine poistné
smluvy s majiteľmi lesných podnikov na
poisťovanie robotníkov pre prípad úrazu,
nastalého v podniku, resp. v čase služby,
konanej v záujme podniku z nariadenia
zameslnávateľa alebo jeho poverenika.

zákonník. o

S 4.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosti
dňom 1. januára 1939 a splní ho minister
hospodárstva.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.

Mearickýv. r.
Stano v. r.
Čatleš v. r.

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v.r.

29.
Vládne nariadenie

Zo dňa 24. marca 1939,
ktorým sa zrušuje Vládny komisariát na
ochranu pamiatok na Slovensku a jeho
agenda pričleňuje ministerstvu školstva

a národnej osvety.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, č.
1 SI. z., o samostatnom Slovenskom štáte
toto:

5 1.

() Vládny komisariát na ochranu pa
miatok na Slovensku sa zrušuje.

() Agenda Vládneho komisariátu na
ochranu pamiatok na Slovensku pričleňuje
sa ministerstvu školstva a národnej osvety.

8 2.

() Vládne nariadenie môže určiť oso
bitný spôsob vykonávania agendy, spoje
nej s ochranou pamiatok pre celé územie
alebo pre niekloré. oblasti Slovenského
štátu a k tomu cieľu ustanoviť potrebné
odborné poradné orgány.

() Vládne nariadenie určí predmety,
na kloré bude doterajšia štátna pamiatko
va ochrana rozšírená.

S 3.

() Týmto nariadením zrušuje sa plat
nosť časti nariadenia bývalého minister
stva s plnou mocou pre správu Slovenska
zo dňa 20. októbra 1919, č. 155/1919 Ur.
nov., týkajúca sa zriadenia Vládneho ko
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misariálu na ochranu pamialok na Slo
vensku.

() Nariadcnie tolo nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: prevedie ho minister
školstva a národnej osvety v dohode s mi
nistrom vnúlra a ministrom dopravy a ve
rejných prác.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Stanov. r.
Čatlošv. r.

Dr. Tuka v.r.
Dr.Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r.

30.
Vládne nariadenie

Zo dňa 24. marca 1939
o kurátorskej správe niektorých súkrom

ných poisťovní, pôsobiacich na území
Slovenského štátu,

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa $ 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1
SI. z, 0 samostatnom Slovenskom štáte
toto:

S 1.

() Minister vnútra sa splnomocňuje,
aby dal pod kurátorskú (vnútenú) správu
všetky filiálky poisťovní so štatutárnym
sídlom a správou mimo územia Slovenské
ho štátu doliaľ, kým sa u takýchto po
isťovní nezriadí a ministerstvom vnútra
neschváli odbočka v smysle z. čl. XXXVII.
z r. 1875 (88 210 až 217), poťažne podľa
S 27 vládneho nariadenia č. 307/1922.

() Minister vnútra sa splnomocňuje,
aby nariadil kurálorskú správu podľa po
lreby aj na iné súkromné poisťovacie spo
ločnosti.

S 2.

Kurátor, klorého vymenuje minister
vnútra, je povinný vykonávať všeiky opa
trenia k ochráne záujmov Slovenského
šlátu, poistníkov, poistencov a poisťovní.
Pre jeho činnosť platia smernice komisie,
uvedenej v 8 3.

8 3.

Na vydanie úprav o vykonávaní kurá
lorskej správy a pre dozor nad ňou zriadi
si minislerstvo vnútra komisiu,

zákonník. 31

8 4.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
aňom vynlásenia, splní ho minister vnútra
v dohode so zúčastnenýnii ministrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Fritz v. r.

Medrickýv. r
Stano v.r.
Čatloš v.r.

Dr. Tuka v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v.r.
Sivák v.r.

31.
Vládne nariadenie

zo dňa 24. marca 1939
o provizijnom poistení u revírnej bratskej

pokladnice.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
číslo 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
šláte:

8 1.

Revírna bratská pokladnica v Bratisla
ve prejíma pôsobnosť Ústrednej bratskej
pokladnice v Prahe, ako je stanovená zá
konom zo dňa 11. júla 1922, č. 242 Sb. z.
a n., v znení zákona zo dňa 3. júla 1936,
č. 200 Sb. z. a n., na území Slovenského
štátu.

S 2.

Právne predpisy, upravujúce banicke
poislenie na území Slovenskéhoštálu, zo
stávajú 1 naďalej v platnosti, pokiaľ ne
odporujú zákonu zo dňa 14. marca 1939,

.č. 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
štáte a tomuto nariadeniu.

8 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom 14. marca 1939 a splní ho minisler
dopravy a verejných prác v dohode so zú
častnenými ministrami,

Dr. Tiso v.r.
Dr. Fritz v. r.

Medrický v. r
Stano v. r.

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.
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32.
Vládne nariadenie

Zo dňa 24. marca 1939
GitE . .. e . “

o zaisťovacom uväznení nepriateľov
Slovenského štátu.

S 1.

Minister vnúlra sa zmocňuje, aby dal
väzbou zaistiť osoby, kloré doterajšou čin
nosťou vzbudily a vzbudzujú vážnu obavu,
že budú prekážkou v budovaní Slovenské
ho štátu.

8 2.

Na tenlo cieľ minister vnútra zriadi
zaisťovací tábor, v klorom sú väzni povín
ni i telesne pracovať na všeužitočných prá
cach.

5 3.

Toto nariadenie nadobúda plalnosť
dňom vyhlásenia.

Dr. Tisov. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r
Stano v. r.
Čatloš v. r.

Dr. Tuka v.r.
Dr. Ďurčanský v. r
Dr. Pružinský v.r.
Sivák v.r.

33.
Vládne naviadenie

Zo cňa 24, marca 1939
G prevádzaní advokátslej praxe,

5 1.

Advokálsku prax môžu prevádzať
v Slovenskom štáte len ti advokáti, ktori
sami, poťažne ktorých olec mal už 30.
októbra 1918 obecnú prislušnosť na území
Slovenského štátu.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda platnosti
dňom vyhlásenia a splní ho minister pravo
súdia.

Dr. Tiso v.r.

Dr. Fritz v. r.

Medrickýv. r
Stano v. r.

Dr. Tukav. r.

Dr. Ďurčanskýv. r.

Dr. Pružinský v. r.

Sivák v. r. Čatloš v. r.

— ——————-——— — — —— ——

Tlač: Knihllačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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OBSAH: 34. Nariadenie o zaisťovacich úkonoch voči osobim. boda“2-22 sa vrsťažzvať

34.
Vládne nariadenie

Zo dňa 24. marca 1939,
0 zaisťovacích úkonoch voči osobám,

hodlajúcim sa vysťahovať.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4
zákona zo dňa 14. marca 1939, čís. 1 SI.
z. 0 samostatnom Slovenskom štáte na
riaďuje:

8 1.

Súd súčasne s podaním žaloby alebo
žiadosti o vydanie platobného príkazu
alebo po podaní týchto povolí a preve
die zaisťovaciu exekúciu proti dlžníkovi
k návrhu veriteľa, ktorý preukáže po
tvrdením obecného predstavenstva, že
dlžník sa chystá vysťahovať z územia Slo
venského štátu a že je preto ohrožené
uspokojenie"uplatňovaného nároku.

S 2.

O prevedeni zaisťovacej exekúcie pla
tia ustanovenia exekučného zákona s vv
nimkou ustanovení o povinnosti veniteľa
skladať istotu.

S 3.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia. Prevedie ho minister
pravosúdia v shode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tiso v.r.

Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Ďurčanskýv.r. Medrický v.r.

Dr. Pružinskýv.r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v.r.

Tlač: Knihllačiareň, Andreja, Bralislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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OBSAH: (35.—42,) 35, Nariadenie o predlžení zmenečnoprávnych lehôt. — 36, Nariadenie o vý
robe bohoslužobných a náboženských predmetov. — 37, Nariadenie o poštovej sporiteľ
ní. — 38, Nariadenie o vojnových poškodencoch. — 39, Nariadenie o prechodnom dozo
re na veľkostatky. — 40), Nariadenie o oprávnení hostinských a výčapnických živností. —
41. Nariadenie k prevedeniu služobnej prísahy sudcov, ver. notárov a advokátov. — 42,
Nariadenie o poistení zameslnancov pre piípad nemoci, invalidity a slaroby.

35.
Vládne nariadenie

zo dňa 30. marca 1939
o predlžení zmenečnoprávnych lehôt.

Vláda Slovenského štátu podľa 5 4
Zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.
0 samostatnom Slovenskom štáte naria
ďuje:

5 1.

Leholy, stanovené platným právom
k uplatneniu a splneniu súkromoprávnych
nárokov ohľadom lehôt v zmenkovom

zákone určených, sa predlžuje do 30. júna
1939,ak niektorá zo zmenečnoprávne za
viazaných osôb, alebo zmenečný veriteľ
dňa 5. novembra 1938 alebo pozdejšie mali
svoje bydlisko (sídlo) v odstúpenom úze
mí dotyčne územia, odstúpeného Nemec
ku, Maďarsku a Poľsku (8 3 vládneho
nariadenia č. 44/38 Úr. nov.), alebo dňa
15. marca 1939 v tej čiastke bývalej
Č-SR, ktorej súčiastku tvorily krajiny
Česká a Moravskosliezska a Karpatská
Ukrajina.

S 2.

Ustanovenie toto sa vzťahuje i na

zmenky, ktoré boly domicilované a splat
né u ústavov, ktoré majú sídlo na území
Slovenského štátu, ak sú splnené pod
mienky v $ 1 uvedené.

S 3.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti

dňom vyhlásenia a prevedie ho minister

pravosúdia so zúčaslnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v.r.

Dr. Pružinský v.r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v.r.

36.
Vládne nariadenie

zo dňa 30. marca 1939

O zákaze výroby bohoslužobných a nábo
ženských predmetov kresťanských nekre

sťanmi a obchode s týmito.

Vláda Slovenského štátu podľa 5 4
ústavného zákona zo dňa 14. marca 1939,
čís. 1 SI. z. o samostatnom Slovenskom
štáte nariaďuje:

S 1.

() Výroba, rozmnožovanie bohoslu
žebných a náboženských predmetov kre
sťanských (devotionalia), aka sú modliteb
né knihy, ružence, voskové sviece, obra
zy svätých, paramenty, kríže a pod., ako
i predaj lýchto v obchodoch, na trhoch a
na púliach židmi, sa zakazuje.
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() Úradné oprávnenia (povolenia) k la
kejto činnosti, pokiaľ sú ich majiteľmi ži
dia, sa zrušujú.

S 2.

Prieslupky S 1 trestajú sa podľa S 226
živn. zákona.

5 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: prevedie ho minister
hospodárstva a minister vnútra.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.

Dr.Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.Ú

37.

Vládne nariadenie
zo dňa 30. marca 1939

o poštovej sporiteľni.

Vláda Slovenského šlátu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, čí. 1
SI z. o samcslalnom Slovenskom štáte:

8 1.

Pre Slovenský štát sa zriaďuje poštová
sporiteľňa so sídlom v Bratislave. Jej ná
zov je „Poštová sporiteľňa v Bratislave“.

S 2

Pre pošlovú sporiteľňu platia obdobne
na prechodnú dobu ustanovenia zákona zo
dňa 23. septembra 1930, č. 143 Sb. z. a n.,
so zmenami prevedenými do 14. marca
1939 a tiež predpisy na základe tohoto zá
kona vydané.

S 3.

Minister dopravy a verejných prác vy
hlási v Slovenskom zákonníku, kedy začnú
činnosť jednotlivé obory služby poštovej
sponteľne.

S d.

Toto vládne nariadenie nadobúda účin
nosti dňom vyhlásenia a prevedie ho mi
nister dopravy a verejných prác.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v. r
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivákv.r. Čatlošv. r.

———————

33.
Vládne nariadenie

Zo dňa 30. marca 1939,
ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa
17, cktóbra 1919, č. 561 Sb. z. an.o oréga
pizácii starostlivosti o vojnových poško
dencov a vládne nariadenie zo dňa 8, júna
1922, č. 181 Sb. z. a n., v znení vládneho
nariadenia zo dňa 3. júla 1936, č. 192 Sb,
z. a n. o lekárskych prehliadkach vojno

vých poškodencov.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1
SI. z. o samostatnom Slovenskom štáte:

5 1.

Ustanovenie S 1 lit. c) vl. nar. č. 561/
1919 Sb z. an. sa mení a bude znieť takto:

„Štátny úrad pre vojenských poškoden
cov v Bratislave“.

S 2.

Ustanovenie 8 7 ods. 1. vl. nar. 181/
1922Sb. z. an. sa mení a bude znieť takto:

„Odvolacia komisia pre vojenských po
škodencov pri Štátnom úrade pre vojen
ských poškodencov skladá sa z 3 členov,
a to po jednom zo zástupcov ministerstva
vnútra a ministerstva financií a z jedného
zástupcu invalidov. Zástupca ministerstva
vnútra je zároveň predsedom komisie. Zá
stupcov ministerstiev menujú dotyčné mi
nisterstvá a zástupcu invalidov minister
stvo vnútra na návrh organizácie vojen
ských poškodencov. Týmto spôsobom sa
menujú aj náhradníci členov kom“sie.“
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S 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyňlásenia a splnia ho minister
vnútra v dohode so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tíso v.r.
Dr. Fritz v. r.

Medrický v. r
Stano v.r.
Čatloš v. r. —

Dr. Tukav. r.
Dr.Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružínský v. r.
Sivák v. r.

39.
Vládne nariadenie

zo dňa 30. marca 1939
o ustanovení prechodného dozoru a vnú

tenej správy na veľkostatky.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4
ústavného zákona zo dňa 14. marca 1939,
čís. 1. SI. z. nariaďuje:

S 1.

() Na pozemkové majetky vo výmere
nad 30 ha, kde riadne hospodárenie z aké
hokoľvek dôvodu je ohrožené, ustanoví
okresný úrad dočasný dozor.

() Starosta obce a notársky úrad sú
povinní všímať 6i v tomto smere hospo-:
dárstva vo svojom obvode a ak sú splne
né podmienky ods. 1. oznámiť to bez
meškania okresnému úradu s odôvodne
ním.

8 2.

Ak by týmto opatrením nebola docie
lená náprava, okresný súd na odôvodnený
návrh okresného úradu alebo ministerstva
hospodárstva, uvalí na taký majetok vnú
tenú správu.

S 3.

O ustanovení dočasného dozoru a uva
lení vnúlenej správy treba súčasne upo
vedomiť aj ministerstvo hospodárstva.

S 4.

() Dočasným dozorom alebo vnútenou
správou majú 6a poveriť osoby požívajú
ce všeobecnú dôveru a majúce odbornú
spôsobilosť pre splnenie tejto úlohy.

(") Dočasný dozorca vykonáva svoju
funkciu za hotové výlohy, ináč bezplatne
ako funkciu čestnú. Výlohy hradia osoby
v 86, ods. 1. uvede:é a ich výšau u:čuje
okresný úrad.

) O prevádzaní vnútenej správy pla
tia obdobne ustanovenia exekučného zá
kona a inštrukcie, ktoré vypracuje minis
terstvo hospodárstva v dohode s minister
stvom pravosúdia.

S >.

Ustanovenie dočasného dozoru trvá
tri mesiace, vnútenej správy jeden hospo
dársky rok a v prípade potreby 6a obno
vuje.

S 6.

() Vlastník, držiteľ alebo árendátor,
podárendáltor, alebo užívateľ veľkoslatku sú
povinní dať dočasnému dozorcovi a vnú
tenému správcovi informácie potrebné k
výkonu riadneho hospodárenia a umožniť
mu zistenie, či sa hospodán v smysle
S 1 tohto nariadenia.

Č) V prípade vnúlenej správy osoby
uvedené v predošlom odstavci sú povinné
vydať vnútenému správcovi všetky pro
striedky potrebné k riadnemu hospodáre
niu, najmä fundus instruktus, hotovosti na
krytie bežných výdavkov a pod.

() Ak osoby uvedené v prvom odstav
ci tohto paragrafu odoprú zadosť učiniť
povinnostiam uvedeným v predchádzajú
com odstavci, rozhodne o tejto povinnosti
a jej rozsahu exekučný súd po prípadnom
výsluchu účastníkov usnesením. Toto
usnesenie je exekučným titulom. Proti ne
mu je rekurz vylúčený.

8 7.

Proti výmeru o nariadení dočasného
dozoru podľa S 1 a proti usneseniu súdu
podľa 8 2 je prípustný jednostupňový
opravný prostriedok, ktorý však nemá
odkladného účinku.

S 8.

Ak to potreba vyžaduje, súd na návrh
okresného úradu alebo ministerstva ho
spodárstva vnútenú správu zruší a vyzve
vnúteného správcu k podaniu konečného
vyúčtovania i pred uplynutím doby urče
nej v 8 S.

5 9.

Ak súd povolí na návrh vymáhajúceho
| veriteľa vnútenú správu na nehnuteľnosti,
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na ktorč je už vnúlená správa vedená po
dľa tohto nariadenia, súd pokračuje vo
vnúlenej správe a nariadi prístup vymá
hajúceho veriteľa tak, ako by išlo o ďal
šicho vymáhajúceho veriteľa.

S 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a stráca ju dňom 30. sep
ltembra 1911. Prevedie ho minister hospo
dárstva v dohode 6 ministrom vnútra a
pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Mearický v. r
Stano v. r.
Čatloš v. r. —

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanský v. r
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v.r.

40.
Vládne nariadenie

Zo dňa 30. marca 1939
o mimoriadnych zásahoch do oprávnení
hostinských a výčapníckych živností.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, čís.
1. SI. z. o szmo:l2lnom Slovenskom štálz2:

S 1.

() Zivrostenský úrad II. stolice podrobí
revízii hostinské a výčapnícke koncesie (8
22, pol. 15. živnostenského zák.) a opráv
nenia dosiaľ platné, vydané pred účinno
sťou živnostenského zákona (zák. čl. XVII.
z r. 1884 a zák. čl. XXV.z r. 1899) a odní
me ich, ak proti majiteľovi sú námieiky s
hľadiska osobnej spoľahlivosti, ďalej s hľa
diska verejného záujmu, alebo ak sa vy
skytnú dôvody sociálne, kloré vyžadujú
odstránenie hospodársky nezdravého vply
vu, nastalého v dôsledku nadpočetných
oprávnení.

() Proti rozhodnuliu úradu, vydanému
podľa ods. 1, je prípustné odvolanie, ktoré
však nemá odkladného účinku.

() V prípade odňatia oprávnenia podľa
ods. 1. majiteľ oprávnenia je povinný pod
nik do 3 mesiacov zlikvidovať. Len v prí
padoch zvlášlneho zreteľa hodných môže
pokračujúci úrad túto lehotu predížiť naj
viac o ďalšie 3 mesiace.

Slovenský zákonnik č. 40.
— ———————Ô————>

() Ak sa vyskytnú proti majiteľovi
oprávnenia námielky s hľadiska osobnej
spoľahlivosli alebo s jiľadiska verejného
záujmu, ale hospodársky záujem vyžaduje,
aby podnik bol ďalej prevádzaný, má byť.
majiteľ pozbavený osobného vedenia pod
niku a ustanovený na účet podniku spôso
bilý námestník (zástupca), Pri výbere ná
mestníka (zástupcu) možno pokračovať aj
v dohode s majiteľom podniku.

8 2.

Verejný záujem podľa lohoto nariade
nia je súhrn skutočností, ktoré v pomere
do seba zapadajúcej časovej a miestnej
spojitosti sú spôsobilé priviesť súlad so sú
časnými štátoprávnymi, národnostnými,
hospodárskymi a sociálnymi pomermi.

S 3.

() Prestúpenie tohto nariadenia, ako
i každé jeho vedomé obchádzanieje živno
stenským priestupkom a potrestá ho živno
stenský úrad peňažitou pokutou do 30.000
K, ktorá v prípade nedobytnosti sa môže
premeniť na zátvor do 90 dní podľa miery
zavinenia.

() Ak sa dopustí trestného. činu spoloč
nosť, spoločenstvo, družstvo, spolok alebo
iná právnická osoba, treba uložiť trest
členovi, ktorý je podľa právnych predpisov
povolaný ich zastupovať. Ak zodpovedný
orgán skladá sa z niekoľkých fyzických
osôb, sú zodpovedné všetky.

() Urad vykonávajúci trestný nález
môže pre zaistenie úspechu učiniť potreb
né opatrenia, ako zhabať tovar a nástroje,
zavrieť provozovne a pod.

S 4.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti
dňom vyhlásenia a stráca ju dňom 31. de
cembra 1940: vykoná ho minister hospo
dárstva v dohode s ministrom vnútra.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Frilz v. r.
Medrickýv. r
Stanov. r.
Čatloš v. r.

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v.r.
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41.
Viádne nariadenie

Zo Jdňa30. marca 1939
ktorým prevádza sa vládne nariadenie
o služobnej prísahe sudcov, verejných

notárov a advokátov.

8 1.

Prísahu v 8 1 vládneho nariadenia zo
dňa 15. marca 1939, čís. 6 SI. z. skladajú
i csoby, ktoré nachádzajú sa so štátom
alebo so sväzkami verejnoprávnymi v tr
valejšom smluvnom pomere.

S 2.

Prísahy, označené v 88 1 a 3 vládne
ho nariadenia zo dňa 15. marca 1939, čís.
6 SI. z. sa neopakujú, ak osoby tu uve
dené naslupujú vyššie služobné miesto a
ak nenastalo prerušenie služobného po
meru.

S 3.

(") Prísahu, označenú v S 3 vládneho
nariadenia zo dňa 15. marca 1939, čís. 6
SI. z., vykonávajú všetci odborní sudcovia
z povolania nie sudcovského (prísediaci,
ich náhradníci), čo aj vykonali doteraz len
sľub.

(") Ustanovenie v bode 1. vzťahuje sa
aj na kmeťfov, označených v S 19 zákona
zo dňa 30. mája 1924, čís. 124, v znení
zákona zo dňa 28. júna 1933, čís. 108 Sb.
z. a n. (čís. 145/33 Sb. z. a n.)

(") Prísažná formula porotcov, označe
ná v 8 349 tr. p., ustanovením, uvedeným
v bode 1, nie je dotknutá.

(“) Osoby, uvedené v bode 1., ktoré v
čase účinnosti prevádzaného vládneho na
riadenia už sú ustanovené, vyjmúc porot
cov a kmeťov, ktorí sa sprisahávajú len
v prípadoch zákonom určených, majú sa
vyzvať predsedom alebo námestníkom
predsedu súdu, pre ktorý sú vymenované,
aby sa v určenej lehote prihlásili k vý
konu prísahy.

S 4.

(")Už účinkujúce osoby a osoby nastu
pujúce, označené v 88 1, 2, 3, 1, vykonajú
služobnú prísahu do rúk prednostu svoj
ho služobného úradu (súdu) alebo úradní
ka (sudcu), ním k tomuto ustanoveného.

(7) Prednostovia úradov (súdov) vyko
najú služobnú prísahu do rúk prednostu

svojho nadrnadeného úradu (súdu) alebo

úradníka (sudcu), ním k tomu ustanoveného.

() Prezidentov verejnonotárskej ko
mory, advokálskych komôr sprisahá mi
nister pravosúdia alebo úradník minister
stva pravosúdia, ním k tomu ustanovený.

8 5.

O každom výkone prísahy spísať tre
ba zápisnicu, ktorá sa pripojí k osobným
spisom osoby sprísahanej, pokiaľ podľa
doterajších ustanovení nezisťuje sa výkon
prísahy v knihe prísah. Výkon prísahy
potvrdí sa na vymenovacej listine, pred
loženej prísahajúcim, inak osobitným vý
merom.

Výkon prísahy osoby v sudcovskej
službe vyznačí sa aj v jej osobnom vý
kaze.

Knihy prísah majú sa pre osoby, do
tknuté prevádzaným vládnym nanadením,
znovu založiť.

S 6.

Prosbu o predíženie lehoty (S 7 vlád
neho nariadenia zo dňa 15. marca 1939,
čís. 6 SI. z.) podať treba v určitej lehote
u prednostu služobného úradu (súdu), po
kiaľ ide o osoby, uvedené v881,2, 3,7
prevádzaného vládneho nanadenia, poťaž
ne u prezidentov príslušných komôr, po
kiaľ ide o verejných notárov a advoká
tov. Nadriadený úrad (súd), (príslušná ko
mora) zistí okolnosti, ktoré sa uplatňujú
v odôvodnení prosby, pokiaľ tak môže či
niť, a predloží prosbu s návrhom,a to slu
žobnou cestou príslušnému minislerstvu.

8 7.

() Ak u niekoho z osôb, uvedených v
585 1—5, 7 vládneho nariadenia zo dňa 15.
marca 1939, čís. 6 SI. z., uplynie určená
alebo predlžená lehota márne, treba mať za
to, že sa vzdal svojho úradu, posledným
dňom určenej alebo predlženej lehoty,
ktorú rezignáciu vybaví nadriadený úrad
(súd) na to povolaný, ktorému má byťtá
to rezignácia služobnou cestou predlo
žená.

(7) Pakiaľ ide o advokáta, tento, neslo
žiac prísahu, označenú v $85 prevádzané
ho vládneho nariadenia, vzdáva sa výko
nu svojho povolania podľa 1. bodu 8 34
zák. čl. XXXIV z roku 1874, a to posled
ným dňomlehoty, poskytnutej na složenie
prísahy. Túto rezignáciu vybaví príslušná
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advokátska komora podľa ustanovení ad
vokátskeho poriadku a oznámi to mini
sterstvu pravosúdia.

S 8.

Zápisnice o prísahe sú kolkuprosté.

s 9.

Nariadenie toto nadobudne účinnosti
svojim vyhlásením. Splnia ho všetci mi
nistri Slovenského štátu.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r. Dr. Fnitz v.r.
Dr. Ďarčanskýv. r, Medrický v.r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v.r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.

42.
Vládne nariadenie

zo dňa 30. marca 1939,
ktorým sa predlžuje platnosť 8 95 lít. a,
ods. 4 vl. nar. zo dňa 15, júna 1934, č. 112
Sb. z. a n, 0 poistení zamestnancov pre

prípad nemoci, invalídity a staroby, v znení
vl. nar. zo dňa 13. júla 1934, č. 143 Sb.z.

<1 3.

Vláda Slovenskéliv štálu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1
SI. z., o samostatnom Slovenskom štáte:

8 1.

Platnosť ustanovenia S 95, lit. a, ods. 4
vl. nar. zo dňa 15. júna 1934, č. 112 Sb.z.
a n. v znenívl. nar. č. 143/1934 Sb. z. a n.,
posledne predížená vl. nar, zo dňa 21. de
cembra 1938, č. 365 Sb. z. a n., sa pre
dlžuje na dobu od 1. apríla do 31. decem
bra 1939.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom 1. apríla 1939 a splní ho minister
vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v. 1 Medrícký v.:
Dr. Pružínskýv.r. Stanov. r.
Sivákv.r. Čatloš v.r.

Tlač: Knihulačiareň Andreja. Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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43.
Viádne nariadenie

zo dňa 30. marca 1939
0 zriadení samostatnej slovenskej

tabakovej režie.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, čís. 1 SI. z.

J samostatnom Slovenskom štáte nariauje:

S 1.

() Pre technickú a hospodársku sprá
vu tabakového monopolu zriaďuje sa bez
prostredne ministerstvu financií podria
dené „Riaditeľstvo slovenskej tabakovej
režie so sídlom v Bratislave“, ktorému sú
podriadené továrne na tabak, úrady ná
kupu tabaku a úrady predaju tabaku.

(? Úlohou riaditeľstva je v prvom ra
de zadováženie potrebných surovin, zho
tovovanie tabakových výrobkov a orfani
zácia a zhospodárnenie celého tabakového
monopolu.

UP)Zadováženie potrebných surovín
môže sa stať buď nákupom tabaku z cu

dziny, alebo pestovaním tabakovej kultú
ry v tuzemsku, nakoľko to miestne poľno
hospodárske pomery dovolia a nakoľko to
bude vyžadovať hospodárska potreba.

() Vedením slovenskej tabakovej režie
je poverený právny úradník s potreb
ným počtom právnych, technických, ko
merčných, účtovných a pomocných úrad
níkov, ako i zriadencov, ktorých syste
mizácia bude osobitne upravená.

Č) Doteraz platné predpisy, týkajúce
sa tabakového monopolu, zostávajú až na
ďalšie v platnosti.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a prevedie ho minister
financií.

Dr. Tiso v.r.

Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Ďurčanský v. r Medrickýv. r
Dr. Pružinský v.r. Stano v. r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.

Tlač: Knihtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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dd.
Vládne nariadenie

zo dňa 4. apríla 1939
o Slovenskej národnej banke.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje
podľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
č. 1 SI. z. o samostatnom Slovenskom
štáte toto:

I.

Obor pôsobnosti.

5 1.

() Práva štátu v obore ceduľového
bankovníctva vykonáva Slovenská ná
rodná banka podľa tohlo vládneho na
riadenia.

() Banke sa ukladá najmä starostli
vosť o stálosť meny, ďaľej úprava vše
tkého platebného styku a poskytovanie
úveru národnému hospodárstvu.

S 2.

() Banke sa udeľuje výlučné právo
vydávať v Slovenskom štáte bankovky.
Štát sa Zrieka práva vydávať štátovky a
zmocniť niekoho k vydávaniu peňazí
akéhokoľvek druhu. Vydávanie štátnych
mincí deje sa v dohode 6 bankou.

() Bankovky znejú ná slovenské ko
runy (Ks) a sú okrem štátnych zlatých
mincí jediným neobmedzeným zákonitým
platidlom.

[) Cudzozemské platidlá nemožno v
Slovenskom štáte použiť na platenie.

(“) Zvláštnym zákonom možno banku
poveriť dozorom všetkých bánk, sporiteľ
ní a iných peňažných ústavov.

5 3.
() Hodnota slovenskej koruny rovná

sa 31. 21. miliéramu rýdzeho zlata.
() Banka kupuje a predáva zlato za

túto cenu. Môže pri tom počítať províziu
nie vyššiu ako 4%.

, 8 4.

") Bankovky musia byť kryté:
a) zlatom, devízami alebo zahranič

nými cennými papiermi, zaistenými v
zlate,

b) zmenkami, šekmi, cennými papier
mi alebo pôžičkami na ručný záloh.

() Zlatom podľa tohto predpisu je zla
to vorprútoch a zlaté mince, počítajúc k£
rýdzeho zlata po Ks 32.041.0125. Devi
zami sú bankovky, zmenky, splatné naj
neskoršie v 30 dňoch, šeky a pohľadáv
ky, splatné do 30 dní, ktoré sa majú za
platiť v zahraničnej mene u banky na
niektorom zahraničnom [inančnom stre
disku, ak platebná schopnosť tejto banky
je známa. Majú sa počítať vždy ich zla
tou hodnotou. Cenné papiere zaistené
v zlate sú ľahko speňažiteľné zahraničné
štátne dlhopisy, znejúce na menu 6spev
nou zlatou paritou a znamenané na za
hraničných burzách.

() Zásoba krytia v zlate a v devízach
podľa písm. a) slúži platebnému styku
S cudzinou.

(“ Hodnoty pod b) musia vyhovovať
predpisom 55 6—8.

S 5.

(/) Banka je oprávnená provozovať
tieto obchody:



1. eskontovať zmenky podľa 8 6,
2. kupovať a predávať cenné papiere po

dľa 8 71,

3. požičiavať na ručný záloh podľa 8 8,
4. prijímať zúročiteľné a nezúročiteľné

peniaze do úschovy a na žirové účty,
5. prijímať vklady na poukázky alebo iné

potvrdenky,
6. kupovať a predávať hodnoty, označené

v 8 4, písm a),
7. prevádzať po predchádzajúcom za

okrytí alebo dodávke komisionárske
obchody bankové všetkého druhu,

8. prijímať do úschovy a do správy cen
né predmety, najmä cenné papiere.
(7) Banka je ďalej oprávnená aadobú

daf a scudzovať hnuteľnosti a nehnuteľ
nosti v rámci predmetu jej podnikania a
k realizovaniu jej pohľadávok ako aj úča
stiny banky pre vyrovnávanie medziná
rodných platov.

() Iné, ako v tomto nariadení vypočí
tané obchody, nie sú banke dovolené.

$ 6.

Zmenky bankou eskontované musia
pochádzať zo skutočných obchodov a mu
sia byť splatné do 92 dní. Lehota splat
nosti roľníckych zmeniek môže byť naj
viac 6 mesiacov. Zmenky musia byť zpra
vidla podpísané troma osobami, ktorých
schopnosť platiť je známa. Výnimočne
možno ako náhradu za tretí podpis pri
pustiť záruku v cenných papieroch.

5 7.

() Banka smie nakupovať a predávať:
a) zúročiteľné alebo najneskoršie do

roka splatné dlhopisy štátu, znejúce na
majiteľa,

b) zúročiteľné dlhopisy obcí alebo
iných tuzemských korporácií verejno
právnych, znejúce na majiteľa,

c) záložné listy tuzemských úverných
ústavov verejnoprávnych alebo zvláštne
mu šlálnemu dozoru podliehajúcich.

() Zásoba lakýchto cenných papierov
nesmie presahovať Sumu základného ma

jetku, t. j. základnej istiny spolu 6 vyká
zanými pravýnii rezervami.

5 9.

) Pôžičky na ručný záloh (lombard)
možno poskylnúť najviac na dobu troch
mesiacov na

a) zlato a striebro, razené alebo ne
razené,

b) cenné papiere, vypočítané v 8 7,
varanty, obilné záložné listy a konos
samenty,

c) zmenky splatné do 6 mesiacov, vy
hovujúce ináče požiadavkám 8 6.

() Ak je dlžník lombardného úveru
v omeškaní, je banka oprávnená predať
záloh bez súdneho povolenia alebo za
kročenia verejne alebo, keď má založený
predmet cenu burzovú alebo tržnú, i ne
verejne za bežnú cenu a uspokojiť z vý
fažku svoju pohľadávku na istine, úro
koch a trovách. Toto právo banky ostáva
zachované aj oproti iným veriteľom dlžní
ka a proti jeho úpadkovej podstate.

5 9.

Banka je oprávnená poskytnúť štátu
úver na bežný účet alebo vziať z peňaž
ného trhu pokladničné zmenky štátu
splatné do 3 mesiacov. Tieto úvery môžu
činiť najviac 25% aktív ku krytiu spôso
bilých (5 4). Úvery na bežný účet až do
výšky 100 milionov Ks sú bezúročné,
úvery presahujúce túto sumu majú sa
zúročiť bankovou eskomptnou sadzbou.

5 10.

() Banka je povinná obstarať pre štát
nu správu všetky bankové obchody, po
volené jej podľa ustanovení tohto vlád
neho nariadenia. Je najmä povinná ob
starať pre štát obeh mincí, eprostredko
vať platený styk medzi verejnými po
kladnicami a vykonať bankové obchody,
spojené s vydaním a umiestením štátnych
dlhopisov. Za spomenuté obchody smie
banka účtovať štátnej správe len hotové
výdavky.

() Štálna správa bude prevádzať svo
je peňažné obchody zpravidla cez banku.
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5 11.

Banka je povinná v záujme usporia
daného úvernictva zariadiť evidenciu ob
chodných úverov a viesť ju tak, aby sa
podľa možnosti zabránilo zneužívaniu
úveru. Banka je oprávnená vyžiadať si
na tento cieľ od hocikoho doklady a
zprávy.

S 12.

Banka má právo požadovať od hoci
koho zprávy o obchodoch s cudzozem
skom. Týmto cieľom smie nazrieť do kníh
a: dokladov a požadovať uistenia, nahra
dzujúce vyjavovaciu prísahu. Banka sa
môže ohradiť proti súkromným obcho
dom, ktoré by mohly poškodiť menu ale
bo štátny úver a môže výkon týchto ob
chodov viazať na podmienky.

II.

ÚUstrojnosť,

5 13,

() Banka je verejným ústavom, pro
vozujúcim úverové obchody. Nakoľko
v tomto vládnom nariadení niet iného
predpisu, vzťahujú sa na banku ustano
venia platného obchodného zákona o
účastinných spoločnostiach.

() Sídlom banky je Bratislava.
() Banka je oprávnená zriadiť na úze

mí štátu filiálky a pobočky.

S 14.

() Banku spravuje guvernér. Guver
néra menuje hlava štátu na 6 rokov, mô-,
že ho však odvolať aj predtým pri za
chovaní jeho smluvných nárokov. Guver
nér zúčastní sa na zasadnutiach vlády. Ku
všetkým opatreniam, týkajúcim sa pria
mo alebo nepriamo vývinu, súvahy a or
ťanizácie banky, “ako i dozôru nad pe
ňažnými ústavmi (5 2, odst. 4), potrebuje
guvernér súhlasu člena bankovej rady
(8 16) vládou zvlášť určeného.

() Guvernérovi pomáha a v prípade
potreby ho zastupuje viceguvernér. Vice
ťuvernéra menuje hlava štátu na 6 rokov,

45

môže ho však i predtým odvolať pri za
chovaní jeho emluvných nárokov.

ä .. . .
() Príjmy guvernéra a viceguvernéra

určuje smluva uzavretá 6 vládou: vypláca
ich banka.

S 15.

Stanovy určujú právo zastupovať ban
“ku a jej filiálky.

S 16.

U) Vláda menuje bankovú radu, pozo
stávajúcu z 8 členov: poľné a lesné ho
spodárstvo, priemysel a bankovníctvo má
mať aspoň po jednom zástupcovi. Banko
vá rada má podporovať guvernéra porad
nou činnosťou.

Č) Odmenu členom bankovej rady určí
vláda.

() Pri filiálkach možno menovať čest
ných okresných poradcov, ktorí majú
funkciu výlučne poradnú. Podrobnosti o
tom určia stanovy.

5 117.

U) Revidujúci výbor banky je povinný
aspoň dva razy do roka podrobiť vede
nie obchodov banky revízii, najmä má
skúmať ročnú súvahu a účet zisku a stra
ty. Výbor môže pri tom použiť s6pôsobi
lých a dôveryhodných pomocných orgánov.

() Predseda revidujúceho výboru, me
novaný guvernérom, podáva o výsledkoch
revízie zprávu ministerstvu financií, £u
vernérovi a členovi bankovej rady spo
menutému v 8 14, odst. 1. O výsledku
skúmania záverečných účtov banky po
dáva predseda zprávu valnému shromaž
deniu.

() Revidujúci výbor volený valným
shromaždením je 5-členový, jeho funkčné
obdobie je 5 rokov. Prvý výbor menuje
vláda. V prvých 4 rokoch vystúpi každo
ročne jeden člen výboru, určený losom.
Uprázdnené miesto obsadí potom valné
shromaždenie.

“) Odmenu členom revidujúceho vý
boru určí vláda.
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S 18.

() Guvernér menuje zamestnancov
banky, určuje ich služobné zadelenie a
povinnosti.

() Právne pomery zamestnancov ban
ky a ich služobné príjmy určí zvláštny
úradnícky štatút, schválený vládou.

() Pri výkone svojho úradu požívajú
zamestnanci banky rovnakú
ochranu ako štátni úradníci.

() Banka môže prijať aj smluvných
zamestnancov.

() Všetci úradníci a zamestnanci ban
ky, členovia bankovej rady, členovia re
vidujúceho výboru a ich prípadne pomoc
né orgány nesmú bez povolenia vyzradiť
veci a zanadenia banky, o ktorých sa do
zvedeli, najmä jej obchody a úvery — ani
potom nie, keď ich činnosť u banky pre
stala.

S 19.

() K zabezpečeniu zaopatrovacích po- |
žitkov svojich zamestnancov a ich pozo
stalých zriadi banka zvláštny penzijný
fond, ktorý nebude súčiastkou majetku
banky.

() Penzijný štatút vydá guvernér so
súhlasom ministra financií.

() Zamestnanci banky, nakoľko by
podliehali poistnej povinnosti podľa no
riem o penzijnom poistení súkromných
úradníkov, sú z tejto povinnosti vyňatí.

S 20.

() Valné shromaždenie je zastúpením
účastinárov. Valné ehromaždenie musí byť
svolané aspoň raz do roka. Vypočuje
zprávu o poslednom obchodnom roku, sú
vahu a účet zisku a straty, ako i zprávu
revidujúceho výboru. Má sa vypočuť pri
zmenách stanov a usnáša sa o Zvýšení
základnej istiny.

() Hlasovacie právo na valnom ehro
maždení určuje sa podľa nominálnej hod
noty účastín tak, že na každých 10.000
Ks pripadá jeden hlas. K platnému usná
šaniu sa stačí nadpolovičná väčšina.

() Ďalšie podrobnosti určia stanovy.

právnu |

8 21.

() Základná istina banky je 100 milio
nov Ks, rozdelených 1a účastiny po Ks
1000.— znejúcich na meno. K výkonu hla
sovaciello práva je potrebné, aby majiteľ
bol zapísaný v knihe účastinárov.

() Predpisy o upísaní a zaplatení zá
kladnej istiny, forme účastín a ich prevo
de budú v stanovách.

S 22.

() Obchodným rokom banky
kalendárny.

() V prvých šiestich mesiacoch po
uplynutí obchodného roku vyhotoví banka
ročnú súvahu, účet zisku a straty a ob
chodnú zprávu za minulý rok.

(") Súvaha musí vyhovovať predpisom
zákona a všetkým prísnym pravidlám ve
denia obchodných kníh. Súvahu treba
uverejniť,

je rok

S 23.

() Z ročného čistého zisku, ktorý osta
ne po prevedení prídelov na potrebné od
pisy, opravenie hodnôt, účelové rezervy a
penzijnému fondu, treba 10% tak dlho
prideľovať zákonnému rezervnému fondu
až tento dosiahne výšky základnej istiny.
K založeniu a dotovaniu mimoriadnychre
zervných fondov treba súhlasu ministra
financií.

(“) Zo zvyšku čistého zisku vyplatí sa
účastinárom dividenda najvýš 6%. Pozo
stávajúci čistý zisk pripadne štátu ako
protihodnota za prenechanie práva vydá
vať bankovky.

S 24.

() Banka je povinná vyhotoviť každé
ho 7., 15., 23. a posledného dňa každého
mesiaca výkaz o stave svojich aktív a pa
sív a o stave krytia podľa $ 4 a tieto vý
kazy potom uverejniť v úradných novinách.

() Výkazy majú obsahovať tieto hlav
né položky:

1. na strane aktív:
a) zlato, devízy a zahraničné cenné

papiere zaistené v zlate,
b) zmenky, šeky a úvery na ručný

záloh,
c) cenné papiere podľa 8 7,
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d) drobné mince,
e) iné aktiva:

2. na strane pasív:
a) z:kladnú istinu,
b) rezervné fondy,
c) obeh bankoviek,
d) stav vkladov a žirových účtov,
e) iné pasiva.

S 25.

Banka má s času na čas uverejniť
diskontné a úrokové sadzby, ktoré platia
v obchodnom spojení s ňou.

III.

Iné predpisy.
S 26.

() Štanovy banky vydá minister finan
cií po dohode s guvernérom a uverejní ich
v úradných novinách, Stanovy majú sa ob
medziť na vysvetlivky a doplnky tohto
vládneho nariadenia.

() Bližšie podrobnosti o obchodnom
styku s bankou určí banka sama.

S 27.

Banka je povinná nahradiť opotrebené,
znečistené, alebo obehom poškodené ban
kovky novými a za poškodené bankovky
daťnáhradu, ak majiteľ predloží časť ban
kovky, ktorá je väčšia ako polovica.

S 28.

Banka je povinná oznámiť jednotlivé vy
dania bankoviek v slovenskom zákonníku.
Stiahnutie bankoviek určitého druhu z
obehu treba uverejniť rovnakým spôsobom
a udať pri tom presne lehotu," do ktorej
ostávajú bankovky platidlom a lehotu, do
ktorej ich možno potom ešte u banky vy
meniť.

5 29.

() Napodobenie alebo falšovanie ban
kou vydaných bankoviek a účastín spolu s
kupónmia talónmi k nim patriacimi trestá
sa ako falšovanie verejných úverných pa
pierov, falšovanie iných bankou vydaných
listín však ako falšovanie verejných listín
podľa zákonov trestných.

Č) Výroba tlačív napodobujúcich úpra
vou bankovky,či už tlačou, alebo iným
spôsobom cieľom reklamy a pod. sa zaka
zuje. Prestúpenie tohto zákazu trestá sa
ako prečin väzením od jedného do troch
mesiacov, pri čom treba vysloviť prepad
nutie protizákonne zhotovených výrobkov.
Pokus prečinu je trestný.

S 30.

Kto neoprávnene vydáva bankovky,
pácha, nakoľko niet tu skutkovej podsta
ty ťažšieho trestného činu, prečín a má sa
potrestať penažným trestom vo výške de
safnásobnej z čiastky vydaných ním ban
koviek, najmenej však sumou Ks 10,000.—.

S 31.

Ak banka v týždennom výkaze alebo v
ročných záverečných účtoch svoje pomery
nepravdive prednesie aleboich zatají, tak
iste keď vydá viac bankoviek ako je
oprávnená podľa predpisov o luytí v S 4,
potrestajú sa vinníci podľa zákonov trest
ných poťažne podľa obchodného zákona.

S 32.

Banka je oprávnená falšované bankov
ky vziať s obehu na potvrdenku bez ná
hrady. To isté právo má i ohľadom falšo
vaných mincí.

S 33.

() Majetok a výťažky banky sú —
vyjmúc nehnuteľnosti a dividendy vyplate
né účastinárom — oslobodené od všetkých
daní a poplatkov.

() Všetky knihy a záznamy banky ako
aj jej právne listiny sú prosté kolkov a po
platkov.

S 34.

Knihy a záznamy banky majú dokazo
vaciu moc verejných listín.

S 35.

Banka nie je povinná dať zapísať seba
a svoje filiálky do firemného registra.
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S 36. (“)Všetky verejné pokladnice, poklad.
| nice Slovenskej národnej banky a súkrom

Toto vládne nariadenie nadobudne| ných peňažných úslavov sú povinné prijí
účinnosti dňom vyhlásenia, s výnimkou|
ustanovenia $ 24. Účinnosť tohto S stanoví
minister financií.

Toto vládne nariadenie prevedie mini
ster financií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v. r Medrickýv. !
Dr. Pružinský v. r. Stano v.r.
Sivákv.r. Čatlošv. r.

453.
Vládne nariadenie

zo dňa 4. apríla 1939
o slovenskej mene.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1
SI. z. o samostatnom Slovenskom štáte
toto:

8 1.

() Menovou jednotkou Slovenského
štátu je slovenská koruna (Ks), ktorá je zá
kladom pre vydávanie mincí. Delí sa na
100 halierov.

(") Minister financií v dohode so Slo
venskou národnou bankou vydáva podľa
potreby obehu mince.

S 2.

Neobmedzeným zákonným platidlom,
okrem bankoviek Slovenskej národnej ban
ky, sú iba zlaté mince štátom vydané.
Predpisy 0 ražbe a čas vydania zlatých
mincí určí minister financií. Pri ražbe zla
tých mincí odpovedá hodnote koruny slo
venskej 31.21 miligramu zlata.

5 3.

Zákonným platidlom sú ďalej drobné
mince. Tieto sa vydávajú v kusoch, znejú
cich na 20, 10,5a 1 Ks a S50,20, 10 a 5 ha
lierov. Predpisy o ražbe a čas vydania určí
minister financií.

5 4.

() Úhrnná suma vydaných drobných
mincí nesmie byť vyššia ako 200 Ks na jed
ného obyvateľa.

maf drobné mince v neobmedzenom množ
stve. Minister financií určí, aké množstvo
mincí musí byť prijímané podľa jednotli
vých druhov v ostatnomplatebnomstyku.

S 5.

Minister financií uverejní v Úradných
novinách vždy polročne výkaz obiehajú:
cich mincí, rozdelený podľa jednotlivých
druhov.

S 6.

() Minister financií môže v dohode so,
Slovenskou národnou bankou obiehajúce
mince stiahnuť a vyradiť z obehu, zachova
júc pri tom určitú lehotu,

(") V obehu opotrebené mince prijímajú
sa u všetkých verejných pokladníc a po
kladníc Slovenskej národnej bankya stiah
nu sa z obehu na účet štátu. Poškodené
alebo zfalšované mince sú vyňaté z povin
nosti prijímania a výmeny a stiahnu sa Z
obehu bez náhrady.

8 7.

Kto kovové mince falšuje, alebo ne
oprávnene vydá, potrestá sa podľa prí
slušných trestných zákonov.

5 8.

Na území Slovenského štátu doteraz
obiehajúce platidlá česko-slovenské (kovo
vé i papierové) ostávajú v doterajšom rám
ci v obehu až do toho času, kým budú
zvláštnym opatrením z obehu stiahnuté.
Pri tom jedna koruna česko-slovenská (Kč)
rovná sa jednej korune slovenskej (Ks).

5 9.

Toto vládne nariadenie
účinnosti dňom vyhlásenia:
minister financií.

Dr. Tiso v. r.

nadobudne
prevedie ho

Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.



Slovenský zákonník č. 46. 49
46.

Wládne nariadenie
za cisja4. apríla 1939

o zriadení Obilnej spoločností pre Sloven
sko úč. spol, v Bratislave,

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa $ 4. zákona zo dňa 14. marca 1939,
číslo 1 SI. z. o samostatnom Slovenskom
štáte tolo:

81.
Na splnenie úkolov, sverených Česko

slovenskej obilnej spoločnosti podľa vlád.
nar. čís. 137/34 Sb. z. a n., v znení vlád.
nar. čís. 152/35Sb. z an. a v znenívlád.
nar. čís. 219/36 Sb. z. a n. a podľa ostat
ných predpisov vydaných na základe tých
to vládnych nariadení, zriaďuje sa pre
územie Slovenského štátu Obilná spoloč
nosť pre Slovensko úč. spol, so sídlom
v Bratislave.

Ustanovenia vlád. nar. čís. 137/34 Sb.
z. a n., v znení vlád. nar. čís. 152/35 Sb.
z. an.av znení vlád. nar. čís. 219/36Sb.
z. a n. ako aj ustanovenia ďalších pred
pisov vydaných na základe týchto naria
dení strácajú plalnosť len, nakoľko sú
v rozpore so zriadením Obilnej spoločno
sti pre Slovensko úč. spol. v Bratislave
a so znenim tohoto vládneho nariadenia.

8 2.

Obilná spoločnosť pre Slovensko úč.
spol. v Bratislave nie je právnou nástup
kyňou Československej obilnej spoločnosti
a nevstupuje teda do práv a povinností
Československej obilnej spoločnosti, vznik
lých pred 15. marcom 1939,

8 3.

Obilná spoločnosť pre Slovensko úč.
spol. v Bratislave započina svoju činnosť
s právnou účinnosťou dňom 15. marca 1939.

S 4.

Stanovy Obilnej spoločností pre Slo
vensko úč. spol, v Bratislave sa vyhlasujú
v prílohe, ako súčasť tohoto nariadenia.

Obilná spoločnosť pre Slovensko úč.
spol. v Bratislave sa zapíše do firemného

registra na základe tohoto nariadenia, po
dľa stanov v prílohe vyhlásených a podľa
Zápisnice o ustavujúcom valnom shro
maždenía jej vzník nie je viazaný na za
chovaní inak platných predpisov,

S 5.

Právne úkonyspojené so zriadením tej
to spoločnosti sú oslobodené od kolkov
a poplatkov.

8 6.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia. Prevedie ho minister
hospodárstva v shode so zúčastnenými
ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fnitz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv:r.
Dr. Pružinskýv.r. Stanov. r.
Sivák v.r, Čatloš v. r.

Príloha vládneho nariadenia číslo 46 SI. z.

Stanovy Obilnej spoločnosti pre Slovensko
úč. spol. v Bratislave,

51.
K splneniu úloh určených vládnym

nariadením čís, 137/34 Sb. z. a n., o úpra
ve obchodu s obilím, múkou a mlynskými
výrobkami a niektorými krmivami — a
ďalšími nariadeniami toto vlád. nar. me
niacimi a doplňujúcimi — zriaďuje sa Obil
ná spoločnosť pre Slovensko úč. spol.
v Bratislave.

8 2.

Firma spoločnosti znie:
a) v reči slovenskej: Obilná spoločnosť pre

Slovensko účastinná spoločnosť v Bra
tislave,

b) v reči nemeckej: Getreidegesellschaft
fúr die Slovakei A. G. in Bratislava,

c) v reči maďarskej: Szlovenszkói gabona
részvénytársaság, Bratislava.
Firma spoločnosti značí sa tak, že k

zneniu firmy hocikým napísanému alebo
natlačenému pripoja svoje podpisy kolek



livne bhuďlo dvaja členovia správnej rady,
alebo jeden člen správnej rady s prokun
stom, alebo dvaja prokurnisti.

s 3.

Nídiom spolocnosti je Bratislava.

S 2.

Spoločnosť sa zapíše do firemnéhore
gistra Krajského súdu v Bratislave.

S 5.

Rokovacou rečou je reč slovenská.

S 6.

Vyhlášky spoločnosli sa uverejňujú
v Úradných novináchv Bratislave a k plat
nému vyhláseniu postačuje jediné uverej
nenie. Vyhlášky vydáva správna rada a
podpisuje ích predseda alebo podpredseda
s jedným členom správnej rady.

5 1.

Základná istina spoločnosti činí K
450.000.— a je rozvrhnutá na 18 účastín
po K 25.000.—, znejúcich na meno a hoto
ve zaplatených.

Účastiny budú vydané s upisovacím
kurzom 110%, pri čom 100% pripadá na
nominálnu hodnotu a 10% na všeobecný
rezervný fond.

S 8.

Účastiny môžu byť prevedené na no
vého majiteľa iba so súhlasom spoločnosti,
ktorý súhlas musí byť vyžiadaný pred pre
vodom. Spoločnosť môže odopreť súhlas
bez udania dôvodov. Prevod bez súhlasu
spoločnosti je neplatný.

Správna rada je povinná viesť knihu
účastinárov a do tejto treba zapísať vše
tkých účastinárov podľa mena.

Voči spoločnosti sa považuje za maji
teľa účastín iba ten, kto je zapísaný v kni
he účastinárov.

5 9.

Pri zvýšení základnej istiny vyhradzuje
sa doterajším účastiriárom prednostné prá

vo na prevzalie nových účastín, kým sa
valné shromaždenie inak neusnesie,

S 10.

Práva, ktoré patria účastinárom vo ve
ciach spoločnosti, najmä pokiaľ sa týka
vedenia obchodu, nazerania dobilancie a
jej preskúmania, ako aj čo dorozdelenia
čistého zisku, vykonávajú účastinári na
valnom shromaždení.

S 11.

Orgány spoločnosti sú:
a) valné shromaždenie,
b) správna rada,
c) dozorná rada.

S 12.

Valné shromaždenie tvoria účastinári,
zapísaní v knihe účastinárov. Právne oso
by zastupujú ich zákonní a!cho štatutárni
zástupcovia.

S 13.

Valné shromaždenie je s!adne a mimo
riadne.

Riadne valné shromažv2r:ie má sa svo
lať každoročne do 6 mesiuciv po skonče
ní hospodárskeho roku. Prsý hospodársky
rok začína sa dňom založenia spoločnosti
a konči sa dňom 30. júna 1939. Nasledujú
ce hospodárske roky začínajú sa dňa
1. júla a končia sa 30. júna nasledujúceho
kalendárneho roku.

Mimoriadne valné shromaždenie má sa
svolať okrem prípadov určených zákonom
alebo stanovami vždy, keď to to správna
rada uzná za potrebné v záujme
nosti. Ň

Keď účastinári, ktorí zastupujú aspoň
desiatu čiastku základnej istiny, žiadajú 0
svolanie mimoriadneho valného shromaž
denia, majú podať písomný návrh správnej
rade, udávajúc účel a dôvody svolania mi:
moriadneho valného shromaždenia. Záro
veň s podaním návrhu musia navrhovate
lia složiť u pokladnice spoločnosti svoje
účastiny, ktoré ostanú v úschove spoloč
nosti až do skončenia valného
maždenia.

spoloč

shro



Mimoriadne valné shromaždenie treha|
svolať do 8 dní odo dňa složenia účastín.

S 14.

Valné shromaždenie svoláva
rada.

Valné shromaždenie sa svoláva písom
ným pozvaním účastinárov najneskôr 8 dní
pred jeho konaním, pri čom treba udať
účel (denný poriadok) valného shro
maždenia.

správna

S 15.

Miesto, kde sa koná valné shromažde
nie, urči správna rada.

S 16.

Na každú účastinu pripadá jeden hlas.
Právo hlasovacie vykonáva sa osobne

alebo splnomocníkom. Obsah a formu
plnej moci ::rčí správna rada v pozvaní.

8 117.

Valnému shromaždeniu predsedá a ro
kovanie ria.!i predseda a v jeho neprítom
nosti prvý, noťažne druhý podpredseda
správnej ra“y.

Predsed:: valného shromaždenia menu
je pred započatím rokovania zapisovateľa
a navrhuje valnému shromaždeniu dvoch
overovateľov zápisnice, O priebehu valné
ho shromaždenia sa napíše zápisnica, kto
rú podpíše predsedajúci, zapisovateľ a
overovatelia.

S 18.

Valné shromaždenie môže sa platne
usnášať len o predmetoch, ktoré boly da
né na denný poriadok, výjmúc návrh na
svolanie mimoriadneho valného shro
maždenia.

Právo podávať návrhy valnému shro
maždeniu patrí aj účastinárom. O takýchto
návrhoch možno rokovať, ak boly písom
ne podané najmenej tri dni pred valným
shromaždením a podpísané účastinármi,
zastupujúcimi aspoň jednu desatinu účastín.

8 19.

Do oboru pôsobnosti valného shro
maždenia patria všetky veci prikázané
5 179 obch. zák., najmä:

a) voliť členov správnej rady (vyjmúc
predsedu) a členov dozornej rady,

b) skúmať a"schvaľovať účtovnú uzáver
ku a zprávu dozornej rady, usnášaťf sa
o ročnej Súvahe, o rozdelení čistého
zisku a udeľovať absolutórium,

c) usnášať sa o veciach, ktoré boly dané
na denný poriadok,

d) usnášať sa o zvýšení alebo snížení zá
kladnej istiny ako aj o zmenestanov,

e) usnášať sa o podmienkach vydania
nových účastín pri zvýšení základ
nej istiny, prípadne poveriť tým správ
nu radu,

f) usnášať sa o zrušení spoločnosti.
K platnosti usnesenia o zmene stanov

sa vyžaduje schválenie vlády. Účinnosť
zmeny slanov nastáva dňom uverejnenia
v Slovenskom zákoníku.

8 20.

Valné shromaždenie je spôsobilé usná
šať sa, ak sú zastúpené aspoň tri pätiny
základnej istiny.

Keď sa v určenej hodine nesíde dosta
točný počet účastinárov, koná sa nové
valné shromaždenie s tým istým denným
poriadkom g hodinu neskoršie, bez ohľa
du na počet prítomných.

S 21.

Valné shromaždenie rozhoduje nadpo
lovičnou väčšinou odovzdaných hlasov.
Predseda valného shromaždenia nehlasuje,
rozhoduje však pri rovnosti hlasov.

S 22.

Hlasuje sa povstaním alebo pozdvihnu
tím ruky.

8 23.

Ak sa valné shromaždenie neusnesie na
prevedení volieb aklamáciou, hlasuje sa
lístkami, ktoré sčítajú predsedom určení
skrutáton,

S 24.

Správna rada zastupuje spoločnosť
pred súdom a mimo súdu a rozhoduje o
všetkých veciach, ktoré nie sú zákonom
alebo stanovami vyhradené valnému shro
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maždeniu alebo prikázané iným orgánom
spoločnosti.

S 25.

K právnemu úkonu medzi spoločno
sťou a členom správnej rady treba súhlasu
vládneho komisára, ak len neide o právny
úkon uzavretý s členom správnej rady za
rovnakých podmienok ako s tretími oso
bami, na príklad s pestovateľmi obilia, ma
jiteľmi mlynov, hlavnými komisionárm,
komisionármi atď.

S 26.

Správna rada pozostáva z predsedu a
zo šiestich členov správnej rady.

Predsedu menuje vláda.

S 27.

Funkčné obdobie členov správnej rady
trvá tri roky. Funkčné obdobie začína sa
zvolením a končí sa valným $shromažde
ním, ktoré sa usnieslo o poslednej súvahe,
pri sostavení ktorej mali členovia správ
nej rady spolupôsobiť.

Vystúpivší členovia správnej rady .mô
žu byť znova zvolení.

Valné shromaždenie môže kedykoľvek
odvolať mandát člena správnej rady, a to
isté právo patrí vláde dotyčne predsedu.
Ak sa uprázdni miesto člena správnej rady
pred uplynutím funkčného obdobia, volí sa
nový člen správnej rady na zbytok funkč
ného obdobia.

Predseda složí do rúk ministra hospo
dárstva, ostatní členovia správnej rady do
rúk predsedu sľub, že budú konať svoje
povinnosti podľa najlepšieho vedomia a
svedomia a že budú prísne zachovávať zá
väzok mlčanlivosti o všetkých okolno
stiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone
svojej funkcie.

S 28.

Členom správnej rady nemôže byf:
a) kto nie je občanom Slovenskéhoštátu,
b) kto nie je svojprávnym,
c) kto zastavil platy, zažiadal o vyrovna

nie alebo upadol do konkurzu,

d) klo bol právoplatne odsúdený pre zlo
čin vôbec alebo pre prečin zo zisku:
chtivoslti.

Jestli niektorá z týchto prekážok na
slane u člena správnej rady počas funkč
ného obdobia, zaniká tým jeho členstvo a
správna rada je povinná to ustáliť na naj
bližšom svojom zasadnutí.

S 29.

Správna rada koná zasadnutia podľa
potreby. Zasadnutia svoláva a riadi pred
seda alebo v jeho zastúpení podpredseda.
Správna rada musí byf svolaná, keď o to
zažiada vládny komisár alebg aspoň dvaja
členovia správnej rady.

S 30.

Správna rada je usnášania schopná,
keď aj s predsedajúcim sú prítomní aspoň
štyria členovia a usnáša sa právoplatne
väčšinou hlasov. Predsedajúci nehlasuje,
rozhoduje však pri rovnosti ž1!asov.

V nutných prípadoch sačie predseda
alebo podpredseda správnej sady vyvolať
aj usnesenie per rollam: Tal“r usnesenie
treba na budúcom zasadmití zapísať do
Zápisnice.

S 31.

Predsedovi a členom správnej rady
patrí na účet správnych výloh spoločnosti
náhrada, ktorú určí na návrh správnejra
dy valné shromaždenie.

S 32.

je oprávnená poveriť
svojich jednotlivých

Správna rada
určitými funkciami
členov.

S 33.

Po každom valnom shromaždenísíde sa
správna rada k ustavujúcemu zasadnutiu
a zvolí si Zo svojho stredu prvého a dru
hého podpredsedu správnej rady na dobu
jedného roku.

S 34.

Predseda riadi všetku činnosť spoloč
nosti. V jeho neprítomnosti zastupujú ho
podpredsedovia v poradí.



S 35.

Dozorná rada pozostáva z troch členov
valným shromaždením na jeden rok vole
ných.

Kto nemôže byť členom správnej rady,
nemôže byf ani členom dozornej rady.
Funkcia členov dozornej rady končí sa
valným shromaždením, ktoré schválilo
ročnú bilanciu nimi preskúmanú. Vystú
pivší členovia môžu byť znova volení.

Dozorná rada si zvolí zo svojho stredu
predsedu.

8 36.

Dozorná rada môže sa platne usnášať,
keď sú prítomní aspoň dvaja členovia.

8 37.

Členom dozornej rady patrí na účet
spoločnosti za vykonanú prácu náhrada,
ktorú určí valné shromaždenie,

S 38.

Spoločnosť si sama obstará potrebné
finančné prostriedky a svoju činnosť za
riadi tak, aby výdavky boly kryté
príjmami.

5 39.

Správna rada sostaví koncom každého
hospodárskeho roku účtovnú uzáverku,
ktorá sa skladá zo súvahy a z účtu straty
a zisku.

Správna rada musí sa starať o to, aby
spoločnosť viedla o svojej činnosti riadne
obchodné knihy podľa zvyklostí a podľa
zásad obchodného učtovníctva, ako aj
zvláštne zápisy, výkazy a knihy podľa prí
kazu úradného. 

Správna rada je povinná každoročne
predložiť účtovnú uzáverku s výročnou
správou — po schválení valným shro
maždením — ministerstvám hospodárstva
a financií, a to najneskôr do 15 dní po
schválení valným shromaždením.

S 40.

Zo zisku, ktorý ostáva po srážke vše
tkých výloha strat,

a) pridelí sa 10% všeobecnému rezerv
nému fondu,

b) zo zbytku vyplalí sa účastinárom
dividenda najviac 6% z menovitej
hodnoty účastín a

c) zbylok sa pridelí zvláštnemu rezerv
nému fondu.

S 41.

Orgány a zamestnanci spoločnosti sú
povinní zachovávať úplnú mlčanlivosť o
všetkých veciach, o ktorých sa dozvedeli
pri svojej činnosti. Táto povinnosť ukladá
sa im najmä o skutočnostiach a opatre
niach, ktoré im nariadi vláda alebo vládny
komisár a ktoré majú byť utajené v zá
ujme štátu.

S 42.

Spoločnosť zaniká v prípadoch uvede
ných v 58201 obch. zák. a rozhodnutím
vlády,

Ak spoločnosť zanikne z rozhodnutiavládya jestlidokáže,žetýmtoopatrením
bola dotknutá splatená základná istina,
nahradí takúto stratu spoločnosti štát.

Aj v prípade zrušenia spoločnosti roz
hodnutím vlády, treba svolať valné shro
maždenie a likvidácia sa prevedie podľa
predpisov obchodného zákona.88.

Len čo bola základná istina upísaná a
v hotovosti splatená, svolá vládou meno
vaný predseda do troch dní účastinárov k
ustavujúcemu valnému shromaždeniu.

Ustavujúce valné shromaždenie sa ko
ná v sídle spoločnosti,

Rokovanie na ustavujúcom valnom
shromaždenísa riadi podľapredpisov tých
to stanov o valných shromaždeniach.

Ustavujúcemu valnému shromaždeniu
predsedá a jeho rokovanie riadi vládou
menovaný predseda.

Obor pôsobnosti ustavujúceho valného
shromaždenia je obmedzený na tieto pred
mety:

a) vziať na vedomie vyrozumenie vlá
dy o menovaní predsedu spoločnosti,

b) voliť podpredsedov a ostatných čle
nov prvej správnej rady,

c) voliť členov dozornej rady.
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47.
Vládne nariadenie

zo dňa 4. apríla 1939
o bydlisku učiteľstva národných škôl

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 17, odstavca 1, a S 46, odstavca 2,
zákona zo dňa 24. júna 1926, čís. 104 Sb.
z. an. o úprave platových a služobných
pomerov učiteľstva obecných a meštian
skych škôl (učiteľský zákon):

čl. I.

Ustanovenie S 32, odstavca 1, vládne
ho nariadenia zo dňa 14. septembra 1938,
čís. 162. Sb. z. a n. o služobnom pomere
učiteľstva obecných a meštianskych škôl
(služobná pragmatika učiteľstva národ
ných škôl) sa mení a zneje:

() Uičiteľ je povinný mať svoje
bydlisko v obvode politickej obce, v kto
rej je škola, aby mohol presne plniť vše
tky služobné záväzky. Úrad učiteľovi slu
žobne priamo nadriadený (5 162) môže za
zvláštnych okolností výnimočne povoliť,
aby učiteľ býval mimo obvodu politickej
obce Učiteľ má orgánu služobne priamo
nadriadenému (S 162) včas oznámiť kde
býva a ohlásiť každú zmenu bytu.

čl. I1.
Toto nariadenie nadobúda účinnosti dňa

1. septembra 1939: prevedie ho minister
školstva a národnej osvety v dohode s mi
nistrami financií a vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr.Ďurčanskýv.r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.

48.
Vládne nariadenie

zo dňa 4. apríla 1939
0 povinnom postupe vývozných

pohľadávok.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje na
základe 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,

čl. 1 SI. z. o samostatnosti Slovenského
štátu toto:

S 1.

() Národná banka Česko-Slovenská,
filiálka v Bratislave, sa poveruje, aby prí
slušným opatrením zaviedla povinnosť po
stupu (cesie) vývozných pohľadávok,a to
tak, že vývozca je povinný svoju pohľa
dávku oproti zahraničnému dlžníkovi po
stúpiť k vernej ruke banke alebo bankám,
ktoré určí Národná banka, filiálka v Bra
tislave.

() Na základe tohto postupu je banka
povinná spravovať postúpenú pohľadávku
riadne a svedomite v dorozumenís vývoz
com a vývozcu uspokojiť po splnení od
berateľovho platebného záväzku.

8 2.

() Postupy (cesie) vývozných pohľadá
vok, uskutočnené na základe #ahto naria
denia, sú oslobodené od právnych a kol
kových poplatkov.

() Od poplatkov sú osiobodené aj po
stupy (cesie), ktoré Národná hanka Česko
Slovenská, filiálka v Bratislave, individuál.
ne nariadila pri schvaľovaní vývozných
vyhlásení ministerstvom hospodárstva v
dobe od 14. marca 1939 do dňa účinnosti
tohto nariadenia.

5 3.

Minister financií vyhlási v Slovenskom
zákonníku opatrenie Národnej banky,fi
liálky v Bratislave, uvedené v 8 1,

S 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia.

Dr. Tiso v.r.

Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.

| Sivákv. r. Čatloš v.r.



49.
Vládne nariadenie

zo dňa 4. apríla 1939
o zriadení Slovenského najvyššieho súdu.

Vláda Slovenského štátu podľa 84 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, čís. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte naria
ďuje:

Článok ].
8 1.

Pre celý obvod Slovenského štátu
zriaďuje sa Slovenský najvyšší súd so síd
lom v Bratislave.

S 2.

Členmi Slovenského najvyššieho súdu
sú: prvý prezident, druhý prezident, traja
senátni prezidenti a šestnásti radcovia Slo
venského najvyššieho súdu. Vymenúva ich
z osôb, spôsobilých podľa zákona k sud
covskému povolaniu u riadnych súdov,
hlava Slovenského štátu. Čo do ich slu
žobných poinerov, najmä služobných pla
tov sudcovslvých, obdobne platia ustano
venia právnych noriem, ktoré platily na
prvého prezidenta, druhého prezidenta a
radcov Najvyššieho súdu bývalej republi
ky Česko-Siovenskej.

S 3.

Vláda Slovenského štátu na návrh
prvého prezidenta Slovenského najvyššie
ho súdu systemizuje pre Slovenský naj
vyšší súd potrebný počet služobných miest
hlavných sekretárov v V. stupnici funkč
ného služného a sekretárov v VII. čiastoč
ne v VI. stupnici funkčného služného, ďa
lej zamestnancov účtovnej a kancelárskej
služby, kancelárskej pomocnej služby a
zriadeneckej služby. Čo do ich služobných
pomerov, najmä vymenovania a služob
ných platov, obdobne platia ustanovenia
právnych noriem, ktoré platily pre hlav
ných sekretárov, sekretárov, zamestnan
cov účtovnej, kancelárskej pomocnej a
zriadeneckej služby, zamestnaných u Naj
vyššieho súdu bývalej republiky Česko
Slovenskej.

S 4.

Slovenský najvšší súd rozhoduie s ko
nečnou platnosťou vo všetkých veciach, v
ktorých do: nadobudnutia účinnosti záko
na 0 samostatnom Slovenskom státe po
volaný bol rozhodovať — pokiaľ sa tý
kalo právnej oblasti Slovenska — Najvyšší
súd bývalej republiky Česko-Slovenskej.

S 5.

Slovenský najvyšší súd podáva na po
žiadanie vlády Slovenského štátu posud
ky o osnováchjustičných zákonov, o zme
ne "týchto zákonov, prislúcha mu dávať
podnet ministerstvu pravosúdia, aby boly
takéto osnovy pripravené, ďalej aby bola
Zmena justičných zákonov vyvolaná.

8 6.

Spravovať Slovenský najvyšší súd pri
slúcha jeho prvému prezidentovi, ak mu
v tom bráni nejaká prekážka, druhému
prezidenloví a ak bráni i tomuto nejaká
prekážka, senátnym prezidentom v pora
dí ich služobnej hodnosti.

8 7.

Prvý prezident alebo jeho námestník
(8 6) prikazuje došlé veci jednotlivým čle
nom Slovenského najvyššieho súdu, usta
novuje v dôležitých veciach korreferenta
a určuje počet a dobu zasadnutí: sostavu

«je senáty (S 8) a je oprávnený predsedať
pri ktoromkoľvek zasadnutí.

S 8.

() Slovenský najvyšší súd rokuje a roz
hoduje o určitých právnych veciach zpra
vidla v senátoch složených z predsedu a
štyroch členov, o rekurzoch v senátoch
složených z predsedu a dvoch členov, o
abstraktne formulovaných právnych otáz
kach (8 9) v senátoch složených z pred
sedu a šiestich poťažne desiatich čle
nov. Personálny senát má byť složený z
prvého alebo druhého prezidenta, dvoch
senátnych prezidentov a dvoch radcov:
pri návrhoch na vymenovanie senátnych
prezidentov, z prvého prezidenta, druhé
ho prezidenta a všetkých senátnych pre
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zidentov, konajúcich službu, ak im v sú- .
častnení sa na zasadnutí personálneho se
nátu nejaká prekážka nebráni

() Senát pre disciplinárne veci má byť
složený zo štyroch členov a prvého prezi
denta alebo jeho námestníka (8 6) ako
predsedu. Prvý prezident ustanoví vždy
na počiatku roku na tento rok štyroch
členov disciplinárneho senátu a štyroch
náhradníkov, ktorí nastupujú po rade, ako
boli vymenovaní, namiesto člena, ktoré
mu nejaká prekážka bráni, alebo ktorý bol
platne odmietnutý. V disciplinárnych ve
ciach advokátov a kandidátov advokácie,
ďalej verejných notárov a verejno-notár
skych kandidátov majú byf ustanovení
namiesto dvoch členov Slovenského naj
vyššieho súdu dvaja
skych, poťažne notárskych komôr Sloven
ského štátu z členov komorami tými zvo
lených.

S 9.

Slovenský najvyšší súd vydá si sám v
plenárnom zasadnutí poriadok o zavedo
vaní svcjich vecí: k jeho platnosti potreb
né je schválenie vlády Slovenského štá
tu: vyhlásený má byťv Slovenskom zákon
níku. V ňom majú byť ustanovené najmä
pravidlá pre vnútorné úradovanie a 0 po
stupe, ktorý majú zachovávať senáty po
zostávajúce z predsedu a šiestich členov
pri usnášaní sa na právnych zásadách, zá
väzných pre Slovenský najvyšší súd, a o
podmienkach ich zmeny v senátoch, po
zostávajúcich z predsedu a desiatich čle
nov.

5 10.

Slovenský najvyšší súd je oprávnený
upozorniť súdy nižších stolíc na vady v po
kračovaní pred nimi, ktoré spoznal pri
vykonávaní svojej sudcovskej činnosti a
podávať o nich zprávy ministerstvu pra
vcsúdia.

Prvý prezident Slovenského najvyššie
ho súdu alebo ním poverený člen tohto
súdu je oprávnený a na požiadanie mini
stra pravosúdia povinný konať prehliadky
u nižších súdov, aby zistil jednak stav

členovia advokát- !

agendy, jednak či pokračovanie pred ni
mi a ich rozhodovanie vyhovuje platným
právnym normám a či zaťaženie súdov je
úmerné ich obsadeniu.

Článok II.
Na výkony, stanovené trestným súd

nym poriadkom, zriaďuje sa pri Sloven
skom najvyššom súde služobné miesto
generálneho prokurátora v II stupnici
funkčného služného a jemu -prideľený
námestník v III. stupnici funkčného služ
ného, ktorí všetci podriadení sú priamo
ministrovi pravosúdia.

Článok III.
Minister pravosúdia môže na návrh

prvého prezidenta Slovenského najvyš
šieho súdu prideliť radcov hlavných sú
dov a okresných sudcov, na výpomocnú
službu, ktorí sú povinní toto pridelenie
prijať na dobu nepresahujúcu 18 mesiacov,
pri čom nesmú utrpeť újmy na svojich
služobných a platových pomeroch. Takto
pridelení radcovia sú plnoprávnymi člen
mi senátov (5 8), vynímajúc personálne,
disciplinárne senáty a senáty složené
ckrem predsedu z viac než štyroch čle
nov: pridelení okresní sudcovia konajú
práce, prideľované ináč sekretárom Slo
venského najvyššieho súdu.

článok [V.
() Členovia Slovenského najvyššieho

súdu, jeho hlavní sekretári a sekretári,
ďalej zamestnanci účtovnej a kancelárskej
služby, kancelárskej pomocnej služby a
zriadeneckej služby (8 3), tiež členovia
Slovenskej generálnej prokuratúry, ak ne
mali v čase ich vymenovania na služobné
miesto u Slovenského najvyššieho súdu
slovenské štálne občianstvo, nadobúdajú
ho týmto vymenovaním automaticky a to
spolu s domovským právom v obcisídla
Slovenského najvyššieho súdu. Nadobud
nulie slovenského štátneho občianstva
vzťahuje sa i na manželku a deti týchto
osôb a to i na slobodné plnoleté, ak žijú
s hlavou rodiny v spoločnej domácnosti
a neprejavia písomne do 6 mesiacov od
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nadcbudnutia účinnosti tohto zákona u
príslušného ckresného úradu, že si po
držiavajú doterajšiu inú štátnu prísluš
nosť.

() Členom Slovenského najvyššieho
súdu, jeho hlavným sekretárom, sekretá
rom, zamestrancom účetnej a kancelár
skej služby. kancelárskej pomocnej služ
by a zriadencckej služby, ďalej členom
Slovenskej generálnej prokuratúry, ktorí
pred ich ustanovením u Slovenského naj
vyššieho súdu poťažne u Slovenskej gene
rálnej prokuratúry konali službu u Naj
vyššieho súdu, poťažne Generálnej proku
ralúry bývalej republiky Česko-Sloven
skej, zostávajú ich nároky z doterajšieho |
služobného pomeru zachované tak, že
služba u Slovenského najvyššieho súdu po
ťažne u Slovenskej generálnej prokuratú
ry pokladá $a za pokračovanie v službe
doteraz konanej.

Článok V.
nanadenie nadobudne

Vykoná ho
Toto vládne

účinnosti dňom vyhlásenia.
minister pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v.r.
Medrickýv. r
Stano v.r.
Čatloš v.r.

Dr. Tuka v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v.r.
Sivákv.r.

Vládne nariadenie
zo dňa 4. apríla 1939

o dani z umelých a jedlých tukov, oslobo
denie oleja, zrobeného lisovaním konop

ných semien a bukvíc.
Vláda Slovenského štátu na základe

S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939 č. 1 SI.
z. o samostatnom Slovenskom štáte, na
riaďuje:

ČI. I.

ČI. I, ods. 1 vládneho nariadenia zo
dňa 2. marca 1939 čís. 50 Sb. z. a n. sa
doplňuje:

Takliež nepodlieha dani z umelých
jedlých tukov surový konopný a bukvico

vý olej, vyrábaný doterajším spôsobom a
v doterajšom rozsahu.

či. II.

Toto vládne nariadenie nadobúda účin
ností dňom 14. marca 1939 a splní ho mi
nister financií.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Fntz v. r.

Medrický v. r
Stano v.r.

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanský v. r
Dr. Pružinský v.r.
Sívák v.r. Čatloš v. r.

—nnn

31.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 4. aprila 1939,

ktcrou sa uverejňuje opatrenie Národnej
banky Česko-Slcvenskej, filiálky v Brati
slave, č. 4 zo dňa 4, apríla 1939 o povin

nom postupe vývozných pohľadávok.

Podľa 8 3 vládneho nariadenia zo dňa
4. apríla 1939, číslo 48 SI. z. o povin
nom poslupe vývozných pohľadávok vy
hlasujem opatrenie Národnej banky Česko
Slovenskej, filiálky v Bratislave.

Minister: Dr. Pružinský v.r.

Opatrenie (č. 4) Národnej banky
Česko-Slovenskej

filiálky v Bratislave
o povinnom postupe vývozných

pohľadávok.

Na základe vládneho nariadenia zo dňa
4. apríla 1939, číslo 48 SI. z. činí Ná
rodná banka Česko-Slovenská, filiálka v
Bratislave, toto opatrenie:

či. I.

Vývozcom sa ukladá povinnosť, aby v
smysle 8 1 spomenutého vládneho nariade
nia postupovali niektorej z tuzemských de
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vizove oprávnených bánk svoje pohľadáv
ky, vznikajúce pri vývoze tovaru do štá
lov, ktoré majú so Slovenským štátcm pla
lebný styk vo voľnej devize (voľná cu
dzina).

ČI. II.

Banka, ktorej je pohľadávka postúpe
ná, upovedomí zahraničného dlžníka o ce
sii s odvolaním sa na toto opatrenie.

ČI. III.

Splnenie povinnosti podľa čl. I. tohto
opatrenia bude sa skúmať pri schvaľovaní
vývozných prehlásení, predpísanom vo
vládnom nariadení zo dňa 25 septembra
1938, č. 190 Sb. z an.

ČI. IV.

Národná banka Česko-Slovenská,filiál
ka v Bratislave, povolí z prípadu na prí
pad individuálne úľavy z tejto povinnosti,
ak to bude vyžadovať povaha obchodov
a ak sa odvod vývozných pohľadávok za
bezpečí iným spoľahlivým spôsobom.

Národná banka Česko-Slovenská,
filiálka v Bratislave.

Riaditeľ:

Kollár v.r.
Viceguvernér:

Dr. Fundárek v.r.

5.2.
Nariadenie niieístra financií

20 dia ©. anrila 1939
o prevedení vlúčnoúo nariadenia zo dňa
4. apríla 193“, čís. AS ZL z, o slovenskej

nicne,

ČI. 1.

Filiálky Národnej banky česko-sloven
skej v Banskej Bysirici, Bratislave, Nitre,
Ružomberku, Žiline ako aj na nich závislé
pobočky budú likvidované.

ČI.II.

Úlohy ceduľovej banky prechádzajú
dnešným dňom na Slovenskú Národnú ban

- ku založenú vládnym nariadením zo dňa
4. apríla 1939, číslo 45 SI. z., ktorá pre
vezmev čl. I. zmienenéfiliálky a pobočky.

ČI. III.

Dnešným dňom počínajúc všetky knihy
a účty slovenskej štátnej správy a súkrom
ného hospodárstva na území Slovenského
štátu majú byť vedené v novej mene, v slo
venskej korune, pri čom jedna česko-slo
venská koruna rovná sa jednej slovenskej,
korune,

čl. IV.

Výmena česko-slovenských bankoviek
a štátoviek bude zariadená zvláštnym na-
riadením.

Minister financií: Dr. Pružinský v.r.

Kníbllačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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OBSAH: 53, Vyhláška ministra financií, klorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej národnej banky
v Bralislave č. 5 o úprave povinného hlásenia vývozných pohľadávok.

953.

Vyhláška
ministra financií

zo dňa 11. apríla 1939,
ktorou sa uverejňuje opatrenie Sloven
skej národnej banky v Bratislave č. 5 o

úprave povinného hlásenia vývozných
pobľadávok.

Podľa $645l. n. (6) zo dňa 2. decembra
1931, č. 179 Sb. z. a n., ktorým 6a vyko
náva uslanovenie $82 č. 2 zákona zo dňa
14, decembra 1923 č. 7 Sb. z. a nar. ZzrT.

1924, ako aj S 9 opatrenia Stáleho výboru
zo dňa, 7. novembra 1929 č. 166 Sb. z a n.,
S 1 vl. n. zo dňa 14. marca 1939, č. 35l z.
vyhlasujem opatrenie Slovenskej národnej
banky,

Minister: Dr. Pružinskýv. r.

Opatrenie (č. 5) Slovenskej
národnej banky v Bratislave

zo dňa 11. apríla 1939,
o úprave povinného hlásenia vývozných

pohľadávok.

Slovenská národná banka, opierajúc sa
o vl. n. Zo dňa 14. marca 1939, č. 3 SI, z.
a o vyhlásenie min. financií Zo dňa 16. mar
ca 1939, č. 20 SI. z., vydáva opatrenie, kto
rým sadoterajšia povinnosť hlásiť vývoz
né pohľadávky pozmeňuje takto:

čl. 1.

Vývozci sú povinní podať do 15. apríla
1939 hľásenie vývozných pohľadávok za
prvý kvartál 1939, a to samostatnými vý
kazmi:

a] za obdobie od 1. jan. 1939 do 15.
marca. 1939,

b) za obdobie od 16. marca 1939 do 31.
marca 1939,

Do výkazov musia byť zahrnuté podľa
doterajších predpisov vývozné pohľadáv
ky, týkajúce sa všetkých cudzích štátov:
hlásenie za obdobie od 15. marca do 31.
marca 1939 týka sa aj vývozných pohľadá
vok v Protektoráte Čechy a Morava, bez
ohľadu ma dobu vývozu.

ČI. II.

Hlásenia za ďalšie obdobie treba po
dávať mesačne, a to najneskoršie do 10.
dňa nasledujúceho mesiaca.

ČI. III.

Hlásenie je povinný podávať vývozca
sám, a to aj v tom prípade, keď vývoznú
pohľadávku postúpil banke podľa vl nar.
zo dňa 4. apríla 1939, č. 48 Sl. z. a podľa
Opatrenia Slovenskej národnej banky zo
dňa 4. apríla 1939, č. 51 Sl. z.: vývozca je
však povinný vo výkaze uviesť banku, na
ktorú postúpil vývoznú pohľadávku.

čI. IV.

Hlásenie v smysle čl. Il.a ll. tohlo opa
trenia podávajú sa Slovenskej národnej
banke, devízovému oddeleniu v Bratislave
na obvyklých tlačivách.

čl. V.

Neplnenie povinnosti hlásenia a faloš
né údaje vo výkazoch trestajú sa podľa
príslušných ustanovení zákona na ochranu
meny.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE.

Riadilefľ:
Dr. Kollár v. r.

Guvernér:
Dr. Karvaš v.r.

Knihtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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54.
Vládne nariadenie

zo dňa 30. marca 1939
o niektorých opatreniach týkajúcich sa

výroby a predaja umelých jedlých tukov.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa $ 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, čís.
1. SI. z. o samostatnom Slovenskom štáte:

S 1.

(")Umelými jedlými tukmi podľa tohto
nariadenia sa rozumejú:

1. jedlé mastné oleje, t. j. všetky tuky
rastlinného a živočišného pôvodu pri tep
lote 15%C tekuté, ktoré môžu slúžiť k ľud
skému požívaniu alebo k príprave po
krmov, s výnimkou surového slnečnicové
ho oleja, vyrábaného doterajším spôsobom
v doterajšom rozsahu,

2. výrobky podobné prírodnému maslu,
tiež prepúšťanému, obsah tuku ktorých ne
pochádza výlučne z mlieka (umelé maslo,
marfarin):

3. výrobky podobné maslu, obsah tuku
ktorých nie je výlučne masťou (umelá
masť)a oleomargarin, t. j. tukový výrobok
získaný odlisovaním pevného podielu
(oleostearin) z jedlého loja, čistené rastlin
né tuky, pri teplote 15" C tuhé — vyníma
júc kakaové maslo — ďalej stužené jedlé
mastné oleje a konečnečistené stužené tu
ky rýb a morských zvierat.

() V pochybných prípadoch, či ide o
umelé jedlé tuky v smysle tohto nariade
nia, rozhodne ministerstvo hospodárstva v
dohode s ministerstvom financií po vypo

čutí Štátnych výskumných ústavov zeme
delských v Bratislave.

S 2.

„Výroba marfgarinového syra sa zaka
zuje.

S 3.

() Zriaďovať nové prevodzovne na vý
robu umelých jedlých tukov, alebo uvá
dzať v chod tie, schválenie ktorých za
niklo podľa S 48 odst. 1. a 2. živnosten
ského zákona, možnolen so svolením, kto
ré udeľuje ministerstvo hospodárstva v
dohode s ministerstvom vnútra so zrete
ľom na výrobné a odbytové pomery jed
lých tukov.

(") Živnostenský úrad môže zaviesť po
kračovanie a schváliť prevodzovňu podľa
hlavy III. živnostenského zákona alebo
predížiť lehotu podľa S 48 ods. 2. živno
stenského zákona len vtedy, ak bolo už
dané svolenie podľa ods. 1.

S 4.

() Celková prípustná ročná výroba
umelých tukov jedlých pre luzemskú spo
trebu stanoví sa počínajúc rokom 1939
ročne na 80.000 g. Toto množstvo vzhľa
dom na domácu výrobu živočišných tukov
a domácu spotrebu tukov vôbec, môže byť
ministerstvom hospodárstva v dohode 6
ministerstvom finacií a vnútra zvýšené
alebo snížené najvyššie o 10%: práve tak
môže byť toto množstvo (80.000 g) zvýšené
až 0 10% i behom roku, pomerne pre zbý
vajúce obdobie. Po dobu platnosti tohto
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nariadenia môže byť usnesením vlády
množstvo 80.000 g zvýšené i o viac než
10%. Stanovené celkové množstvo, ako i
prípadné zvýšenie behom roku, bude vy
hlásené ministerstvom hospodárstva v
„Úradných novinách“.

(") Celkové ročné stanovené množstvo
výrobné bude rozdelené každoročne naj
neskoršie do 31. decembra predchádzajú
ceho roku ministerstvom hospodárstva v
dohode s ministerstvom financií a vnútra
na jednotlivé podniky s určením druhov,
odbytových obvodov a množstva pre jed
notlivé časové obdobie: výrobcovi ume
lých tukov jedlých nezapočítáva sa do vý
robného množstva jemu priznaného to
množstvo, ktoré by ním bolo dodané iné
mu výrobcovi k ďalšiemu spracovaniu ale
bo ktoré mu bolo vrátené. Zvýšenie be
hom roku bude rozdelené na jednotlivých
výrobcov s prihliadnutím na pomer roz
vrhnutého množstva. Tak isto bude roz
vrhnuté množstvo uvoľnené tým, že nie
ktorý výrobca trvale zastaví výrobu, po
kiaľ neprenesie so súhlasom ministerstva
hospodárstva v dohode s ministerstvom fi
nancií a vnútra svoje oprávnenie na pod
nik iný. V prípadoch, v ktorých bolo da
né povolenie podľa S 3, bude možnosta
noviť výrobné množstvo počínajúc nasle
dujúcim rokom, pokiaľ by nebolo možné
priznať výrobné množstvo v medziach do
terajšieho kontingentu Ak niektorý pod
nik nevyrobí naň pripadajúce množstvo
lacného umelého tuku jedlého alebo nedo
dá tovar do odbytových obvodov jemu ur
čených, môže mu byf celkové výrobné
množstvo pomerne snížené a rozdiel pride
lený inému podniku.

() Jednotliví výrobcovia sú povinní
prihlásiť sa o pridelenie výrobného množ
stva najneskoršie do konca augusta kaž
dého roku u ministerstva hospodárstva:
na prihlášky neskoršie podané nebude sa
hľadieť.

() Dovoz tovaru uvedeného v S 1 toh
to nariadenia podlieha povoleniu minister
stva hospodárstva v dohode s minister
stvom zahraničných vecí, vnútra a finan
cií s výnimkou tovaru čís. 90 colného sa
dzobníka a margarinového syra, ktorých
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dovoz sa zakazuje okrem tovaru, meno
vaného v poznámkach 1, 3 a 4 tohto sadz.
čísla. Výnimky z tohto zákazu môže po
voliť ministerstvo hospodárstva v dohode
s ministerstvami zahraničných vecí, vnútra
a financií. Tolo povolenie netreba pre do
voz surovín, potrebných k výrobe stano
veného výrobného množstva umelých tu
kov jedlých (odst. 1). Príslušné kontrolné
opatrenia budú zavedené dohodou mini
sterstiev v prvej vete menovaných.

8 5.

Výrobci umelých jedlých tukov, akoaj
ich predavači nesmú požadovať odo dňa
účinnosti tohto nariadenia až na ďalšie
vyššie ceny, než aké boly platné dňa 1.
marca 1939, Výnimky z tohto ustanovenia
povoľuje na odôvodnenú žiadosť minister
stvo hospodárstva v dohode s minister
stvom vnútra.

S 6.

Vládnym nariadením bude urobené
Opatrenie, aby nemajetným spotrebiteľom
bol zabezpečený odber druhov pre nich
určených.

S 7.

Výrobci umelých jedlých tukov majú
povinnosť pri výrobe spracovávať predo
všetkým domáce suroviny a to z olejna
tých semien, menovite oziminovú repku a
sojové boby: podrobnosti sa stanovia vlád
nym nariadením.

8 8.

V živnostiach mäsiarskej a udenárskej
nesmú sa umelé jedlé tuky ani predávať,
ani sa ich nesmie pri výrobe upotrebúvať.

S 9.

() Všetky umelé jedlé tuky, vynímajúc
mastné jedlé oleje, musia obsahovať ako
rozpoznávaciu prísadu (indikátor) zemia
kový škrob. ,

(?) Prísada zemiakového škrobu musí
robiť na každých 1000 váhových dielov
umelých jedlých tukov najmenej 2 váhové
diely a najvyššie 3 váhové diely zemia
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kového škrobu. Výrobca je povinný indi
kátor rovnonierne rozmiešať.

() Prísad: nemusia obsahovať tie ume
lé jedlé luky ktoré sa dodávajú inému vý
robcovi ako s::roviny alebo polotovary na
ďalšie spraco 2nie v umelé jedlé tuky.

S 10.

Zistenie :.dikátora prevádza sa takto:
a) zo skúsaného umelého jedlého tuku

odoberie sa vzorok, obsahujúci všetky vr
stvy skúšaného tuku:

b) v širokej skúmavkerozpustí sa asi
10gramov priemerného vzorku skúšaného
tuku, zavari sa 10 cm" vody a ponechá sa
asi 1 minútu vo vare. Po úplnom ochladení
sa prikvapne do vodnej vrstvy niekoľko
kvapiek jodového roztoku. Vodná vrstva
sa má zafarbiť modro až fialovo, a ak sa
nechá kvapalma ustáť, vznikne na dne
skúmavky tmavomodrá usadenina.

c) jodový roztok pre stanovenie reak
cie indikátora treoa pripraviť rozpustením |
1.3 £ jodu a 4 € jodidu draselného so 100 |
cm"destilovanej vody.

S 11.

i

|
1

sa pridá 10 cm" alkoholu 50“%-ného a smie
šanina sa okyselí asi 3 kvapkami soľnej
kyseliny. Pozostalý zemiakový škrob sa
fillruje cez zvážený Goochov tieglik, pre
myje sa 50%6-ným alkoholom a potom ethe
rom, napokon sa suší najprv pri 40" C, po
tom pri 100" C do konštatovanej váhy a
tieglik sa zváži:

b) ak váži získaný škrob asi 25 až 65
mé£,dá sa predpokladať, že skúšaný tuk
obsahuje predpísané množstvo 0.2 až 0.3€
zemiakového škrobu. Pri tom treba uvážiť,
že obchodné druhy zemiakového škrobu
neobsahujú vždy rovnaké množstvo vody.

S 12.

U) Umelé jedlé tuky, vynímajúc mastné
jedlé oleje, môžu byť uvádzané do obehu
len vtedy, ak sú označené podľa dosial
platných predpisov a okrem toho majú na
zovňajších a bezprostredných obaloch ešte
vyznačené suroviny, z ktorých boly vyro
bené.

() Ňa všetkých zovňaiších a bezmro
stredných obaloch musí byť vyznačené či
tateľne dátum, do kedy umelý jediý tuk,
vynimajúc mastné jedlé ciele, je poživa

Zistenie množstva indikátora prevádza | teľný.
sa takto:

a) 20 £ priemerného vzorku odobratého
podľaustanovenia $ 8, písm. a) sa rozpustí
v sedimeatačnej skúmavke pri 70" C. Pridá
sa 10 až 15 cm etheru, trepaním sa tuk
rozpustía krátkym odstreďovaním sa od
delí roztok tuku od ostatných súčiastok.
Roztoktuku sa opatrnestiahne a ku zbyft
ku sa znovu pridá 10 až 15 cm" etheru,
prelrepe sa, odstreďuje sa a napokon sa
prevedie to isté miesto s etherom s 20 cm“
alkoholu.Keď s2 alkoholický roztok od
stredí a roztok tuku stiahne, pridá sa ku
zbytku 15 cm? alkoholického drasla (80 glúhudraselného,rozpustenéhov 1litreal
koholu 90%6-ného) a varí sa so zpätným
chladičomna vodnej kúpeli pol hodiny pri
občasnom trepaní. Roztok po ochladení
a odstreďuje a alkoholické draslo sa bedli
ve sleje so zbytku. Zbytok sa pretrepe s |
15cm" 90%-ného alkoholu a znovu sa od

S 13.

) Kontrolou nad doač-žiavarímusta29
vení tohtc nariadenia sa povensú Crgi27
ustálené v S 13 záxo34 zo dňa 25. oxš6bra
1901, č. 26 r. z z rozm 19%, 0 obcžaže
s „maslom, svrom, prenúšťa“-ým masic,
bravčovou mzsísu a s ich nahrážkami v
5 3 zák. čl. ALVI 1595 o zákaze izšovazia
polnohospodárskych n.ožia. výrobkov a
potrieb, a v zák. č. IV 1576. kiorvm bo
lo upravené verejné záravotzictvo.

(“) Vládavm nariadením môžu byt po
verené kontrolou nad dodržiavaním usta
novení tohto nariaderia tiež iné štátne or
gány.

Č) Okrem toho pre odborné posudky
možno upotrebiť štátne ústavy pre skúma
nie potravín a štátne výskumné ústavy
poľnohospodárske, ktorých orgány majú,
nakoľkoje to treba k tejto činnosti, prá

streduje. Alkohol sa stiahne a ku zbytku | va a povinnosti, ako orgány v odseku 1.
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() Všetky verejné úrady sú povinné
poskytovať pomoc pri prevádzaní tohto
nariadenia.

S 14.

Podomový obchod s predmetmi, uvede
nými v 8 1 tohto nariadenia je zakázaný.

8 15.

() Kto prestúpi ustanovenia tohto na
riadenia, ako aj prevádzajúcich predpisov
k nemu, bude potrestaný, ak nejde o čin
trestný súdne, okresným úradom pre prie
stupok pokutou do 50.000 Ks alebo aj vä
zením (uzamknutím) do šesť mesiacov, ako
aj — ak ide o priestupok, spáchanýpri pre
vodzovaní živnosti — stratou živnosten
ského oprávnenia. Pre prípad nedobytno
sti pokuty treba uložiť náhradný trest vä
zenia (uzamknutia) do šesť mesiacov. Tieto
tresty môžu byť uložené tiež súčasne, v
tomto prípade však nesmie trest na slo
bode spolu s náhradným trestom za nedo
bytnú pokutu robiť viac, ako šesť mesia
cov.

() Veci, ktorými bol trestný čin pod
niknutý, ktoré ním boly získané, alebo
kloré sú ku spáchaniu trestného činu zrej
me určené, možno vyhlásiť za prepadlé v
prospech štátu, a to aj vtedy, keď pácha
teľ nemôže byť stíhaný alebo odsúdený.

8 16.

Vládne nariadenie zo dňa 12. marca
1934, čís. 51 Sb. z. a n. o niektorých opa
treniach, týkajúcich sa výroby a predaja
umelých jedlých tukov, v znení vládneho
nariadenia zo dňa 14. decembra 1934, čís.
253 Sb. z. a n. a vlád. nar. zo dňa 28. fe
bruára 1936, čís. 43 Sb. z. a n. ako aj vlád.
nar. zo dňa 20. aprila 1934, čís. 77 Sb. z.
a n., ktorým sa zčasti zakazuje používanie
umelých jedlých tukovv živnostiach pe
kárskych a vlád. nar. zo dňa 2. marca
1939, čís. 49 Sb. z an.l o niektorých
opatreniach, týkajúcich sa výroby a pre
daja umelých jedlých tukov, sa zrušujú.

S 17.

Toto nariadenie nadobúda účinnosli
dňom vyhlásenia a vzťahuje sa i na prísluš
né pomery vo výrobe a predaji umelých
jedlých tulkov v dobe ad 1. januára 1939,
prevedie ho minisier hospodárstva v do
hode so všetkými zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v. r
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.

93.
Vládne nariadenie

zo dňa 12. apríla 1939
o poistení zamestnancov pre prípad ne

moci, invalidity, staroby a úrazu,

Vláda Slovenského štátu nariaďuje
podľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
číslo 1 SI. z. o samostatnom Slovenskom
štáte:

S 1.

Názov Zemskej úradovne pre poisťo
vanie robotníkov na Slovensku v Brali:
slave, zriadenej podľa S 5 vlád. nar. zo
dňa 23. septembra 1919, č. 516 Sb. z. an.
prípadne článkom I. vlád. nar. zo dňa 214.
júna 1937, č. 127 Sb. z. a n., Ga pozme
ňuje a znie: „Ústredná sociálna poisťovňa
v Bratislave“.

8 2.

Na území Slovenského štátu preberá
Ústredná sociálna poisťovňa vBratislave
pôsobnosť Ústrednej sociálnej poisťovne
v Prahe, stanovenú zákonom o poistení
zamestnancov pre prípad nemoci, inva
lidity a staroby zo dňa 9. októbra 1924,
č. 221 Sb. z. a n. v znení právnych pred
pisov tento zákon pozmeňujúcich a do
plňujúcich, ďalej uvádzaný ako poisťovací
zákon.

5 3.

Hnuteľný majetok a všetky práva a
pohľadávky Ústrednej sociálnej poisťovne
v Prahe a Penzijného ústavu zamestnan
cov gociálne poisťovacích ústavov v repu
blike Česko-Slovenskej v Prahe, ktoré sú
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uložené alebo Sa nachádzajú na území
Slovenského šlálu, prechádzajú dňom 14.
marca 1939 (jo vlastníctva Ústrednej 60
ciálnej poisťovne v Bratislave, nehnuteľ
ný majetok berie Ústredná sociálna po
isťovňa v Bratislave do dočasnej správy.

5 14

() Správnym orgánom Ústrednej so
ciálnej poislovne v Bratislave je predsta
venstvo, kloré sa skladá z predsedu,
z dvoch podpredsedov a zo Štyroch ďal
ších členov. Každý z týchto ďalších šty
roch členov má svojho náhradníka, ktorý
ho zastupuje v jeho neprítomnosti. Jeden
podpredseda a dvaja ďalší členovia a ná
hradníci týchto dvoch sú zo skupiny po
istencov a druhý podpredseda a ostatní
dvaja členovia a ich náhradníci sú zo
skupiny ich zamestnavateľov. Podpredse
dovia sa striedajú v zastupovaní a ich po
radie určuje predseda. Predseda, pod
predsedovia a aspoň jeden ďalší člen a
jeho náhradník zo skupiny poistencova
zo skupiny ich zamestnavateľov musia
bývať v sídle poisťovne.

() Predstavenstvo je schopné k usná
šaniu, ak vedľa predsedajúceho je prí-.
tomných aspoň po dvoch členoch zo sku
piny poistencov a zamestnavateľov.

() Usnesenie predstavenstva je platné,
ak bola schôdzka riadne evolaná a ak sa
vyslovila pre návrh väčšina hlasujúcich
a pre návrh boly odovzdané najmenej 3
hlasy.

() Na predstavenstvo Ústrednej so
ciálnej poisťovne v Bratislave prechádza
pravomoc správnych orgánov Ústrednej
sociálnej poisťovne v Prahe a správnych
orgánov Zemskej úradovne pre poisťova
nie robotníkov v Bratislave. Pôsobnosť,
ktorá je vyhradená riaditeľslvom Ústred
nej sociálnej poisťovne podľa poisťovacie
ho zákona, vykonáva vedúci úradník ne
mocenského odboru Ústrednej sociálnej
poisťovne v Bratislave,

(“)Revízna komisia Ústrednej sociálnej
poisťovne v Bratislave skladá sa z pred
sedu a z dvoch členov, a to jedného zo
skupiny poistencov a jedného zo skupiny
ich zamestnavateľov. Každý člen má 6voj
ho náhradníka.

(“) Revízna komisia prevádza aspoň
dva razy do roka riadne revízie poklad
nice a účtovníctva poisťovne, príslušných
kníh, listín a dokladov, koná tiež revízie
mimoriadne, menovite k vyzvaniu pred
sedu. Preskúmava tiež ročnú účtovnú zá

vierku a pripojuje k nej svoje poznámky.
O výsledku revízie podáva predsedovi
písomnú zprávu, ktorú predseda predkla
dá v najbližšej schôdzke predstavenstva.

(") Predstavenstvo a jeho náhradníkov,
ako aj revíznu komisiu a jej náhradníkov
vymenúva na šesť rokov ministerstvo vnú
tra, vypočujúc ústredné odborové organi
zácie zamestnancov a zamestnavateľov.
Ministerstvo vnútra môže aj pred uplynu
tím funkčnej doby celé predstavenstvo a
revíznu komisiu alebo jednotlivých ich
členov pozbaviť funkcie a na ich miesto
vymenovať nové osoby, pridržiavajúc sa
ustanovení tohto paragrafu. Každé vyme
novanie a zbavenie funkcie je platné odo
dňa uverejnenia v Úradných novinách.

5 5.

U) Vedúci úradníci jednotlivých odbo
rov zúčastňujú sa schôdzok eprávnych
orgánov Ústrednej sociálnej poisťovne
v Bratislave 6 hlasom poradným, ale len
vtedy, keď nejde o veci, ktoré sa týkajú
ich osoby, alebo osoby spríbuznenej s ni
mi v línii priamej vôbec a pobočnej až do
druhého stupňa.

() Ak usnesenie správnych orgánovje
v rozpore s platnými predpismi, alebo na
škodu ústavu, vedúci úradníci alebo vich
neprítomnosti ich námestníci, Sú opráv
není a povinní, a to každý pre svoj odbor,
predložiť to usnesenie k rozhodnutiu mi
nisterstvu vnútra a zadržať výkon až do
tohto rozhodnutia.

8 6.

Nemocenský odbor Ustrednej sociál
nej poisťovne v Bratislave prevádza in
validné a starobné poistenie v zvláštnom
oddelení s oddeleným hospodárením a úč
tovaním.

S 1.

(") Všetky okresné nemocenské po
isťovne premeňujú sa na okresné sociál
ne poisťovne, ktoré sú výlučnými nositeľ
kami nemocenského poistenia podľa po
isťovacieho zákona okrem prípadu uve
deného v S 12 tohto nariadenia.

() Ustanovenia $84 okrem odstavca 4
a 6 platia obdobne tiež pre okresné 6o
ciálne poisťovne s tým, že predsedu, čle
nov a náhradníkov predstavenstva a re
víznej komisie vymenúva predstavenstvo
Ústrednej sociálnej poisťovne v Bratislave
vypočujúc ústredné odborové organizácie
zamestnancov a zamestnavateľov. Pred
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stavenslvo Ústrednej 6ociálnej poisťovne
a ministerstvo vnútra môže aj pred uply
nulím šiestich rokov celé predstavenslvo
a revíznu komisu alebo jednotlivých ich
členov pozbaviť funkcie. Každé vymeno
vanie a pozbavenie funkcie platí odo dňa,
keď bolo echválené ministerstvom vnútra
a uverejnené v Úradných novinách. Ak by
Ústredná sociálna poisťovňa nevymeno
vala predstavenstvo a revíznu komisiu do
30 dní od vyhlásenia tohto nariadenia
inak však od doby, keď vymenované oso
by odpadly alebo boly zbavené svojej
funkcie, prechádza toto vymenovacie prá
vo na ministerstvo vnútra.

() Na predstavenstvo prechádza pra
vomoc prislúchajúca predstavenstvu a spo
ločnej schôdzke predstavenstva a dozor
ného výboru a na revíznu komisiu pravo
moc dozorného výboru podľa poisťovacie
ho zákona.

S 8.

Ústredná sociálna poisťovňa v Brati
slave sa zmocňuje, aby pre svojich za
mestnancov a pre zamestnancov okres
ných sociálnych poisťovní vypracovala slu
žebný a disciplinárny poriadok, ktorý má
obsahovať tiež predpisy ohľadne ich slu
žebných a zaopatrovacích požitkov. Tento
služebný a disciplinárny poriadok echva
ľuje minister vnútra a financií. Kým sa
tak stane, prevádza penzijné zaopatrenie
zamestnancov okresných 6ociálnych po
isťovní Úslredná sociálna poisťovňa v Bra
tislave.

5 9.

Funkcia splnomocnenca ministerstva
vnútra, stanoveného pre Ústrednú 6ociál
nu poisťovňu v Bratislave, prípadne zá
stupcov Ústrednej 6ociálnej poisťovne, sta
novených pre okresné sociálne poisťovne,
trvá do doby, kým správu neprevezmú
správne orgány, uvedné v $8 4 a 7 tohto
nariadenia.

8 10.

Rozhodčí súd, poisťovací súd a hlavný
poisťovací súd podľa poisťovacieho záko
na skladá 6a, okrem predsedu, potrebné
ho počtu podpredsedov a ďalších sudcov
z povolania,zo šiestich prísediacich, z kto
rýchtraja sú zoskupiny poistencova traja
sú zo skupiny ich zamestnavateľov. Každý
z prísediacich má svojho náhradníka. Šty
ria prísediaci a to dvaja zo skupiny poisten
cov a dvaja zo skupiny ich zamestnavate
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ľov musia bývať v sídle príslušného súdu,
Prísediacich a ich náhradníkov vymenúva
na dobu šesť rokov ministerstvo vnútra
v dohode 6 ministerstvom pravosúdia vy
počujúc ústredné odborové organizácie za
mestnancov a zamestnavateľov. Zbavenie
funkcie a vymenovanie nových osôb je
prípustné i pred uplynutím funkčnej doby.

$ 11.

Okresné nemocenské poisťovne, ktoré
prevzaly časť obvodu pôsobnosti okree
ných nemocenských poisťovní. ktorých 6i
dlo zostalo na území postúpenom cudzej
moci, alebo okresné nemocenské poisťov
ne z týchto čiastok znova zriadené, ne
vstupujú do emlúv a záväzkov týchto po
isťovní. Toto ustanovenie nevzťahuje 6a
na dávky nemocenského poistenia prizna
né poistencom bývajúcim na Slovensku.

S 12.

(1) Pre závodnú nemocenskú noisťov
ňu Slovenskej úč. plavebnej s,...ločnosti
dunajskej v Bratislave a jej roz! .dčí súd
platia všeobecné ustanovenia pc::(ovacie
ho zákona v znení tohto nariader.::: 6 tým,
že

a) spoločnosť obstará na vlasinú zod
povednosť a svojím nákladom vedenie
účtov a pokladnice,

b) ak nestačí imanie eociálnej poisťov
ne k úhrade bežných výdavkov, poskytne

spoločnosť potrebné bezúročné preddavY:

c) ak poistné nestačí na úhradu povin
ných dávok, ačkoľvek bolo už zvýšené na
5.5% stredného denného zárobku, dopla
tí spoločnosť zo svojho, čo bude treba
k ich úhrade:

d) členov predstavenstva a revíznej
komisie, ktorí majú byť vymenovaní zo
skupiny zamestnavateľov, vymenúva spo
ločnosť:

e) Ústredná sociálna poisťovňa vyme
nuje vedúceho úradníka a to po vypočutí
spoločnosti. Jeho elužebné pôžitky hradí
spoločnosť.

() Mi isterstvo vnútra môže na návrh
Ústrednej 6ociálnej poisťovne zrušiť zá
vodnú nemocenskú poisťovňu Slovenskej
úč. plavebnej epoločnosti dunajskej v Bra
tislave,

S 13.

Právne predpisy, upravujúce na území
Slovenského štátu poistenie pre prípad
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nemoci, invalidity a staroby podľa záko
na č. 221/1924 Sb. z. a n. v znení predpi
sov ho doplňujúcich a pozmeňujúcich a
poistenie pre prípad úrazu podľa zák. čl.
XIX:1907 a právnych predpisov ho do
plňujúcich a pozmeňujúcich, ostávajú aj
naďalej v platnosti, pokiaľ neodporujú zá
konu zo dňa 14. marca 1939, č. 1SI. z. o
samostatnom Slovenskom štáte a jedno
tlivým ustanoveniam tohto nariadenia.

S 14.

Tomuto nariadeniu priznáva 6a účin
nosť dňom 14. marca 1939 a gplní ho mi
nister vnútra v dohode so zúčastnenými.|
ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v.r.
Sivákv.r. Čatloš v.r.

o).
Vládne: tiariadenie

zo dňa 12. spríla 1939
o splácaní zbytkov zaručených pôžičiek
podľa $ 21. zákona zo dňa 21. decembra
1937, č. 260 Sb. z. a n, o náhrade podľa

zákonov o stavebnom ruchu.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 8 4. zákona zo dňa 14. marca 1939,
č. 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
štáte:

8 1.

Pre splácanie zbytkov zaručených pô
žičiek podľa 8 21, odst. 1 zákona č.
260/1937 Sb. z. a n. namiesto dlhopisov
4:5% unifikačnej pôžičky majú byť vydá
vané dlhopisy 45% štátnej pôžičky Slo
venského štátu.

S 2.

(" Minister financií sa zmocňuje, aby
vydal dlhopisy podľa ustanovení 8 1 v po
trebnom množstve podľa podmienok sta
novených v 8 21, odst. 2 zák. č. 260/1937
Sb. z. a n.

() Tieto dlhopisy budú umorené do
konca roku 1987 slosovaním, ktorého za
čiatok stanoví minister financií vyhláškou
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5 3.

Ň Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a splní ho minister vnú
tra v dohode e ministrom financii.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v. r Medrický v. r
Dr. Pružinskýv,r, Stanov. r.
Sivákv.r. Čatloš v.r.

—eä.
957.

Vládne nariadenie
zo dňa 12, apríla 1939

o daňových úľavách na opravy domov.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 8 4. zákona zo dňa 14. marca 1939,
číslo 1 SI. z. o samostatnom Slovenskom
štáte:

8 1.

Platnosť zákona zo dňa 13. decembra
1937, č. 255 Sb. z. a n., o daňových úľa
vách na opravy domov, sa rozširuje so
zmenami uvedenými v 58 2 a 3naopravy,
6 ktorými sa započne po vyhlásení tohto
nariadenia a ktoré budú dokončené do
31. decembra 1939.

S 2.

Daňová úľava podľa S 1, odst. 3 a S
3 zák č. 255/1937 Sb. z. an. záleží v
tom, že časti nákladu vynaloženého na
opravy, určené v týchlo ustanoveniach,
odpočítajú 6a od vyrubovacieho základu
dane činžovej v berných rokoch 1941 a
1942,

S 3.

1. Keď ca vlastník domu domáha daňo
vej úľavy, musí predložiť bernej 6práve
súčasne 6 priznaním k činžovej dani na
berný rok 1941 kolku prosté osvedčenie,
obsahujúce údaje uvedené v $ 6, odst. 1
zák.č. 255/1937 Sb. z. a n.

2. O osvedčenie podľa odstavca 1 musi
vlastník domu podať u obce do konca
januára 1940 kolku prostú žiadosť, dolo
ženú podľa ustanovenia $ 6, odst. 2. toho
že zákona. O žiadosti rozhodne obec naj
neskoršie do 31. októbra 1940 s konečnou
platnosťou. Keď obec v tejto lehote o žia
dosti nerozhodne, môže 6a vlastník domu

v Slovenskom zákonníku. domáhať daňovej úľavy u bernej správy
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kolku prostou žiadosťou, podanou 6účasne
s priznaním k dani činžovej na berný rok
1941 a doloženou podľa ustanovení 86,
odst. 2 tohože zákona.

S 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a splní ho minister finan
cií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanskýv. : Medrický v.|
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.

Čatlošv. r.Sivák v. r.

58.
Vládne nariadenie

zo dňa 12. apríla 1939
o úprave štátnej štatistickej služby.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14, marca 1939,
číslo 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
štáte:

5 1.

Všetky štátne, samosprávne, cirkevné
a iné úrady, všetky verejné miestnei záuj
mové sväzky, ďalej spolky, dnužstvá a
zárobkové spoločnosti, ako aj každý oby
vateľ štátu, vykonávajúc povinnosti, ulo
žené im zákonom zo dňa 28. januára 1919,
číslo 49 Sb. z.a n., oorganizácii štatistickej
služby a zákonom zo dňa 13. júla 1922
číslo 235 Sb. z. a n., ako aj ustanoveniami,
vydanými podľa týchto zákonov, majú
odo dňa účinnosti tohto nariadenia pred
kladať povinné hlásenia, štatistické výka
zy a štatistické ohlášky štatistickému úra
du v Bratislave, zriadenému v rámci úra
du predsedu vlády.

5 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: splnia ho všetci členo
via vlády.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Stanov. r.
Čatlošv. r.

Dr. Tuka v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r.
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99.
Vládne nariadenie

Zo dňa 12. apríla 1939
o zmene a doplnení vládneho nariadenia
zo dňa 18. marca 1939 č. 23 Sl. z., ktorým
sa zrušujú niektoré diéiy štátnych zamest.

nancov.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo 14. marca 1939 č. 1 SI.
z. o samostatnom Slovenskom štáte:

ČL I.

Ustanovenie S 1 vládneho nariadenia
zo dňa 18. marca 1939 č. 23 SI. z., ktorým
Sa zrušujú niektoré diéty štátnym zamest
nancom, nahradzuje sa týmto znením:

1. zamestnancovi neprislúcha žiadna
náhrada služobných výdavkov z titulu:

a) pôvodného alebo opätovného pri
jatia do štátnej služby,

b) konania cesty cieľom složenia od
bornej skúšky,

c) presťahovania sa. pri preložení z
úradnej moci podľa sťahovacieho normálu
z roku 1804.

2. Zrušujú 6a všetky ustanovenia, po
kiaľ zakladajú právne nároky na diéty z
akýchkoľvek titulov, okrem diét prislú
chajúcich pri služobnej ceste.

ČI. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom 25. marca 1939 a vykonajú ho všetci
členovia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.

60.
Vládne nariadenie

zo dňa 12. aprila 1939
o provízijnom poistení u Revírnej bratskej

pokladnice.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939 čí
slo 1 SI. z. o samostatnom Slovenskom
štáte:
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S 1.

8 1 vládneho nariadenia zo dňa 24.
marca 1939 čísio 31 SI. z. sa doplňuje od
stavcom druhvin, ktorý zneje:

Všetok majetok Ústrednej bratskej po
kladnice v Prahe, ktorý je uložený na
území Slovenského štátu, najmä nemovi
tosti, pohľadávky, vklady u peňažných
ústavov, cenné papiere a iné majetkové
hodnoty, prechádzajú od 14. marca 1939
do vlastníctva Revírnej bratskej poklad
nice v Bratislave.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom 14. marca 1939 a splní ho mi ister
dopravy a ver. prác v dohode 6o zúčast
nenými ministrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Stano v. r.
Čatloš v. r.

Dr.Tukav. r.
Dr. Ďurčanský v. r
Dr. Pružinský v. r.
Sivákv.r.

61.
Vládne nariadenie

zo dňa 12. apríla 1939,
ktorým sa menia niektoré ustanovenia
vládneho nariadenia zo dňa 14. júla 1922

čís, 198 Sb. z. a n.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939
čís. 1 SI. z. o samostatnom Slovenskom
štále:

8 1.

Vládne nariadenie čís. 198/1922 Sb. z.
a n. sa mení takto:

) V hlave I, 8 4, odst. 2, v hlave IV,
S 40, odst. 2, S 42, odst. 1 slová ,„policaj
nému riaditeľstvu v Prahe“ sa nahradzujú
slovamí „policajnému riaditeľstvu v Bra
tislave“.

V hlave IV, 8 41, odst. 1, slová „Poli
cajné riaditeľstvo v Prahe“ sa nahradzujú
slovami „Policajné riaditeľstvo v Brati
slave“.

() V hlave II. S 14 odstavce 2 a 36a
menia a budú znieť:

Pre tie osoby, ktoré sa narodily v cu
dzine alebo rodisko ktorých 6a nedá zi
sliť,vedie oddelenie register trestov štát
ne zastupiteľstvo v gídle ministerstva pra
vosúdia Slovenského štátu.

69

Odsúdenie Cigánov sa zapisuje jak
do obecne príslušného registra treslov
(odst. 1 a 2), tak aj do zvláštneho ústred
ného registru trestov Cigánov, ktorý ve
die pre celé územie štátu štátne zastupi
teľstvo v sídle ministerstva pravosúdia
Slovenského štátu.

8 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia. Prevedú ho minister
vnútra a minister pravosúdia v dorozume
ní 6 ministrom zahraničných vecí.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r Mearický v. r
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivákv. r. Čatloš v. r.

oona]
62.

Vládne nariadenie
zo dňa 12. apríla 1939
0 najvyššom správnom súde.

Vláda Slovenského štátu podľa 5 4
zákona zo dňa 14. marca 1939 čís. 1 SI. z.
o samostatnom Slovenskom štáte naria
ďuje:

$8 1.

Zriadenie najvyššieho správ
neho súdu ajeho sídlo.

Pre oblasť Slovenského štátu zriaďuje
Sa najvyšší správny súd 6o sídlom v Bra
tislave.

S 2.

Príslušnosť.
() Najvyšší správny súd rozhoduje vo

všetkých prípadoch, v ktorých niekto
tvrdí, že nezákonným rozhodnutím alebo
opatrením správneho úradu bolo poruše
né jeho právo.

(7) Správnymi úradmi proti rozhodnu
tiam, alebo opatreniam ktorých môže sa
ponosa na najvyšší správny súd podať, sú
orgány správy Štátnej, aj orgány správy
krajinskej, okresnej a obecnej.

EC) Rozhodnutie alebo opatrenie nepre
stáva byť výrokom správneho úradu pre
to, že prirozhodovaní alebo vstolici po
slednej alebo v niektorej stolici nižšej zú
častnil sa, ako člen rozhodujúceho, alebo
nariaďujúceho úradu, riadny sudca.
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(“) Najvyšší správny súd rozhoduje o
nárokoch proti štátu vtedy, keď o týchto
nárokoch už rozhodly v medziach svojej
príslušnosti v inštančnom poradí správne
úrady a ak ide len o preskúmanie tohto
rozhodnutia.

S 3.

Z príslušnosti najvyššieho správneho
súdu sú okrem vecí, o ktorých to ustano
vily zákony, vylúčené:

a) vecí, o ktorých patrí
súdom:

b) ponosy proti vymenovaniu na ve
rejné úrady a do verejných služieb, pokiaľ
nejde o porušenie uplatňovaného práva
navrhovacieho, alebo menovacieho, alebo
nároku na vymenovanie.

S 4.

() Najvyšší správny súd skúma svoju
prislušnosť z povinnosti úradnej.

Č) O námietke nepríslušnosti rozhodu
je najvyšší 6právny súd pravidlom sám
(5 8).

Všeobecné zásady o súdnictve najvyššieho
správneho súdu.

S 5.

() Najvyšší správny súd pokračuje na
popud strán.

() Ponosu na najvyšší správny súd mož
no podať, ak vec bola vybavená v stano
venom správnom inštančnom poradí.
„ (I Ak sa zmešká porad správnych sto

líc, vylučuje sa ponosa na najvyšší 6práv
ny súd.

rozhodovať

$ 6.

() Najvyšší správny súd rozhoduje pra
vidlom na základe skutkovej podstaty,
ktorú vzala za základ rozhodnutia posled
ná 6právna stolica.

() Ak najvyšší správny súd zistí v me
dziach ponosových bodov, že táto ekut
ková podstata je v rozpore so 6pismi. ale
bo že potrebuje v podstatných bodoch do
plnenia, alebo že sa nedbalo podstatných
foriem správneho pokračovania a ak mô
že tieto nedostatky sám odstrániť, zruší
napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie
rozsudkom a rozhodne sám v merite veci:
ak nemôže tieto nedostatky sám odstrá
niť, rozviaže napadnuté rozhodnutie ale
bo opatrenie usnegením a vráti vec 6práv
nemu úradu, aby vydal nové rozhodnutie

alebo opatrenie súc pri tom viazaný práv
nym názorom najvyššieho správneho súdu.

Ináč najvyšší eurávny súd rozhoduje
vždy vo veci samej razs5sudlcom,

$ 7.

Najvyšší správny súd má to isté právo
skúmať platnosť zákonov a nariadení, ako
riadne súdy.

S 8.

Kompetenčné konflikty.
Rozhodovanie o kompetenčných kon

fliktoch medzi najvyšším správnym súdom
a riadnymisúdmi upravuje osobitný zákon
zo dňa 2. novembra 1918 č.3 Sb. z. ab.
(55 3 až 6).

Složenie najvyššieho správneho súdu a
ustanovenia o službe u neho.

S 9.

() Členmi najvyššieho správneho súdu
sú prezident, senátni prezidenti a senátni
radcovia najvyššieho správneho súdu.

() Členovia najvyššieho správneho sú
du rovnajú sa hodnosťou a platom členom
najvyššieho súdu, obdobného služobného
postavenia. Vymenúva ich z osôb práva
znalých hlava štátu na návrh vlády. Aspoň
tretina týchto členov musí mať epôsobi
losť pre sudcovský úrad. Ak nejde o mie
sto prezidenta, podáva vláde dobrozdanie
o tom, ako 6a má miesto obsadiť, prezi
dent a ak niečo v tom prekáža, jeho zá
stupca.

() Najvyššiemu správnemu súdu sa pri
delí potrebný počet pomocných referen
tov, vedúcich a ostatných síl sekretariátu,
ďalej zamestnancov účtovnej a kancelár
skej služby, kancelárskej služby pomoc
nej a zriadeneckej služby.

(“) Pomocní referenti sa vyberajú z
osôb práva znalých. Ustanovuje ich vláda
na čas potreby, najďalej však na tri roky
na návrh prezidenta najvyššieho správne
ho súdu. Úradníci štátnych úradov správ
nych sú povinní prijať službu pomocných
referentov, Ostatné osoby môžu byť usta
novené pomocnýmireferentmi len so svo
jim súhlasom, neštátni zamestnanci verej
ní, pokiaľ ostávajú vo e6vojomslužobnom
pomere, okrem toho len go súhlasom za
mestnavateľovým. Prezident najvyššieho
správneho súdu zbavuje pomocného refe
renta služby na najvyššom správnom sú
de: verejný úradník (sudca) vráti sa po
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tom na úrad (na súd), od ktorého bol po
volaný ku službe na najvyššom správnom
súde.

() Posmocníreferent: majú pripravovať
zprávy « návrhy pre jednania súdov v 6e
nátoch, vykonávať aj iné práce koncept

porada:“. senátu patrí im poradný hlas.U)— zmocníreterentisúprivýkone
tejto ssojej funkcie camostatní a neodvislí
a nesmú vykonávať iné, stále ani dočasne,
platené funkcie. Počas 6vojej funkcie majú
pomocní referentí rovnaké služobné po
vinnosti ako členovia najvyššieho správ
neho súdu. Podliehajú disciplinárnej prá
vomoci ako členovia tohto súdu, a to s
dôsledkami tiež pre služobný pomer, z
ktorého boli povolaní k službe na najvyš- :
šom 6právnom súde. Pomocní referenti z
radu verejných zamestnancov nesmú vý
konom svojej funkcie utrpeť újmy na 6vo
jich služobných a platových pomeroch.

) Služobné a platové pomery pomoc
ných referentov z radu iných ako verej
ných zamestnancov a upravia emluvou.

(“)Podrchnosti k ustanoveniam odstav
cov 4 až 7, najmä k ustanoveniam o Slu
žobných a platových pomeroch pomoc
ných relerentov, určí vláda.

() Funkciami pomocných referentov
môžu Sa poveriť aj sily cekretariátu naj
vyššieho správneho súdu.

(“) Potrebný počet služobných miest
systemizuje vláda na návrh prezidenta.

S 10.

() Pre členov najvyššieho správneho
súdu platia všeobecné ustanovenia pre
sudcov.

() Funkcie prikázané zákonom zo dňa
21. mája 1868 č. 46 r. z. disciplinárnemu
súdu, vykonáva ohľadne členov najvyššie
ho správneho súdu tento súd sám, v se
náte složenom z najstaršieho senátneho
prezidenta ako predsedu a z dvoch eenát
nych radcov najvyššieho správneho súdu.Členovsenátu,náhradníkapredsedua čle
nov vymenúva prezident najvyššieho
e6právneho súdu po vypočutí senátnych
prezidentov.

(") Podrobnejšie ustanovenia o použití
zákona č. 46/1868 r. z. na členov najvyš
šieho správneho súdu môže vydať vláda
nariadením.

8 11.

Členovia najvyššieho správnehosúdu
v Prahe, pokiaľ nie sú slovenskými štát

nými príslušníkmi, nadobúdajú vymeno
vaním za členov najvyššieho správneho
súdu a složením prísahy štátne občianstvo
Slovenského štátu a domovské právo v
sídle najvyššieho správneho súdu.

S 12.

Podrobnejšie ustanovenia o služobnom
postavení členov najvyššieho správneho
súdu a iných jeho zamestnancov sa vy
hradzujú nariadeniu o vnútornom usporia
daní najvyššieho správneho súdu.

S 13.

Č) Najvyšší správny súd rokuje a roz
hoduje pravidlom v senátoch složených
z predsedu a z dvoch členov najvyššieho
správneho súdu.

() Ak najvyšší správny súd, rozhodujúc
© určitej právnej otázke zaujal znovu ten
istý právny náhľad, odchylný od právne
ho náhľadu žalovaného úradu, môže pre
zident najvyššieho správneho súdu pred
ložiť túto právnu otázku k posúdeniu a
usneseniu rozšírenému senátu, složenému
z predsedu a zo 6 členov najvyššieho
gprávneho súdu. Na odôvodnený návrh mi
nisterstva podaný so schválením vlády, je
prezident povinný predostrieť tomuto se
nátu na posúdenie a usnesenie právnu
otázku, o ktorej najvyšší správny súd roz
hodujúc prejavil už určitý právny názor.

() Ak rozšírený senát sotrvá, usnáša
júc sa podľa predchádzajúceho odstavca,
na právnom názore, ktorý najvyšší správ
ny súd rozhodujúc doteraz zastával, ozná
mi prezident usnesenie senátu aj s odô
vodnením predsedníctvu vlády a všetkým
ministerstvám a dá uverejniť takto prijatú
právnu zásadu bez odôvodnenia v Úrad
ných novinách. Uverejnená právna zásada
je pre eprávne úrady záväzná.

(“)Prezident najvyššieho správneho sú
du je oprávnený a na odôvodnený návrh
ministerstva podaný so schválením vlády,
povinný ešte znovu predložiť rozšírenému
senátu (odstavec 2, veta 1) na nové uvá
ženie a usnegenie právnu otázku, ktorá
bola rozriešená právnou zásadou uverej
nenou podľa predchádzajúceho odstavca.
Usnesenie o zmene takejto právnej zásady
vyžaduje dve tretiny hlasov. Ak 6a senát
usnesie na zmene uverejnenej právnej Zá
sady, platí primerane ustanovenie pred
chádzajúceho odstavca. Ináč sa usnesenie
senátu, ak bolo vyvolané návrhom mini
sterstva, oznámi 6 odôvodnením predsed
níctvu vlády a všetkým ministerstvám.



P) Všetkým ministerstvám treba po
skylnúť príležitosť, aby písomne alebo
vyslaným zástupcom ústne predniesly roz
šírenému senátu 6voje právne stanovisko
o právnej otázke, ktorá má byť rozrieše
ná podľa odst. 2 až 4.

() Rokovací poriadok určí, kedy je pre
zident najvyšieho správneho súdu opráv
nený alebo povinný vyvolať ešte v iných
prípadoch, než ktoré sú uvedené v odstav
coch 2 až 4, usnesenie rozšírených cená
tov a ako sú tieto senáty složené. Najmä
nech je k tomu povinný, ak zistí nejed
notnosť rozhodovania najvyššieho správ
neho súdu.

() Právne zásaay, na ktorých sa roz
šírené senáty usnesú, 6ú záväzné pre naj
vyšší správny súd. Podrobnosti určí roko
vací ponadok.

() Senáty sostavuje prezident najvyš
šieho správneho súdu.

Pokračovanie pred najvyšším správnym
súdom: lehcta na podanie ponosy.

S 14.

() Ponosa musí sa podať priamo na
najvyšší správny súd do tridsať dní počí
tajúc od doručenia napadnutého rozhod
nutia alebo opatrenia vydaného v posled
nej stolici (8 5). Deň doručenia musí sa
v ponose udať.

() Do lehoty nepočítajú sa dni pošto
vej dopravy.

() Ak posledný deň lehoty padne na
nedeľu alebo sviatok, končí sa lehota naj-.
bližším všedným dňom.

8 15.

Navrátenie v predošlý stav pre zmeš
kanie lehoty 8 14. je neprípustné.

8 16.

Právneúčinky podanejponosy.
Ponosa podaná na najvyšší eprávny súd

nemá odkladného účinku. Ponosujúca 6a
strana však môže žiadať odklad u žalova
ného úradu, ktorý ho povolí, ak verejné
záujmy nevyžadujú neodkladného výkonu
a ak by strane z tohto výkonu vznikla
nenahraditeľná újma. Rozhodnutie úradu
podľa predchádzajúcej vety je konečné

(S 5).
S 17.

Obsah ainštruovanie ponosy.
() Ponosa na najvyšší správny súd musí

presne označiť rozhodnutie alebo opatre

nie, ktoré napsdá, postosové body, a ak.
strana predkladá doxlad.+k nonose, treba
tieto pripojiť v prvonise aiebo v opise.

() Ponosu musi pcásis. i advokát..

S 13.

Spolužalovanéstrany.
Ponosujúca sa strana môže v tomto:

prvom podaní žalovať vedľa správneho
úradu hneď tiež osoby, klorým by bolo na
újmu, keby sa rozhodnulie alebo opatre
nie zrušilo.

S 19.

U")Ku každej ponose treba pripojiť Opis
ponosy, ako aj opis všetkých príloh.

() Ak sú tu spolužalované strany (S 18),
musí ponosovateľ okrem toho predložiť
toľko opisov evojho podania a príloh, aby
každej z týchto strán mohlo sa doručiť
jedno vyhotovenie.

S 20.

Odmietnutie alimina.
() Ponosy, ktoré sa nehodia na roko

vanie pre zrejmú nepríslušnosť najvyššie
ho správneho súdu, alebo pre zameškanie
zákonnej lehoty, odmietnu sa bez ďalšieho
pokračovania, to isté platí o ponosách,
ktorým bráni námietka veci rozhodnutej
alebo námietka nedostatku legitimácie
k ponose, pokiaľ aj tieto nedostatky sú
zrejmé.

(7)Ak chýbajú formálne zákonné nále
žitosti, vráti najvyšší správny súd ponosu
na odstránenie nedostatkov a určí na to
primeranú lehotu najmenej 8 dní (8 14,
odst. 1, veta 2, 8 17, S 19).

() Ponosu vrátenú na opravu odmietne
súd bez ďalšieho pokračovania, ak nebola
v stanovenej lehote opravená a znovu
predložená.

S 21.

() O odmietnutí ponosy, alebo o vráte
ní ponosy na opravu rozhoduje najvyšší
správny súd v neverejnom zasadnutí a to
v senátoch.

() Usnesenie o odmietnutí sťažnosti
oznámi sa správnemu úradu, ktorého roz
hodnutie alebo opatrenie ponosou sa na
padá.



—Slovenskýzákonníkč. 62, 73
Predbežné pokračovanie.

S 22,

) V jednoduchých sporoch, najmä ak
nie je €69ornáskutková podstata v ponose
uvederá. ale iba právna otázka, môže za
držaľ nzjvyšší správny súd pojednávanie
(8 21) tez zavedenia písomného príprav
ného prkračovania.

() V iných prípadoch doručí najvyšší
správny súd ponosu v opisoch, ponosova
teľom predložených, aj s prílohami žalo
vanému úradu a ostatným spolužalovaným
stranám a vyzve ich, aby podaly odvetný
spis v lehote, ktorú určí medzi 15—30
dňami.

() O počítaní tejto lehoty platia tie isté
zásady, ako pre lehotu na podanie ponosy
(55 14, 15).

() Odvetný spis treba podať vo dvoch
vyhotoveniach a ak má prílohy, majú sa
pripojiť aj opisy príloh.

() Duplikát s opisom príloh doručí sa
ponosovateľovi. “

1

S 23.

() Ak najvyšší správny súd uzná za po
trebné, môže dať zúčastneným úradom aj
stranám príležitosť repliky a dupliky.

(")Lehoty na podanie týchto spisov ne
môžu byť dlhšie ako 30 dní.

S 24.

Ak niektorý zo spisov uvedených v
$8 22 a 23 nebol podaný,nieje to na pre
kážku ďalšieho pokračovania.

S 25.

() Na prípravu pojednávania môženaj
vyšší správny súd nariadiť výsluch zúčast
nených strán a úradu, najmä tiež oznáme
nie spisov o prevedenom správnom po
kračovaní.

() Vypočutie úradu koná sa písomne.
(Č)Stranám a ich zástupcom je dovole

"né nahliadnuť do spisov, ktoré si najvyšší
správny súd vyžiadal (odstavec 1) a vyho
toviť ich odpisy. Spisy (čiastky spisov),
ktoré sú vylúčené z nahliadnutia strán v
príslušnom správnom pokračovaní, akoaj
podľa výslovného právneho ustanovenia,
môžu byť vylúčené z nahliadnutia strán aj
z pokračovaní pred najvyšším správnym
súdom. Z nahliadnutia nemožno však vy
lúčiť spisy alebo ich časti, pokiaľ obsahu
jú zistenie okolností, ktoré žalovaný úrad
uviedol v odôvodnení svojho rozhodnutia
alebo opatrenia, vyjmúc tie, ktoré treba

utajiť v záujme obrany štátu, alebo podľa
výslovného právneho ustanovenia, Z na
hliadnutia nie sú v žiadnom prípade vy
lúčené spisy, do ktorých majú strany a
ich zástupci právonahliadnuť podľa usta
novenia príslušného 6právneho pokračovania.

() Žalovaný úrad, posielajúc spisy naj
vyššiemu správnemu súdu, oznámi, či a
ktoré časti spisov majú byť z nahliadnutia
vylúčené. Náhľadom žalovaného úradu o
tom, ktoré 6pisy majú byť vylúčené z na
hliadnutia v záujme obranyštátu, je, 6 vý
hradou poslednej vety odstavca 3, naj
vyšší správny súd viazaný. V ostatných
prípadoch rozhodne člen súdu, preziden
tom najvyššieho správneho súdu k tomu
určený, o Práve strany alebo ich zástup
cu nahliadnuť do spisov, ktoré majú byť
podľa oznámenia žalovaného úradu z na
hliadnutia vylúčené.

Č) Strane (jej zástupcovi), ktorá požia
da o nahliadnutie do spisov, musí a ozná
miť, či správny úrad oznamuje, že určité
spisy alebo. ich časti majú byť vylúčené
z nahliadnutia.

S 26.

Hoci ponosa výslovne nesmeruje proti
iným stranám (8 18), má najvyšší správny
súd sa postarať, aby v pokračovaní, ktoré
sa pred ním koná, boly vypočuté všetky
osoby na predmete rozhodnutia zúčastne
né a aby 6a im dala možnosť brániť svoje
práva.

Ústne pojednávanie,

8 21.

(") Po skončenom predbežnom pokra
čovaní, rozhodne najvyšší správny súd o
ponose vo verejnom ústnom pojednávaní,
ak nerozhodne o nej podľa odstavca 4
v zasadnutí neverejnom, na základe epi
Sov.

(“) Verejné ústne pojednávanie nariadi
prezident najvyššieho správneho súdu a
predvolá naň zúčastnené úrady a strany.

©)V predvolaní sa upozorni na právo
strán a ich zástupcov, že môžu nahliadnuť
do spisov a vyhotoviť si ich opisy (8 25,
odst.3). 0.

() V neverejnom zasadnutí môže súd
na základe spisov rozhodnúť o ponose:

a) ak uzná, aby napadnuté rozhodnu
tie alebo opatrenie bolo rozviazané pre
vadnosť (8 6, odst. 2), za ktorú sa považu
je aj nepríslušnosť úradu k vydaniu na
padnutého rozhodnutia, alebo opatrenia,
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b) ak ponosovateľom v ponose, alebo,
žalovaným úradom alebo spolužalovanou
stranou, alebo k pokračovaniu podľa 8
26 pribranou, v lehote určenej na podanie
odvetného spisu, nebol podaný návrh, aby
sa konalo verejné ústne pojednávanie. Ak
ponosovateľ odvolá návrh na konanie ve
rejného ústneho pojednávania až v prie
behu pokračovania pred najvyšším 6práv
nym súdom, môže žalovaný úrad, strana
spolužalovaná, alebo k pokračovaniu po
dľa S 26 pribraná, v lehote súdom určenej
navrhnúť, aby sa konalo verejné ústne
pojednávanie.

S 28.

() Verejnosť pojednávania môže sa
usnesením súdu vylúčiť z dôvodu mrav
nosti alebo verejného poriadku.

() V takom prípade každý účastník má
právo žiadať, aby sa dovolil prístup na po
jednávanie trom osobám, ktoré si zvolí za
dôverníkov.

S 29.

() Zástupcu správneho úradu k ústne
mu pojednávaniu vyšle ministerstvo, kto
rého rozhodnutie sa ponosou napadá ale
bo do oboru pôsobnosti ktorého vec patrí.

() Ak ponosa smeruje proti rozhodnu
tiu, alebo opatreniu orgánov eprávy okres
nej alebo obecnej, vyšle zástupcu tento
orgán: ak o to požiada tento orgán, vyšle
zástupcu ministerstvo, do oboru pôsobno
sti ktorého vec patrí.

S 30.

() Zúčastnená strana môže sa zastupo
vať na ústnom pojednávaní sama alebo
Sa môže dať zastupovať advokátom.

() Úrady, korporácie a obce vykoná
vajú zástupčie právo zmocnencami vysla
nými, obce tiež vyslanými úradníkmi, kto
rí majú spôsobilosť pre službu konceptnú
(8 24 odst. 2 zák. č. 77-27 Sb. z. a n.).

5 31.

() Ústne pojednávanie sa započne pred
nesom zpravodajovým.

(") Predseda vedie pojednávanie a sta
rá 6a o poriadok. Z úradnej povinnosti dbá
o lo, aby sa vec úplne prebrala.

() Členovia najvyššieho správneho sú
du majú právo dávať otázky.

S 32.

O námietkach proti pokračovaniu, ako
aj o návrhoch predostretých v priebehu
pokračovania rozhoduje najvyšší správny
súd usnesením.

Slovenský zákonník č. 62. —

S 33.

Ak sa nedastavi :iaitorý účastník,
alebo jeho zástupca, ni: ja fo prekážkou
pojednávania, 1:11 rozavuňnulia.

Odročenie ústneho neizdnávania môže
sa povoliť len na súhlasný návrh oboch
strán, alebo ak je tu neprekonateľná pre
kážka, pre ktorú sa nemôže pokračovať
v pojednávaní.

Rozsudky najvyššieho správneho súdu.
S 35.

() Keď je vec dostatočne prebraná,
skončí sa pojednávanie a prikročí sa k
rozhodnutiu.

() Porada a hlasovanie sú neverejné.

S 36.

() O rozsudkoch usnáša sa vajvyšší
správny súd väčšinou hlasov.

() Predseda hlasuje nakoniec.

S 37.

(!) Rozsudok sa vydáva písomne a musí
obsahovať odôvodnenie. Po verejnom úst
nom pojednávaní vyhlasuje sa rozsudok
podľa možnosti, ak je prítomná aspoň jed
na strana, ktorá sa zúčastnila na pojedná
vaní, tiež ústne 6 podstatným odôvodne
ním.

(") Rozsudok je vydaný tým, že sa do
ručil aspoň jednej strane, ak však bol
ústne vyhlásený, ústnym vyhlásením.

P) Chyby v písaní alebo v počtoch, ako
aj iné nedopatrenia v rozsudku môže súd
kedykoľvek opraviť. V tom prípade je
rozsudok vydaný doručením alebo ústnym
vyhlásením (odst. 2) opraveného roz
sudku.

8 38.

() Rozsudky najvyššieho správneho sú
du sa vydávajú menom Slovenskéhoštátu.

() Vydané rozsudky musia v písomnom
vyhotovení obsahovať mená všetkých
členov najvyššieho správneho súdu, ktorí
sa zúčastnili usnášania.

() Prvopis rozsudku musí podpísať
predseda.

(“)Rozsudky matú sa čo najskôr doručiť
účastníkom.

S 39.

(“)Ak ponosa sa zamietla, alebo odmie
tla, vynímajúc prípady odmietnutia a li
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mine (8 20), môže najvyšší správny súd
uložiť ponosovateľovi, aby nahradil žalo
vanému úradu, strane spolužalovanej a
strane k pokračovaniu podľa 8 26 pribra
nej trovy, ktoré im vznikly účasťou na po

jračovaní pred najvyšším správnym Súom.
() Lehota na plnenie je 30 dní odo dňa

doručenia rozsudku. Prisúdené trovy 6a
vymáhajú politickou exekúciou.

S 40.

() Najvyšší správny súd môže uložiť
ponosovateľovi,strane spolužalovanejale
bo k pokračovaniu podľa S 26 pribranej,
ako aj ich zástupcom peňažité pokuty od
50 Ks do 3000 Ks, ak broja proti jasnému
zneniu zákona alebo zrejme svojvoľne.

() Peňažité pokuty pripadajú štátu a
vymáha ich finančná prokuratúra. Usta
novenie S 39 odst. 2 platí obdobne.

S 41.

() O pojednávaní napíše sa zápisnica,
ktorá má obsahovať mená členov rozho
dujúceho senátu, pomocných referentov,
zapisovaleľov, účastníkov a ich zástup
cov, ďalej mená zástupcov úradov, ako aj
zápis o podstatnom obsahu ústneho pojed
návania.

() O neverejnej porade a hlasovaní na
píše sa. zvláštna zápičnica.

P) Každú zápisnicu podpíše predseda
a zapisovateľ.

Obnova pokračovania.
S 42.

() Proti rozsudkom najvyššieho správ
neho súdu pripúšťa sa obnova pokračova
nia, keď strana uvedie na skutočnosti u
platňované už v základnom pokračovaní
pred správnymi úradmi také dôkazy, kto
ré mohly mať podstatný vplyv na obsah
rozsudku a nemohla ich bez viny v zá
kladnom pokračovaní uplatniť.

5 43.

Žiadosť o obnovu treba .podať na naj
vyšší správny súd v lehote 3 rokov, počí
tajúc od doručenia rozsudku najvyššieho
správneho súdu.

S 44.

(") Ak najvyšší správny súd pripustí ob
novu, poverí prevedením okazovania
úrad, ktorého rozhodnutie alebo opatre
nie v základnom pokračovaní ponosou na

najvyšší právny súd 6a napadlo a podľa
výsledku tohto dokazovania najvyšší
správny súd rozhodne o veci samej.

) Oneskorenú žiadosť o obnovu po
kračovania treba bez ďalšieho odmietnuť.

5 45.
Pri obnove pokračovania platia ob

dobne ustanovenia 88 21-—41.

8 46.
Zastavenie pokračovania.
() Ak žalovaný úrad v ktoromkoľvek

štádiu pokračovania pred najvyššímepráv
nym súdom preukáže, že ponosovateľ bol
dodatočne uspokojený, má sa ponosova
teľovi poskytnúť príležitosť, aby sa vy
slovil, či sa považuje za uspokojeného.
Ak sa ponosovateľ nevysloví v lehote sú
dom určenej, alebo ak súd zislí, že pono
sovateľovi dostalo sa uspokojenia, zasta
ví sa pokračovanie usnesením súdu. V za
stavenom pokračovaní nemôže byť už
viac pokračované.

() Púhe odvolanie (zrušenie) rozhod
nutia alebo opatrenia, ktoré bolo pono
sou napadnuté, nepokladá 6a za uspoko
jenie a najvyšší správny súd je povinný o
ponose rozhodnúť, leda že by ponosova
teľ vyhlásil, že je uspokojený, alebo že
by sa nevyslovil v lehote súdom určenej.
Ak správny úrad vydá nové rozhodnutie
alebo opatrenie, ktoré je v podstate shod
né 6 rozhodnutím alebo opatrením odvo
laným (zrušeným) môže ponosovateľ nové
rozhodnutie alebo opatrenie napadnúť
alebo novou ponosou alebo tým spôso
bom,že sa v lehote $ 14 na svoju ponosu
podanú .na odvolané (zrušené) rozhodnu
tie alebo opatrenie, písomným podaním
odvolá.

S 41.

Zastupovanie pred najvyšším
správnym súdom.

Ak je dovolené alebo ak je podľa to
hoto zákona potrebné zastúpenie advo
kátom, smie to byť len advokát, klorý je
oprávnený vykonávať advokáciu na úze
mí Slovenského štátu.

S 48.

Vnútornéusporiadaniearoko
vací poriadok najvyššieho

správneho súdu.
(") Podrobnejšie ustanovenia o vnútor

nom usporiadaní najvyššieho správneho
súdu, ako aj o zamestnancoch, ktorí sa
mu pridelia, vydajú sa nariadením.
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(7)Najvyšší správny súd vydáva ci súm
rokovací poriadok: vláda ho schvaľuje a
vyhlási v Slovenskom zákonníku.

S 49.

Právo chudoby.
() O práve chudoby platia primerane

uslanovenia občianskeho pravotného po
riadku.

() Podrobnosti určí rokovací poriadok
(S 48).

O poplatkoch v pokračovaní pred Naj
vyšším správnym súdom.

5 5o.

() Ponosa k Najvyššiemu správnemu
súdu podlieha pevnému poplatku 60 Ks
z prvého hárku.

() Odvetný spis, replika, duplika a
žiadosť o odklad verejného ústneho po
jednávania podliehajú pevnému poplatku
20 Ks z prvého hárku.

() Každý ďalší hárok prvopisu, ako aj
ďalší hárok ďalšieho vyhotovenia alebo
opisu podaní uvedených v odstavcoch 1
a 2, podlieha pevnému poplatku 1< Ke.

() Ponosa, ktorá sa Znova predkladá
po doplnení (S 20, odst. 2), podlieha pev
nému poplatku 10 Ks bez ohľadu na po
čet hárkov, vyhotovení alebo opisov.

S 51.

() Návrh, aby sa konalo verejné ústne
pojednávanie, podlieha pevnému poplatku
60 Ks z prvého hárku.

() Ak tento návrh sa urobí v niekto
rom podaní uvedenom v 8 50, odst. 14 2,
podlieha podanie vedľa poplatku podľa
ustanovenia príslušného odstavca tiež
pevnému poplatku 60 Ks z prvého hárku.

S 52.

() Cstatné podania strán v pokračova
ní pred Najvyšším správnym súdom pod
nehajú pevnému poplatku 10 Ks z prvého
hárku.

() Každý ďalší hárok prvopisu, akoaj
každý hárok každého ďalšieho vyhotove
nia alebo opisu týchto podaní podlieha
pevnému poplatku 5 K6.

S 53.

Prílohy poplatných podaní (55 50—52)
podlienajú pevnému poplatku 2 Ke z kaž
dého hárku, ak sú. lo však knihy, brošúry
alebo plány, pevnému poplatku 2 Ks z
každého kusu.

Slovenský zákonníkč. 62.

S 34.

V sporoch o verejné dávky a 0 ná
hradu trôv, ktoré vznikly prevedením
správncho pokračovania, zahrňujúc do
toho náklady vznilklé úradu alebo jeho
orgánu, robi poplatok v prípade 8 50,
odst. 1 a 8 51, ak je predmetom sporu
peňažité plnenie do 1000 Ks — 30 Ks,
nad 3000 Ks — 80 Ks, poplatok podľa 8 50,
odst. 3—4 a S 52, odst. 1, ak je predme
tom sporu peňažité plnenie do 1000 Ks —
5 Ks, poplatok podľa S 49, odst. 2, ak je
predmetom sporu peňažité plnenie do
1000 Ks — 10 Ks.

S 55.

() Pokiaľ tento zákon neustanovuje
inak, platia o poplatkoch (55 50—54) zá
konné ustanovenia o kolkoch a poplat
koch.

() Poplatkové výhody platné pre
správne pokračovanie platia tiež pre po
kračovanie pred Najvyšším eprávnym sú
dom.

S 56.
Prechodné ustanovenie.

Vo veciach napadlých do dňa účinno
sti tohto vládneho nariadenia pokračuje
sa tiež podľa ustanovení tohto vládneho
nariadenia.

S 57.

Vo veciach, v ktorých doručené bolo
napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie
do dňa počiatku činnosti Najvyššieho
správneho súdu, platia lehoty zákona č.
164/37 Sb. z. a n.

Tieto sa prerušujú od 14. marca 1939
do dňa počiatku činnosti najvyššieho
správneho súdu.

Záverečné ustanovenie.

S 58.

Ustanovenia odporujúce tomuto na
riadeniu Sa zrušujú, pokiaľ toto vládne
nariadenie nezachováva ich výslovne v
platnosti.

S 99.
Toto nariadenie nadobudne účinnosti

dňom vyhlásenia a vykonajú ho všetci
členovia vlády.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r
Stanov. r.
Čatlošv. r.

Dr. Tuka v.r.
Dr.Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v.r.
Sivák v. r.

Knihtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľe Alexandra číslo 12.
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63.
Vládne nariadenie

Zo dňa 18. apríla 1939
o vymedzení pojmužida a usmernení počiu

židov v niektorých slobodných
povolaniach.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa $54 zákona zo dňa 14. marca 1939, č.
1 SI. z., o samostalnom Slovenskom šláte:

ČASŤ PRVA.

Vymedzenie pojmu žida.
S 1.

() Za žida sa pokladá bez ohľadu na
pohlavie a štátnu príslušnosť:

1. kto je, alebo bol izraelitského viero
vyznania, i keď po 30. októbri 1918 pre
slúpil na niektorú kresťanskú vieru,

2. kto je, alebo bol bez konfesie a po
chádza aspoň z jedného rodiča izraelitské
ho vierovyznania,

3. kto pochádza z osoby, uvedenej pod
bodmi1 alebo 2, (vyjmúc takého potomka,
ktorý sám preslúpil na niektorú kresťan
skú vieru pred 30. októbrom 1918),

4. kto uzavrel po dni účinnosti tohto
nariadenia manželstvo s osobou, uvedenou
bod bodmi 1 až 3, po dobu trvania tohto
manželstva,

5. kto po dni účinnosti tohto nariadenia
žije s osobou, uvedenou pod bodmi1 až 3,
v mimomanželskom spoločenstve, ako aj
polomkovia, splodení v takomlo spoločen
stve.

(7) Výnimku v prípadoch zvláštneho
zreteľa hodných slanoví vláda.

S 2.

() V sporných prípadoch,či ide o oso
bu pokladanú podľa tohto nariadenia za
žida, rozhodne okresný úrad vobvode kto
rého táto osoba má svoje bydlisko (po
byt).

() Žiadosť o toto rozhodnutie môže po
dať tak osoba, u ktorej je sporné, či má
byť pokladaná za žida, ako aj má osoba
(fyzická alebo právnická), ak osvedčí svoj
právny záujem, že jej záleží na tom, či sa
príslušná iná osoba pokladá za žida alebo
nie. Rozhodnutie môže sa stať aj z podne
tu úradu alebo súdu.

(, Proti rozhodnutiu okresného úradu
je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa
vydania výmeru (2ods., $ 72 vládneho na
riadenia zo dňa 13. januára 1928, č. 8 28
Sb. z. a n, 0 správnom pokračovaní) na
ministerstvo vnútra. Odvolanie treba po
dať u okresného úradu, ktorý vo veci roz
hodol. Ponosa na najvyšší správny súd sa
nepripúšťa.

ČASŤ DRUHA.

O usmernenípočitu židov vnie
ktorých slobodných povola

niach.
Diel prvý.
V advokácii.

8 3.

Počet židov advokátov (advokátskych
osnovnikov) určuje sa štyrmi percentami
celkového počtu zapísaných členov pri
slušnej komory.
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5 4.

() Prebytok advokátov (advokátskych
osnovníkov) vymaže sa zo soznamu prí
slušných komôr, a to z úradu.

() Vymažú sa najmä lí, ktorí:
a) nemajú svoje sročné dane, dávky,"

poplatky alebo iné verejné ťarchy vyrov
nané,

b) podľa svojho majetkcvého stavuale
bo podľa svojich zárobkových pomerov
v inom zamestnaní, nie sú odkázaní na
toto povolanie,

c) prax v skutočnosti nevykonávajú,
d) neovládajú primerane štátnu reč,
e) nie sú žiadúci v tomto povolaní z

iného dôležitého verejného záujmu.

S 5.

() Z dôvodu nevyhnutnej potreby alebo
z iných, zviáštneho zreteľa hodných dô
vodov, pokiaľ tieto trvajú, môže minister
stvo pravosúdia ponechať advokátov-židov
v ich povolaniach nad počet, prípustný
podľa 85 3.

() Počet takto prípustných nesmie
presahovať desať percienl celkového poč
tu členov príslušnej komory.

S 6.

() Výmaz podľa 8 4 nariadi výbor prí
slušnej komory.

(") Proti výmaznému usneseniu prípust
né je odvolanie do 15 dní na ministerstvo
pravosúdia. Odvolanie nemá odkladného
účinku. O odvolaní rozhodne miaisler
pravosúdia s konečnou platnosťou.

8 7.

() Advokát-žid smie zastupovať len
stránku — žida, okrem prípadu. že by
v obvode okresného súdu, kde niá sídlo,
nebol iný advokát, ktorý by mohol slrán
ku zastupovať.

() Ustanovenia tieto vzťahujú sa aj na
substilučné zastupovania, a to tak medzi
advokátmi, ako aj medzi advokálskymi
osnovník mi.

() Spolky, akékoľvek obchodné a ho
spodárske spoločnosli a iné právnické

Slovenský zákonník č. 63.

osoby, okrem právnických osób, ktoré sle
dujú záujmy židovského vierovyznania a
židovskej kultúry, nepatria pod pojem
slránky, ktorú by mohol zastupovať advo
kát-žid.

() Porušenie týchio ustanovení
právne následky, ako by slránka vôbec
nebola zastúpená. Za lieto následky je
zodpovedný majclkove aj disciplinárne
poverenie prijavší advokál-žid, a to pokiaľ
ide o majetkoprávnu zodpovednosť, oproti
poverovateľovi, prípadne oproti jeho dedi
čom.

má

S 8.

Minister pravosúdia môže povoliť, aby
verejný notár zastupoval na okresnom sú
de v svojom obvode stránku v spore tam,
kde másídlo len jeden advokát, alebo tam,
kde je viac advokátov, ale nikto z týchto
advokátov stránku nemôže alebo nechce
zastupovať. Povolenie toto môže minister
pravosúdia na návrh príslušnej komory
kedykoľvek odvolať.

Diel druhý.
Vo verejnom notárstve.

5 9.

Žid nemôže byť verejným notárom.

Diel tretí.
V povolaní redaktorskom.

S 10.

Žid môže byť redaktorom len židovské
ho časopisu, to jest časopisu, ktorý je výslovneakotakýoznačenýa sledujezáujmy
židovského vierovyznania a židovskej kul
túry.

Diel štvrtý.
Ustancvenia spoločné.

8 11.

Ak došlo k výpovedi služobného (pra
covného) pomeru vzhľadom na toto vládne
nariadenie, platia o neja o odbytnom usta
novenia vládneho nariadenia zo dňa 18.
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apríla 1939, č. 65 SI. z., o skrátení výpo
vednej lehoty pre služobné pomery, upra
vené podľa súkromného práva, a o odbyt
nom pri výnovedi.

S 12.

Prečinu sa dopúšťa a tHreslá sa prí
slušným okresným súdom väzením, spoje
ným s pracovnou povinnosťou, do troch
mesiacov a peňažitým trestom od 1000 do
5000 Ks:

a) kto, súc podľa tohlo vládneho na
riadenia vylúčený z výkonu svojho povo
lania, pokračuje v tomto povolaní,

b) kto v tomto povolaní zamestnáva
alebo umožňuje zamestnať osobu z tohlo
povolania vylúčenú,

c) kto akýmkoľvek spôsobom priamo
alebo nepriamo umožňuje osobe, vylúče
nej podľa tohto nariadenia, pokračovať
v povolaní jej odňatom,

d) klo sa previní proti uslanoveniam,
uvedeným v 8 7.

() Člen advokálskej a verejnonotár
skej komory, klorý sa previnil proti usta
noveniam bodov a)—d), stráca liež svoje
povolanie a vymaže sa zo soznamu prí
slušnej komory.

() Podmienečný odklad výkonu trestu,
uloženého podľa tohto 8, je vylúčený.

ČASŤ TRETIA.

Ustanovenia záverečné.

8 13.

Toto vládne nariadenie nadobúda účin
nosti dňom vyhlásenia: splní ho minister
pravosúdia v dohode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tíso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Čatloš v. r.,
aj za ministra Slanu,

Dr. Tuka v. r.
Dr. Ďurčanský v. r
Dr. Pružinský v. r.
Sivákv.r.

——n

64.

Vládne nariadenie
Zo dňa 18. aprila 1939

o úprave vyrubovania priamych daní
u subjektov, zdaňovaných dosiaľ mimo

územia Slovenskéhoštátu.

Vláda Slovenského štátu nariaďuie po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1
SI. z. o samostatnom Slovenskom šlále
toto:

8 1.

„Pod pojmom „tuzemska“ v zákone o
priamych daniach čís. 76.1927 Sb. z. a n.
%znení vyhlášky čís. 2271936 Sb. z. a n.
treba všade rozumieť len územie Sloven
ského štátu.

S 2.

() Pokiaľ daňové subjekty, zdaňované
dosiaľ mimo územia Slovenského štátu,
nepodaly doteraz soznanie k priamym da
Nam za daňový rok 1939 v lehote záko
nom určenej alebo im zvlášte povolenej, z
prameňov, ktoré podľa zákona o priamych
claniach zdaňujú sa v tuzemsku, sú povinné
podať soznanie do konca apríla 1939,

() Daňovníci, ktorí vedú riadne ob
chodné knihy, sú povinní podať daňové so
znanie podľa odstavca 1 do konca júna
1939, Lehota táto môže byť v jednotlivých
prípadoch príslušným úradom predlžená.

S 3.

() Daňovníci, uvedení v $82, ktori vedú
riadne obchodné knihy, sú povinní sostaviť
k prvému dňu kalendárneho roku 1938
(obchodného obdobia 1937-1938)majetkovú
súvahu podnikov (prevodzovní) na Sloven
sku. Do tejto východiskovej bilancie po
vinní sú zaviesť tú časť základného kapi
tálu, rezerv a veriteľov, klorá zodpovedá
pomeru aktív celkového podniku k aklí
vam prevodzovní na Slovensku. Na pod
klade tejto východiskovej bilancie vykoná
sa samostatné účtovné vykázanie výsled
ku, dosiahnutého na Slovensku v kalendár
nom roku 1938 (v obchodnom obdobi 1937
1938).
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() Tálo majetková súvaha je cifernou
súčiastkou generálnej bilancie podniku a
v nej vykázané bilančné stavy po ich
schválení príslušnými orgánmi podniku a
finančným úradom nemôžu byť neskoršie
podnikom zmenené z dôvodu, že vo vý
chodiskovej bilancii neboly správne oce
nené a vykázané.

() V jednotlivých závažných prípadoch
môže minister financií povoliť odchylku z
ustanovení ods. 1 a 2.

5 4.

Miestna príslušnosť vyrubovacích úra
dov, ak nemožno použiť predpisov 8 249
zákona o priamych daniach, bude sariadiť:

a) u dane dôchodkovej, dane rentovej
a dane z vyššieho služného podľa miesta,
v ktorom sa nachodí prameň, pokiaľ sa
týka najväčší prameň dôchodku na Slo
vensku,

b) u všeobecnej dane zárobkovej podľa
miesta, kde je sídlo podniku, a ak toto ne
bolo na Slovensku, podľa správy prevo
dzovní na Slovensku, po prípade podľa
miesta prevodzovne, pokiaľ sa týka podľa
miesta najväčšej prevodzovne na Sloven
sku,

c) u zvláštnej dane zárobkovej podľa
miesta prevodzovne, pokiaľ sa týka naj
väčšej prevodzovne na Slovensku.

S >.

V ostatnom platia predpisy zákona o
priamych daniach v úplnom rozsahu,

S 6.

Nariadenie vlády Slovenskej krajiny
č. 92/1938 Úr. nov. sa zrušuje s výnimkou
ustanovenia, že pri dani rentovej, vyberanejsrážkoupodľaS180zákonao pria
mych daniach u prevodzovní podnikov,
zrušujú sa dosiaľ povolené úľavy © jednot
nom odvodesrazenej dane dňom účinnosti
tohto nariadenia.

8 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi
nancií.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Fritz v. r.

Medrický v. r
Dr. Pružinský v. r. Čatloš v. r.,
Sívák v.r,

Dr. Tuka v. r.

Dr. Ďurčanský V. ľ.

aj za ministra Stanu,

Vládne nariadenie
Zo dňa 18. apríla 1939

o skrátení výpovednej lehoty pre služobné
pomery, upravené podľa súkromného prá

va, a 0 odbytnom prí výpoved.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa $ 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, čís.
1 SI, z., o samostatnom Slovenskom štáte:

5 1.

() Zákonné ustanovenia a predpisy slu
žobných poriadkov (pragmatík), hromad
ných alebo individuálnych smlúv, — pokiaľ
súkromným zamestnancom vo vyššíchsluž
bách, vypočítaným v S 1 zákona zo dňa
21. febniára 1929, č. 26 Sb. z. a n., 0 pen
zijnom poistení, pre prípad výpovedi po
skytujú väčšie práva ako to určuje zákon
zo dňa 11. júla 1934, č. 154 Sb. z. an.
o súkromných zamestnancoch — neplatia.

(%)To isté platí obdobne aj pre zruše
nie takých pracovných pomerov, v kto
rých prácu konajúci nepodlieha penzijné
mu poisteniu podľa zákona 26/1929 Sb. z.
a n. preto, že jeho práca je len vedľajším
zamestnaním alebo rázu dočasného, prí
ležitostného, — pri čom nerozhoduje spô
sob odmeny práce, to jest, či prácu kona
júci dostáva stály plat, alebo je platený
s prípadu na prípad podľa množstva a hod
noty práce.

() Pôsobnosť závodných výborov a roz
bodčích komisií (zákon zo dňa 12, augusta
1921, č. 330 Sb. z. a n., o závodných vý
boroch) sa pri prepúšťaní (výpovediach)
podľa tohto nariadenia vyzdvihuje.



Sluvenský zákonník č.65.,66.a67.

S 2.

Pokiaľ zamestnancovi v prípade výpo
vedi pracovného pomeru prislúcha odbyt
né, nemôže toto odbytné presahovať troj
mesačné služné, na ktoré zamestnanec na
posledy mal nárok. V prípade iného spô
sobu honorovania práce odbytné nemôže
presahovať sumu zárobku za prácu vyko
nanú v posledných troch mesiacoch.

S 3.

() Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: platí do 1. novembra
1939.

() Nariadenie vlády Slovenskej krajiny
zo dňa 23. decembra 1938, číslo 91 Ur.
nov., o dočasnej úprave pomerov zamest
nancov poisťovní, pôsobiacich na Sloven
sku, sa ponecháva v platnosti.

() Nariadenie toto splní ministerstvo
pravosúdia v dohode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Fritz v. r.
Medrický v. r
Čatloš v. r.,
aj za ministra Štanu,

Dr. Tuka v.r.
Dr.Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinskýv. r.
Sivák v. r.

66.
Vládne nariadenie

zo dňa 18. apríla 1939
o predlžení lehoty podľa vládneho naria

denia čís. 18 SL z.

Vláda Slovenského štálu nariaďuje po
dľa S 4 zák. zo dňa 14. marca 1939, čis. 1
SI. z. toto:

8 1.

Lehota uvedená v 8 4 vlád. nar. č. 18
SI. z. sa predlžuje do dňa 1. júla 1939.

81

S 2.

Minister vnútra sa zmocňuje, aby túto
lehotu podľa potreby predlžil.

S 3.

Toto vládne nariadenie prevedie mini
ster vnútra v dohode s ostatnými zúčast
nenými ministerstvami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Čatloš v.r.,
Sivákv. r. aj Za mi istra Slanu,

67.

Vládne nariadenie
Zo dňa 18. apríla 1939

o exportnej značke tovarov, vyrábaných
v Slovenskom štáte.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
ala 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1
SI. z. o samostatnom Slovenskom štáte:

8 1.

Všetky tovary, vyrábané v Slovenskom
štáte a vyvážané do cudziny, môžu sa
označovať len značkou „Made in Slova
ki ©“.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a vykoná ho minister ho
spodárstva.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v. r Medrický v.r
Dr. Pružinský v. r. Čatloš v. r.
Sivák v.r. aj za ministra Slanu,

———ä.šá

Knihtlačiareň Andreja, Bratlslava, Trieda kráľa Alexandra čislo 12,
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68.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 27. marca 1939
o zriadení daňových komisií.

Podľa ustanovení $8 233 a 234 zákona zo dňa 15. júna 1927, č. 16 Sb. z. an.
o priamych daniach, v znení zákona zo dňa 2.júla 1936, č. 226 Sb. z. a n., zriaďujú
sa lieto daňové komisie a obvody:

s a2 é
TÁ al 8 Z.

— Daňový okres g ó Sidlo komisie zá
o —..—— u

> kOmiSIB R2

1.|ObvodbernejsprávyBanskáBystrica1| BernásprávavBanskejBystrici92.|ObvodbernejsprávyBanskáŠtiavnica1[| BernásprávavBanskejŠliavnici93.|ObvodbernejsprávyBardiov1| BernásprávaBardiov8
4.| Obvod bernej správy Bralislava-mesto 1 Berná správa Bratislava-meslo 115.1ObvodbernejsprávyBratislava-meslo1| BernásprávaBratislava-okolie98.|ObvodbernejsprávyDobšiná1| BernásprávavDobšinej77.|ObvodbernejsprávyDolnýKubín1| BernásprávaDolnýKubin78.|ObvodbernejsprávyHnúšťa1| BernásprávaHnúšťao9.1ObvodbernejsprávyHumenné1| BernásprávavHumennom710.1ObvodbernejsprávyKežmarok1| BernásprávavKežmarku711.|ObvodbernejsprávyKrupina1| BernásprávaKrupinaS

12.| Obvod bernej správy Lipl. Sv. MikulášbezmestaRužomberka1| BernásprávaLipt.Sv.Mikuláš7
13.| Ružomberok-mesto 1 Berná správa Lipt. Sv. Mikuláš o14.|ObvodbernejsprávyLovinobaňa,té.Divín1| BernásprávavLovinobani,(č.vDivine| Š15.|ObvodbernejsprávyMichalovce1| BernásprávavMichalovciach910.|ObvodbernejsprávyNitra-okolie1| BernásprávavNitre 9
17.1 Nitra-meslo 1 Berná správa v Nitre 518.|ObvodbernejsprávyNovéMeslon.Váh,1| BernásprávavNovomMestean.Váh.|19.|ObvodbernejsprávyPiešťany1| BernásprávavPiešťanoch5
20.1 Obvod bernej správy Prešov bez mestaPrešova1| BernásprávaPrešov7
21.1 Prešov-meslo 1 Berná správa Prešov S22.|ObvodbernejsprávyPrievidza1| BernásprávaPrievidza523.1ObvodbernejsprávySečovce1| BernásprávavSečovciacha24.|ObvodbernejsprávySkalica1| BernásprávavSkalici325.|ObvodbernejsprávySpišskáNováVes1| BernásprávavSpišskejNovejVsi1128.1ObvodbernejsprávyTopoľčany1| BernásprávavTopoľčanoch727.1ObvodbernejsprávyTrenčín1| BernásprávavTrenčíne11
28.| Obvod bernej správy Trnava bez mesla 1

Trnavy 1 Berná správa v Trnave 92g.| Trnava-mesto1| BernásprávavTrnave5
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Ž se š |
Š s.» s
a Daňový okres sá Sidlo komisie 2s 2. SE
a. komisia Á

jo.|ObvodbernejsprávyTurč.SvätýMarlin1| BernásprúvavTurč.Sv,Marline731y.|ObvodbernejsprávyVeľkáBylča1| BernásprávavoVeľkejBytči532.|ObvodbernejsprávyZlaléMoravce1| BernásprúvavZlalýchMoravciach5
43.| Obvod bernej správy Zvolen 1[ Berná správa vo Zvolene 734.!ObvodbernejsprávyŽilina-okolie1| BernásprávavŽiline 7
45.| Žilina-meslo 1 Berná správa v Žiline 5

Vyhláška táto nadobúda účinnosti dňom 1. júna 1939, ktorým dňom stralí
platnosť vyhláška ministerstva financií zo dňa 30. júna 1937, čís. 131 Sb. z. a n.
o zriadení daňových komisií.

Minister financií: Dr. Pružinský v. r.

Vyhláška
ministra financií

zo dňa 15. apríla 1939
o hospodárení s liehom,

Prevádzacie ustanovenia k 9986 a7
zák. č. 86/1932 Sb. z. a n., odstavca 1
vyhlášky ministra financií zo dňa 16. mar
ca 1939, číslo 72 Úr. n., o hospodárení
s liehom sa nahradzujú týmito ustanove
niami:

Štátna finančná správa poveruje
6 účinnosťou odo dňa 14. marca 1939
novo založenú „Slovenská liehovú spoloč
nosť, spoločnosť s ručením obmedzeným“sosídlomvBratislavehospodáreníms lie
hom a prenáša na ňu všetky práva a po
vinnosti, ktoré plynú spoločnosti s lie

hom hospodáriacej zo zákona zo dňa 7.
júna 1932, číslo 86 Sb. z an. a z naria
dení podľa tohto zákona vydaných.

Preto vyhradzuje sa Slovenskej lieho
vej spoločnosti výlučné právo predaja
liehu z prvej ruky v tuzemsku i do cu
dziny s výnimkou liehu, podliehajúceho
dani výrobnej, ktorý nestojí pod zátvo
rom.

Spomenutá spoločnosť vykonáva tielo
jej sverené úkoly za podmienok, stano
vených jednak zákonom zo dňa 7. júna
1932, číslo 86 Sb. z. a n., jednak smlu
vou, ktorú s ňou zjedná štátna finančná
správa.

Doterajšie ceny liehu zostávajú ne
zmenené.

Minister financií: Dr. Pružinskýv. r.
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70.
Nariadenie ministra financií

zo dňa 25, apríla 1939
o výmene bankoviek Národnej banky

Česko-Slovenskej.

Podľa 88 8a 9 vlád. nar. čís. 45/1939
SI. z. o slovenskej mene, nariaďujem
výmenu bankoviek vydaných Národnou
bankou Česko-Slovenskou po K 5000, 1000
a 500 obiehajúcich na území Slovenského
štálu, za bankovky Slovenskej národnej
banky, znejúce na Ks 1000 a Ks 500 takto:

5 1.

Všetci majitelia bankoviek Národnej
banky Česko-Slovenskej po K 5000, 1000
a 500 povinní sú predložiť tieto bankovky
na výmenu v dňoch 26. a 27. apríla 1939
niektorej pokladnici Slovenskej národnej
banky, banky, sporiteľne, roľníckej vzá
jomnej pokladnice, živnostenského úver
ného ústavu alebo poštového úradu.

S 2,

() Všetky pokladnice zmienené v 8 1,
ktoré sú v obci, kde Slovenská národná
banka má hlavný ústav alebo filiálku, po
vinné sú previesť výmenu bankoviek Ná
rodnej banky Česko-Slovenskej hneď za
bankovky Slovenskej národnej banky.

(7 Povinnosť, uvedená v 1. ods., ukladá
sa všetkým ostatným pokladniciam, na
koľko im bude stačiť zásoba bankoviek
Slovenskej národnej banky. Ináč sú tieto
pokladnice povinné prevzatie bankoviek
Národnej banky Česko-Slovenskej písom
ne potvrdiť na tlačivách vydaných Sloven
skou národnou bankou a sú povinné do 4
dní, počínajúc dňom 29. apríla 1939, prijatú

sumu vyplatiť proti vráteniu potvrdenky
v bankovkách Slovenskej národnej banky.

S 3.

Ako bankovky Slovensk:j národnej
banky po Ks 1000 a Ks 500 vydávajú sa
bankovkové tlačivá Národnej banky Čes
ko-Slovenskej po K 1000 a K 500 označe
né pretlačou „Slovenský štát".

84
(") Slovenská bankovka na 1000 korún

slovenských, zhotovená je pretlačou dole
rajšej bankovky česko-slovenskej na K
1000 (III. tvar — matka s deťmi na stra
ne podpisovej a poprsie Palackého na stra
ne opačnej, zadnej —) s datumom 25. má
ja 1934. Na jej grafickú úpravu vzťahuje
sa prelo popis tejto bankovky, uverejnený
vSb.z. a n podčís. 219/1935,ale s tým
rozdielom, že bankovka je na licnej (pod
pisovej) strane opatrená pretlačou a nápi
som „SLOVENSKY ŠTAT“v červenofia

| lovej farbe.
(7) Pretlač je umiestená na lícnej stra

ne bankovky v miestach, kde je dalum,
značenie firmy „Národní banka Českoslo
venská“ a podpisy.

( Pretlač je zhotovená v červenofialo
vej farbe a pozosláva z obdiaľnikovej guil
lochovej ružice, složenej z jemných vlno
vých čiar a v prostriedku tejto je umiesle
ná obdiaľniková páska so svetlým nápisom
„SLOVENSKÝ ŠTÁT“. V miestach pis
mien je vidieť pôvodnú tlač bankovky.

S >.

(“) Slovenská bankovka na 500 korún
slovenských zhotovená je pretlačou dote
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rajšej bankovky česko-slovenskej na K 500
(111. tvar-červená) s datumom 2. mája
1929. Na jej grafickú úpravu vzťahuje sa
preto popis tejto bankovky, uverejnený v
Sb. z. an. pod čís. 15/1931, ale s tým roz
dielom, že bankovka slovenská je na lícnej
strane (podpisovej) opatrená modrou pre
Lačou a nápisom „SLOVENSKY ŠTÁT“.

(") Pretlač je umiestená v prostriedku
tlače na podpisovej strane bankovky nad
veľkou strednou číslicou ,,500" a čiastočne
zakrýva nápis „NÁRODNÁ BANKA ČES
KOSLOVENSKÁ"a citáciu zákonov, tý
kajúcich sa vydania tejto bankovky.

(7) Pretlač je zhotovená vo farbe jasne
modrej (asi ultramarinového odtienku) a
pozostáva z obdiaľnikovej guillochovej ru
žice, složenej z jemných vlnových čiar a v
prostriedku tejto je umiestená obdiaľniko
vá páska so svetlým nápisom „SLOVEN
SKÝ ŠTAT“. V miestach písmen je modrá
pretlač vynechaná (vybraná), takže je vi
dieť pôvodnú tlač bankovky.

S 6.

Slovenská národná banka nie je povin
ná po 27. apríli 1939 predložené jej ban
kovky Národnej banky Česko-Slovenskej
po K 5000, 1000 a 500 vymieňať.

S 7.

Uplynutím dňa 26. apríla 1939 prestá
vajú byť bankovky Národnej banky Česko
Slovenskej po K 5000, 1000 a 500 zákon
ným platidlom na území Slovenskéhoštátu,

Mi ister financií: Dr. Pružinský v. r.

11.
Vyhláška

ministerstva financií
zo dňa 21. apríla 1939
o zrušení trestných okresov.

s 1.

Vyhláška ministerstva hospodárstva
Slovenskej krajiny, rezort financií, zo dňa
21. novembra 1938, číslo 50, uverejnená
v čís. 58 Úradných novín, sa zrušuje.

S 2.

Zrušenie nadobúda účinnosti dňom vy
hlásenia.

Minister financií: Dr. Pružinskýv. r.

72.

Vyhláška
ministra dopravy a verejných prác

zo dňa 21. apríla 1939
o zavedení šekovej služby v poštovej

sporiteľní,

Podľa S 3 vládneho nariadenia zo dňa
30. marca 1939, čís. 37 Sl. z., o poštovej
sporiteľni vyhlasujem, že poštová spori
teľňa v Bratislave začala vykonávať še
kovú službu dňa 14.marca 1939.

Za ministra: Dr. Palló v. r.

KníhbilačiareňAndreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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73. S 4.
Vládne nariadenie

zo dňa 24. apríla 1939.
o politických zbohatlíkoch.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
čís. 1 SI. z. o samostatnom Slovenskom
štáte:

S 1.

() Majetok osôb, určených podľa 8 4,
získaný ich vlastnou politickou činnosťou
alebo takýmto vplyvom, ďalej politickou
činnosťou (vplyvom) iných osôb alebo po
lilických strán v dobe od 30. októbra 1918
do 6. oktobra 1938, prepadá v prospech
Slovenského šlátu, a lo bez ohľadu nato,
či ide o majelok v tuzemsku alebo v cu
dzozemsku.

(7) To isté platí, keď takýto majetok
od osôb, uvedených v ods. 1, nadobudly
osoby tretie dedictvom, darovaním alebo
počínaním darovanie zastierajúcim.

S 2.

Za majetok podľa 8 1 sa považujei prí
rastok na tomto majetku.

S 3.

[() Pod ustanovenia tohto nariadenia
nespadá majetok, získaný z príjmov zo
služobného pomeru, z platov a funkčných
požitkov a podobných paušálnych náhrad
z verejnej pokladnice.

(“) Pod ustanovenia tohto nariadenia
nespadá taktiež majetok (jeho čiastka) v
smysle $1 a 2, ak bol preukazateľne ve
novaný verejným, dobročinným a všeuži
točným úkolom v dobe pred účinnosťou
tohto nariadenia.

Osoby, ktorých majetok prepadá v
prospech štátu podľa 851, určí vláda.

S 5.

() Určené osoby sú povinné bernej
správe, ktorú pre každý jednotlivý pripad
určí ministerstvo financií, na vyzvanie po
dať soznanie.

(") Osobám v cudzine sa zdržujúcim
doručí sa vyzvanie k rukám kurátora, kto
rého vymenuje okresný súd na návrh ber
nej správy.

8 6.

") Soznanie (odst. 1, $ 5) musí obsaho
vať výkaz všetkého majelku podľa stavu
a hodnoty k 30. okt. 1918 — u osôb, uve
dených v 851, ods. 2, ku dňu nadobudnu

t ta — a podľa stavu a hodnoty ku dňu 6.
okt. 1938 s prípadným prírastkom (8 2) až
do dňa soznania.

(“) Ohľadom jednotlivých majetkových
súčiastok sú povinné vyzvané osoby uviesť
všetky okolnosti, rozhodné pre vyšetre
nie pôvodu tohto majetku.

5 7.

(") Pokračovanie cieľom vyšetrenia ma
jetku podľa $ 1 a jeho hodnoty spravuje
sa predpismi, platnými pre vyrubenie pria
mych daní.

(“) Pre toto vyšetrenie pozbavujú sa
platnosti zákonné ustanovenia o zachova
ní bankového a obchodného tajomstva.

(“) Podľa výsledku prevedeného vy
šetrovania o prepadnutí majetku alebo je
ho hodnoty rozhodne päťčlenná komisia,
ktorú vymenuje vláda na návrh minister
slva vnútra: z členov komisie dvaja majú
byť sudcovia z povolania.
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() Komisia dá doplniť skutkový stav, !
pokiaľ to bude považovať za potrebné,|
s použilim prostriedkov podľa 55 301 až
303 zákona o priamych daniach.

(“) Komisia rozhodne nadpolovičnou
väčšinou s konečnou platnosťou. Ponosa
na Najvyšší správny súd sa nepripúšťa.

() Rozhodnutie komisie môže pozme
niť len vláda omilostením, a to na žiadosť
pcstihnutého, podanú do 8 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia o prepadnutí ma
jetku.

() Vecné a kancelárske potreby pre
komisiu obstará minislerstvo vnútra.

S 8.

Osobám, ktoré do 15 dní od účinnosti
tohto nariadenia podajú ministerstvu fi
nancií úplne soznanie podľa 8 6, ponechá
sa po vykonaní pokračovania podľa 58 4
a 7 jedna štvrtina majetku (prírastku),
ktorý má prepadnúť v prospech štátu

1).
(S 1) 59

() Kto v určenom termíne soznanie ma
jelku (8 5) nepodá, alebo kto v soznaní
alebo v odpovedi na vyzvanie alebo v
inom podaní k vykonaniu tohto nariadenia
niečo nesprávne uvedie, potvrdí, alebo to,
čo je povinný udať, zarmlčí,potrestá sa po
dľa S 187 zákona o priamych daniach.

() V trestnom pokračovaní platia pred
pisy hlavy VIII zákona o priamych da
niach s tou odchylkou, že ho vykoná ber
ná správa Bratislava-mesto.

() Ak sa odtajená hodnota nedá pres
ne vyšetriť, uloží sa peňažitý trest do výš
ky 10 milionov Ks.

5 10.

() Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle- |
novia vlády.

() Pokračovanie podľa tohto nariade
nia možno zaviesť len do 31. decembra
1939.

Dr. Tisov. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v. r Medrickýv. 1
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.

74.

Vládne nariadenie
Zo dňa 24. apríla 1939

o vylúčení židov z verejných služieb,

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, č.
1. SI. z., o samostatnom Slovenskom štáte:

51.
() Žid (8 1 nariadenia zo dňa 18. apri

la 1939, č. 63 SI. z.) nesmie byť zamestnaný
štátom, verejnými samosprávnymi korpo
ráciami a verejnými ustanovizňami vôbec,
počítajúc do toho aj nositeľov verejno
právneho poistenia a sprostredkovateľne
práce, a to ani ich alebo nimi spravovaný
mi alebo dotovanými ústavmi, podnikmi,
fondmi a zariadeniami, vyjmúc židovskými
kultovými, kultúrnymi a sociálne-zdravot
nými ustanovizňami.

(“) Žid nesmie byť ustanovený za znal
ca, odhadcu, tlmočníka, sudcu-laika, alebo
funkcionára akýchkoľvek verejnoprávnych
korporácií, základín a ústavov, počítajúc
do toho aj živnostenské spoločenstvá a
obchodné grémiá.

() Z dôvodu verejného záujmu alebo
z iných zvláštneho zreteľa hodných dôvo
dov môže príslušný minister povoliť vý
nimku zpod ustanovení odsekov 1.a 2.

S 2.

Židia, ktorí sú v pomere alebo vo funk
cii podľa S 1, sa prepustia, poťažne zbavia
najneskoršie do 1. januára 1940.

S 3.

() O výpovediach služobných smlúv
podľa tohto nariadenia a o odbytnomv prí
pade výpovedi platia ustanovenia nariade
nia zo dňa 18. apríla 1939, č. 65 SI.z.

([) Odškodnenie a spôsob výplaty ná
hrady iných zamestnancov, prepustených
podľa tohto nariadenia, na ktorých saustanovenianariadenia,uvedenéhov 1.od
seku, nevzťahujú, upraví sa zvlášlnym

| nariadením.
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S 4.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v. r Medrickýv. r
Dr. Pružinský v. r. Stano v.r.
Sivák v. r. Čatloš v.r.

75.
Vládne nariadenie

zo dňa 24. apríla 1939,
ktorým sa zrušujú ustanovenia o pamät

ných dňoch pre deň 1. mája 1939.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
čís. 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
štáte:

59

5 1.

() Ustanovenia zákona zo dňa 3. apríla
1925, čís. 65 Sb. z. a n. o sviatkoch a
pamätných dňoch neplatia pre deň 1. mája
1939.

() Za prácu v tento deň platí sa k nor
málnej pláci príplatok podľa ustanovení
hromadných pracovných smlúv,ale najvyš
šie 30%.

8 2.

toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister vnú
tra v dohode s ostatnými členmi vlády.

Nariadenie

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanskýv.r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.

Knihtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra čislo 12.
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16.
Vládne nariadenie

zo dna 24. apríla 1939,
o ochrane slovenskej meny a o obehu"

zákonných platidiel.

Vláda Slovenského štálu nariaďuje po
dľa $54 zákona zo dňa 14. marca 1939 č. 1.
SI. z. o samostalnom Slovenskom štáte:

8 1.

") Vo všetkých zákonoch, nariadzniach
a vyhláškach, týkajúcich sa:

1. obchcdu s cudzozemskými platidla
mi, pohľadávok v cudzine, zlata a iných
drahých kovov:

2. nakladania pohľadávkami v cudzine
ako aj cudzozemskými a tuzemskými pla
tidlami, cennými papiermi, drahými kov
mi, cennými predmetmi a ostatnými pe
ňažnými hodnot:mi, ako aj predpísov o
prechode týchlo hodnôt z tuzemska do cu
dziny a naopa:<:

3. poskytovania úveru cudzozemccm
a kontrahovania úveru v cudzine:

4. spôsobu platebného styku v pomerz2
k iným štátom a dohôd o úprave plateh
ného styku s inými štátmi,

5. náležitosli, ktoré treba splniť pri do
voze a vývoze tovaru z cudziny alebo do
cudziny,
nahredzujú sa výrazy „česko-slo
venské pľatidlá" a „,česko-slo
venská mena“ výrazmi„sloven
ské platidľá“ a „slovenská me
na“. Ak sú v týchlo predpisoch uvedené
určité sumy v Kč alebo vK, nahradzujú sa
sumami Ks rovnakej výšky.

(“) Všetky úkony, ktoré podľa predpi
sov citovaných v odst. 1 boly sverené Ná
rodnej banke Česko-Slovenskej, resp. po
dľa vyhlášky ministra financií zo dňa 16.

marca 1939 č. 20 SI. z. Národnej banke
Česko-Slovenskej filiálke v Bratislave,
prešly dňom účinnosti vl. nar. č. 44/39 S].
z., 0 Slovenskej národnej banke, t. j. dňom
6. apríla 1939, na Slovenskú národnú
banku.

5 2.

() Minister financií a Slovenská národ
"ná banka môžu i cez rámec uslz:movení
8 18 zákona č. 7/1924 Sb. z. an. o ochrane
meny a obehu zákonitých platidiel od
každého požadovaí zprávy, ktoré sa lý
kajú priamoalebo nepriamo okolností dô
ležitých s hľadiska menovej politiky, ale
bo obchodov a úkonov, ktoré sú zakázané
alebo podliehajú obmedzeniam. Na požia
denie treba predložiť obchodné knihy, do
klady a oslatné písomnosti, ktoré uznajú
za potrebné preskúmať úrady oprávnené
požadovať vysvetlenie Tielo úrady môžu
žiadať, aby sa osobne MlostauiL tefi,3lWWoje
povinný podať vysvellenia. ?%

(7) Úrady, menované v ods. 1, môžu žia
dať, aby správnosť vysvetlznia bola po
tvrdená. prísahou.

S 3.

() Úrady, poverené prevádzaním no
riem, spomenutých v $ 1, ods. 1, nie sú
oprávnené vydať sverený im poukazovaci
materiál inému správnemu úradu, ani: do
voliť lakémuto úradu nazrieť do neho.

(“) Všetky oscby, činné pri prevádzaní
noriem, menovaných v 8 1, ods. 1 sú po
vinné zachovať mlčanlivosť. Nesmú ne2
oprávnene: použiť obchodné a závodné la
jomstvá, o torých sa dozvedely pri vý
kone služby.

() Predpisy ods. 1 tohlo paragrafu
neplatia pre skutkové podstaly, ktoré
predstavujú porušenie noriem, lspomenu
tých v 8 1, ods. 1, nakoľko ide o ich odo
vzdanie úradom príslušným stíhať takéto
trestné skutky.



92

5 4.

Tolo nariadenie nadcbudne účinnosli
dňom vyhlásenia,
financií.

Dr. Tiso v. r
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Stano v. r.
Čatloš v. r.

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanský v. r
Dr. Pružinskýv. r.
Sivák v.r. (rr

17.
Vládne nariadenie

zo dňa 24. aprila 1939
o zriadení Slovenskej hypotečnej

a komunálnej banky.

Vláda Slovenského šlátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, č.
1 SI. z. o samostatnom Slovenskom štáte:

S 1.

() Zriaďuje sa „Slovenská hypotečná
a komunálna banka“ so sídlom v Brali
slave.

() Banka má právo používať
znak.

štálny

S 2.

Za záväzky louto bankou prevzaté ru
či podporne Slovenský stát.

5 3.

() Banka má výhradné právo poskyto
vať na území Slovenského štátu na pod
klade záložných listov alebo dielčich ko
munálnych, melioračných, elektrizačných
a železničných dlhopisov pôžičky hypote
kárne, komunálne, melioračné, elektrizač
né a železničné.

() Pôžičky, uvedené v predošlom od
seku tohlo paragrafu, je banka oprávnená
poskytovať tiež v hotovosti podľa ustano
vení svojich stanov.

() Do pôsobnosli banky patria teda
všetky druhy obchodov, ktoré na území
Slovenského štátu doleraz vykonávaly
Hypotečná banka Česká (prv Hypotečnábankakráľovslvačeského)vPrahes jej
filiálkou v Bratislave a Zemská banka
(predlým Zemská banka kráľovstva české
ho) v Prahes jej filiálkou v Bratislave po
dľa zákona zo dňa 11. júla 1922, č. 238 Sb.
z. an. av rozsahu slanov týchto ústavov.

prevedie ho miister

——————————-—

Slovenský zákonník č. 16.a 7].

() Inak pôsobnosť a organizáciu ban
ky určia podrobne slanovy, ktoré vydá
minister financií a uverejní ich v Úradných
novinách.

S 4.

Záložnélisty a dielčie dlhopisy bankou
vydané požívajú sirotskú istotu.

S 5.

() Majetkovými súčiaslkami banky,
slúžiacími k prednostnému uspokojeniu ná
rokov majiteľov záložných listov a diel
čich dlhopisov, môže banka disponovaťlen
so súhlasom komisára, ustanoveného mi
nisterstvom financií, ktorý svoj súhlas ude
li len, keď sa prv presvedčil, že zamýšľa
nou dispozíciou nebude ohroženéštatutár
ne krylie záložných listov. Na základe li
stiny bankou vydanej, ktorou sa zamýšľa
takto disponovať, môže byť zápis v pozem
kovej alebo v inej verejnej knihe vykona
ný len, keď túto listinu spolupodpíše vlád
ny komisár.

(")Majelkovými súčiastkami banky,slú
žiacimi k prednostnému uspokojeniu náro
kov majiteľov záložných listov a dielčich
dlhcpisov, sú všetky pohľadávkv banky,
nadobudnuté poskytnutými hypotečnými,
komunálnymi, melioračnými, železničnými
a elektrizačnými emisnými pôžičkami, cen
né papiere a hodnoty venované podľa sta
nov na prednostné krytie záložnýchlistov
a dielčich úpisov, umorovacie fondy, ako
aj slosované i neslosované záložné listy a
dielčie dlhopisy, ktorými dlžník splatil ka
pitál.

() Majitelia záložných listov a ostat
ných dielčich dlhopisov banky majú nárok
na prednoslné uspokojenie z majetkových
súčiastok, v predošlom odseku uvedených,
takže ostatní veritelia môžu proti banke
viesť exekúciu len bez újmy práva maji
teľov záložných listov a dielčich dlhopisov
banky. Majetkové súčiastky tieto v prípa
de kcnkurzu na banku uvaleného tvoria
zvláštnu majetkovú podstatu, z ktorej bu
dú verilelia zo záložných listov a dielčich
dlhopisov, bankou vydaných, uspokojení
pred ostatnými konkurznými veriteľmi
banky.

() Vo veci kolektívneho zastúpenia
majiteľov záložných listov a dielčich dlho
pisov platia zákonné predpisy o spoloč
nom zastúpení majiteľov záložných listov
a dielčich dlhopisov na majiteľa znejúcich
alebo rubopisom prevoditeľných.
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S 6.

O prevzalí všetkých aktív a pasív Hy
potečnej banky Českej (prv Hypotečnej
bankykráľovstva českého) v Prahe a Zem
skej banky (predlým Zemskej banky krá
ľovstva českého) v Prahe a ich liliálok
v Bratislave z obchodov, vzťahujúcich sa
na oblasť Slovenského štátu, rozhodne
vláda.

S 7.

() Minister financií sa zmocňuje, aby
u banky uložil zo štátnych prostriedkov v
holovostiprimeranú čiastku, ktorá nesmie
presahovať 20 milionov Ks. Tento vklad
bude tvoriť závodný fond banky do tých
čias,kým si ho banka nezadováži vydaním
vlaslných zúročiteľných základných dlho
pisov.

() Minisler financií sa zmocňuje, aby
lento štálny vklad zadovážil úverom.

() Zo závodného fondu banky uhradia
sa prechodne zariaďovacie výdavky ban
ky, uznané ministerstvom financií a prí
padnéjej provozné straty, ak k ich úhrade
nestačí rezervný fond banky.

S 8.

Dozor nad činnosťou banky vykonáva
ministerstvo financií, ktoré tým cieľom
ustanoví vládneho komisára a jeho zá
stupcu.

8 9.

Na umorenie cenných papierova listín,
bankou vydaných, a pre 6pory započaté
bankou alebo proti nej sú príslušné súdy
v sídle banky, ak len pre prípad sporu ne
plalí zákonná príslušnosť výlučná.

S 10.

nichbankou overené sú verejnýmilistina
mi.Výpis z hlavných kníh banky je exe
kučnýmtitulom, na základe ktorého inúže
byťvedená súdna exekúcia vnútenou sprá
vou alebo dražbou aleby iným spôsebum,
bez predchádzajúceho zistenia bunkuvnej
pohľačávzya i. žizy súdu.

[] Totu štá zstarnvenie vlati elľudne
hlavných #o.ížo Zas sen banky lunresiým:. .. .
Zem:. . rá densskomhn zbnaj 1.1
ky . sr. < £ € . 24e 21. +, f.-.“s 1 (
kej 27. fj esiu
Čz2“, (« 3

8 11.

„Pre pôžičky banky, poskytnuté šlátu,
sväzkom územnej samosprávy a iným ve
rejným korporáciam, majúcim podľa záko
na právo vyberať príspevky na úhradu
svojich potrieb, keď sú to pôžičky na ín
vestície, ktoré budú nadriadeným úradom
uznané za všeobecne užitočné, priznáva
sa oslobodenie od kolku a poplalkulistin
ného, vkladného a z podaní.

S 12,

„0 K zabezpečeniu zaopatrovacích po
žitkov svojich zamestnancov a ich pozo
stalých zriadi banka zvláštny penzijný
fond na podklade penzijných fondov pre
vzatých od Hypotečnej banky Českej a
Zernskej banky.

() Penzijný štatút vydá ministerstvo
financií podľa návrhu riaditeľstva banky.

5 13.

() Obchodné knihy bankové akéhokoľ
vek druhu sú oslobodené od kolkov a po
platkov. i

(7) Oslobodené sú od poplatkov, dávok
a daní aj záložné lisly a dielčie dlhopisy
bankové, základné bankové úpisy, ako aj
ich kupóny a talóny.

() Naproti tomu bude banka povinná
odvádzať priamo poplatky z kvitancií o
úrokoch a o kapitálových splátkach, pla
tených dlžníkmi.

8 14.

(!) Prevody nemoviloslí, cenných pa
pierov a iných majetkových súčiastok
akéhokoľvek druhu z majetku Hypotečnej
banky Českej (prz Iypotečnej banky
kráľovstva českého) a Zemskej banky

| (predlým Zemskej banky králuvstva Čes“
() Hlavné knihy banky, ako i výpisy z" kého) aleboich fil“lok 21 pr. Ku ud

ulvorenejS!nversze, 1
nálnej banzy. prest“ M.
Zľivaddetia kot „.f.
liu amtív a fozt.ésslohe zr.
aby
SJ NR #4To,
1..1
1.1...
s
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vok a ujednania Slovenskej hypot. a kom.
banky s dlžnikmi osobnými alebo vecnými
o nových vedľajších záväzkoch, ďalej kon
verzie dolerajších pohľadávok Hypotečnej
banky Českej a Zemskej banky a ich filiá
lok na banku, nakoľko pravda tieto práv
ne úkony vyplývajú z prevzatia aklív a
pasív podľa 86.

6 15.

Zisky, ktoré docieli banka v obchod
ných rokoch 1939 až 1943 (berné roky
1940—1944), sú od zvláštnej dane zárob
kovej podľa III hlavy zákona o priamych
daniach zo dňa 15. júna 1927 č. 76 Sb. z.
a n., v znení zákona zo dňa 17. decembra
1927, č. 180 Sb: z. a n., zákona zo dňa 27.
novembra 1930, číslo 167 Sb. z. a n., a zá
kona zo dňa 2. júla 1936, číslo 226 Sb. z.
an, a v znení vládneho nariadenia zo
dňa 22. decembra 1938, číslo 393 Sb. z. a
n., oslobodené.

S 16.

() O zrušení banky usnesie sa vláda na
návrh riaditeľstva banky.

() Čistý majetok banky po uhradení
všetkých bankových záväzkov pripadne
státu.

8 17.

Toto vládne nariadenie nadobudne
účinnosti dňom vyhlásenia a prevedie ho
minister financií. Minister financií určí deň,
kedy banka začne svoju činnosť a oznámi
ho v Úradných novinách.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov, r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.

78.
Vládne nariadenie

zo dňa 24. apríla 1939,
ktorým sa menia niektoré ustanovenia súd
neho trestného poriadku, zák. čl, XXXIII

z roku 1896, o obžalobnom senáte,

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa $ 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
čís. 1 SI. z., o samostatnom Sloveaskom
sláte:

Slovenský zákonnik č.77,78.a 79.

8 1.

Namiesto SS 259, 260 a 261 trestného
poriadku budú platiť tšeto ustanovenia:

Obžalobný senát vybaví námietky
usnesením v tajnom zasadnutí, na ktorom
môžu byť prítomní len jeho členovia.

Po zahájení zasadnulia prednesie vec
referent na základe spisov.

Obžalobný senál svoje usnesenie do
ručí všetkým tým osobám, ktoré sú opráv
nené použiť proti usneseniu opravné pro
striedky.

S 2.

Namiesto S 278, ods. 2, 3 a 4 trestného
poriadku bude platiť toto ustanovenie:

Ak obvinený podá námietky v lehote
ustanovenej v 8 256, obžalobný senát po
kračuje podľa ustanovení 8 1 tohto naria
denia.

8 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a platí do 31. decembra
1942. Vykoná ho minister pravosúdia,

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v. r,

79.

Vládne nariadenie
zo dňa 24. apríla 1939,

ktorým sa aoplňuje zákon zo dňa 18. de
cembra 1931, čís. 209 Sb, z. a B., o pre
dížení účinnosti a zmene niektorých zá
konných ustanovení v obore trestného

súdnictva,

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 8 4 zák. zo dňa 14. marca 1939, čís.
1 SI z., o samostatnom Slovenskom štáte:

5 1.

Ustanovenie S 1., ods. 2 zákona čís.
209/1931 Sb. z. a n. sa rozširuje v občian
skom súdnictve trestnom aj na trestné po
kračovanie pred krajskými súdmi.
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S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a vykoná ho minister
pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r
Stanov. r.
Čatloš v. r.

Dr. Tuka v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v.r. —

Vládne nariadenie
zo dňa 24. aprila 1939,

ktorým sa upravujú niektoré pomery, spo
jené s užívaním naturálnych bytov riadi
teľských, profesorských a učiteľských.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 146 zákona zo dňa 24, júna 1926, č.
103 Sb. z. an., o úprave platových a nie
ktorých služobných pomerov štátnych za
mestnancov (platového zákona).

5 1.

() Riaditeľom škôl stredných (£ymná
zií všetkých lypov a reálok), učiteľských
ústavov, umelecko-priemyselných škôl,
hudobných konzervatlorií, obchodných aka
dernií, priemyselných a poľnohospodár
skych (lesníckych) škôl nepalrí nárok na
užívanie naturálneho bytu ani na príby
točné: ak je však pri škole zriadený naiu
rálny byt, možno im tento byt, ak je to v
záujme služby, prepožičať na užívanie.

() Riaditeľom obchodných škôl, od
borných škôl pre jednotlivé odvetvia prie
myslu a odborných škôl pre ženské povo
lania môže byť rovnako v záujme služby
prepožičaný na užívanie naturálny byt, ak
je pri škole zriadený.

S 2.

Náhrada za užívanie naturálneho bytu
počíta sa podľa bežnej užitkovej hodnoty.

S 3.

Štálnemu prolesorovi (štátnemu učite
Tovi), poverenému dočasnou správou ško
ly, profesorom a učiteľom na odborných
školách poľnohospodárskych (lesníckych),
môže byť naturálny byt, ak je pri škole
zriadený, prepožičaný na užívanie za ná
hradu, stanovenú ustanovením 8 2,

5 4.

Riaditeľom, profesorom a učiteľom,
ktorým bude naturálny byt prepožičaný,
poukazuje sa činovné, snížené o náhradu,
vymeranú za jeho používanie.

S 5.

Palivo, spotrebu elektrického prúdu,
plynu a vody a podobné vedľajšie potreby
bytové je užívateľ naturálneho bytu po
vinný platiť zo svojho podľa skutočnej po
treby: ak nemožno skutočnú spotrebu
ustáliť, stanoví ústredný úrad príslušný
paušál podľa posudku štátneho technika.

S 6.

() Toto nariadenie, ktorým sa zrušujú
všetky ustanovenia doteraz platné, o pred
metoch v ňom upravených nadobúda
účinnosti dňom 1. mája 1939,

() Prevedú ho minister školstva a ná
rodnej osvety, pofažne minister hospodár
stva, v dohode so zúčastnenými minislra
mi.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v. r
Dr. Pružinský v.r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.

81.
Vládne nariadenie

zo dňa 24, apríla 1939,
ktorým sa Snižuje štátny príspevok na
úrok priznaný dlžníkom z dôvodu živel

ných pohrôm.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, čís.
1 SI. z. o samostatnom Slovenskom štáte:

Štátny príspevok na úrok, priznaný
dlžníkom podľa ustanovenia $8 1 ods. 2.
zákona zo dňa 14. júla 1927, č. 118 Sb. z. a
n. o poskytovaní podpory pri živelných
pohromách, opatrenia Stáleho výboru zo
dňa 11októbra 1929, čís. 159 Sb. z an.,
o štátnej pomoci pri živelných pohromách
v r. 1929 a zákona zo dňa 16. júla 1931,
č. 122 Sb. z an., o štátnej pomoci pri ži
velných pohromách v r. 1931, v znení zá
kona zo dňa 17. decembra 1931, č. 206
Sb. z. a n., snižuje sa počínajúc 1. januá
rom 1939 s 3% na 2%6.
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S 2.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykonajú ho ministri
hospodárstva a vnútra v dohode s mini
strom [inancií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.

82.
Vládne nariadenie

zo dňa 24. apríla 1939
o vyslaní vládneho povereníka do podniku
„Alexander Winter a synovia, Piešťany".

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa $ 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
č. 1 SI. z. o samostatnom Slovenskom štáte:

5 1.

() V podniku „Alexander Winter a
synovia, Piešťany“ z dôvodu zvlášť dôle
žitého verejného záujmu môža minister ho
spodárstva poveri( správou tohto podnií
kuvládneho povereníka, ktorý vykonáva
správu pod dozorom ministerstva hospo
dárstva a má práva a povinnosti obdobné

-D—IS-———nn—. ——————

Sloven ký zákonník č. 81.a 92,

právam a povinnostiam vnúteného správcu
(odst. 3. S 245 zák. čl. XL z roku 1881).

(") Vládny poverenik môže vyzdvihnúť
pôžičky len k úkolcm provozným, a to v
pripadoch nevyhnulných pri náležitom
uvážení práv tretích osôb. K tomuto opa
treniu vládnzho poverzníko: wyžaduje sa
súhlas ministerstva hospodárstva v dohode
s ministerslvom financií a pravosúdia. Pô
žičky takto vzníklž majú prednostné po
stavenie ako dane averejné dávky, ale v
poradí za nimi. Obdobne platia i ustano
venia ods. 1. 8 250 exekučného zákona
o prednostnom krytí lrov zátvoru.

(7) Táto vnútená správa vyznačí sa
v príslušných verejných knihách, najmä vo
firemnom registri a v pozzmkovej knihe.

S 2.

Tato nariadenie nadobúda účinnasli
dňom vyhlásenia a vykoná ho minister ho
spodárslva spolu So súčastnenými minai
strami.

Dr. Tiso v.r
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v. r Medrícký v.r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.

Tlač: Knihtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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83.
Zákon

zo dňa 25. apríla 1939
o zásluhách ANDREJA HLINKU.

Slovenský 6nem usniesol 6a na tom
lo zákone:

5 1.

Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský
národ.

S 2.

Text S 1 tohto zákona vkreše sa do ka
meňa a vsadí 6a do budovy Slovenského
snemu.

S 3.

Zákon tento splní vláda.
Dr. Sokolv. r.
Dr. Tiso v. r.

Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.

Dr. Tula v.r.
Dr.Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.

84.
Zákon

zo dňa 25. apríla 1939
o rokovacom poriadku Slovenského snemu.

Slovenský snem usniesol sa na tomto
zákone:

Rokovací poriadok
Slovenského snemu.

Diel prvý.
POSLANCI.

S 1.

Počet poslancov.

Počet poslancov a spôsob obsadzovania
uvoľnených mandálov upravujú zákony,

S 2.

Účasť na schôdzkach. Legitimácia,

(") Poslanci sú povinní zúčastniť sa vše
tkých rokovaní a prác snemu.

(") Pri každej plenárnej i výborovej
schôdzke vyloží sa listina o prítomných, do
ktorej sa prítomní poslanci vlastnoručne
zapíšu,

() Ak poslanec onemocnie, oznámi to
predsedovi: ak nemoc trvá vyše týždňa,
predloží lekárske vysvedčenie.

(") Poslancovi, zamestnanému neod
kladnou alebo dôležitou prácou, udelí
predseda na písomnú alebo telegrafickú
žiadosť dovolenú do 7 dní. O dlhšej dovo
lenej rozhoduje snem na návrh predsedu
bez rozpravy jednoduchým hlasovaním. O
udelení alebo neudelení dovolenej treba
poslanca hneď písomne uvedomiť. Do
datočné písomné ospravedlnenie neúčasti
sa uzná a poslancovi potvrdí, ak poslanec
uvedie zároveň prekážky, kloré mu zabrá
níly vyžiadať si dovolenú, a ak pošle
ospravedlnenie predsedníctvu, keď prekáž
ky prestaly. O dodatočnom ospravedlnení
rozhoduje predseda, ak šlo o neúčasť na
schôdzkach, nepresahujúcu 7 dní: ak šlo
o neúčasť dlhšiu, rozhoduje snem na ná
vrh predsedu bez rozpravy jednoduchým
hlasovaním.

() Ustanovenia ods. 4. sa nevzťahujú
na poslancov, ktorí sú členmi vlády.

(“) Poslanec dostane ako úradný pre
ukaz legitimáciu s fotograliou, podpisanú
predsedom snemu a zapisovateľom.

8 3.

Následky nedbanlivosti.

() Ak člen výboru bez platného ospra
vedlnenia nezúčaslní sa na lroch po sebe
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idúcich schôdzkach výboru, stráca man
dát vo výbore anárok na jednomesač
nú náhradu, ktorá mu patrí podľa 8 74.

(7) Ak sa poslanec nezúčastní bez plat
ného ospravedlnenia na 6 plenárnych
schôdzkach za sebou idúcich, usnesie sa
predsedníctvo snemu, aby bol verejne na
pomenutý. Predsedníctvo o tomto svojom
usnesení uvedomí snem na najbližšej
schôdzke a súčasne uvedomí písomne i
predsedníctvo klubu a politickej strany.
Okrem toho stráca poslanec nárok na celú
náhradu podľa $ 74 na tri mesiace.

([") Ak bol poslanec v tom istom roku
trikrát podľa ods. 2. pokutovaný, predse
da snemu pridelí vec imunitnému výboru,
aby podal snemu zprávu s návrhom. Výbor
môže navrhnúť, aby snem poslanca verejne
napomenul a aby sa toto usnesenie snemu
vyhlásilo a rozšírilo úradnou korešponden
ciou. Výbor môže navrhnúťi stratu nároku
podľa S 74 na celú ostávajúcu časť voleb
ného obdobia. O návrhu výboru rozhodne
snem bez rozpravy jednoduchým hlasova
ním.

() Vo všetkých prípadoch treba dať
poslancovi možnosť, aby sa v danej lehote
vyjadril.

Diel druhý.
KEDY SNEM ZASEDÁ A AKO SA

USTAVUJE.

S 4.

Zasedanie snemu,
() Snem svoláva na dve riadne zase

dania v roku, jarné a jesenné, okrem toho
podľa potreby na zasedania mimoriadne,
hlava štátu, výnimočne predseda snemu.

() Zasedanie snemu sa skončí alebo
odročuje a snem sa rozpúšťa vyhlásením
hlavy štátu.

() Ak sa zasedanie skončilo, pokraču
je snem na novom zasedaní v prácach po
dľa stavu, v akom boly pri ukončení pre
došlého zasedania. Hlava štátu v dekréte,
ktorým vyhlasuje zasedanie za skončené,
môže vyhlásiť, že sa práce snemu prerušu
jú: tým všetky veci, na ktorých sa snem
už predtým konečne neusniesol, prestávajú
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byť predmetom rokovania snemu. Po ta
komto prerušení prác snemu môže sa na
novom zasedaní ten istý snem len na návrh
vlády alebo iniciatívneho výboru so súhla
som vlády usniesť, že výbor, ktorému sa
prideľuje návrh zákona, v predošlom zase
daní už prejednávaný, má v poradách po
kračovať na zál:lade výborových usneseni
z predošlého zasedania. O takomto návrhu
rozhodne snem bez rozpravy jednoduchým
hlasovaním, ale ho môže prideliť i výboru.
Výbory, ktoré snem vyhlásil za permanent.
né, môžu so súhlasom vlády rokovať i po
skončení zasedania.

(“) Ak sa zasedanie odročilo, nastáva
v práci snemu len prestávka: všetky výbo
ry môžu i po odročení pokračovať vo svo
jej práci.

8 5.

Ustevujúca schôdzka.

") Novovyvolený snem ustaví sa na
plenárnej schôdzke do mesiaca po vyhlá
sení výsledku voľby.

(") Túto schôdzku otvorí a vedie pred
seda vlády, príjme prísahu poslancov (8 6,
ods. 1.), dá vyvoliť predsedu a opýta sa
ho, či voľbu prijíma. Pritom predsedovi
vlády patria všetky práva, ktoré má pred.
seda snemu pri vedení plenárnej schôdzky.

(“) Ak predseda voľbu prijme, složí v
sneme do rúk predsedu vlády prísahu (8
7), ujme sa predsedníctva, dá vyvoliť 2
podpredsedov, 4 zapisovateľov a 4 dozor
cov poriadku. Podpredsedovia složia prí
sahu do rúk predsedu (8 7).

(“) Hlasy sčítajú štyria skrutátori, vy
menovaní predsedom vlády z poslancov.

(“) Voľby podľa odseku 2 a 3 platia
na celé volebné obdobie, ale na začiatku
nového zasedania nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov môže žiadať písomne
nové voľby, ktoré treba dať v takomto prí
pade na program najbližšej schôdzky.

(%)Keby za volebného obdobia snemu
nastala potreba voliť znova celé predsed
níctvo, svolá predseda vlády najneskoršie
do 6 týždňov snem na voľbu novéhopred
sedníctva.
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S 6.

Prísaha poslancov.
(") Poslanci skladajú na prvej schôdz

ke pred voľbou predsedníctva do rúk pred
sedu vlády túto prísahu: „Prisahám, že bu
dem verný Slovenskému štátu, že budem
zachovávať zákony a mandát svoj plniť
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedo
mia. Tak mi Pán Boh pomáhaj!“ Poslanec
pred vstupom do rokovacej siene vyhlási v
kancelárii snemu, akej je národnosti, pod
píše tam text prísahy, čo mu kancelária
snemu na overovacom liste potvrdí. Na
schôdzke predseda vlády dá prečítať for
mulu prísahy a poslancov vyvolať, aby jed
notlive složili prísahu podaním ruky a slo
vom: „Prisahám“ (8 48, ods. 6).

(")Poslanci, klorí vstúpia do rokovacej
siene neskoršie, skladajú rovnakým spôso
bom prísahu do rúk predsedu snemu.

(7) Odoprelie prísahy alebo prísaha s
výhradou má za následok stratu mandátu,
ktorú vyhlási na prvej schôdzke predseda
vlády, inak predseda snemu.

S 1.

Prísaha predsedu a podpredsedov.
Predseda a podpredsedovia skladajú

túto prísahu: „Prisahám, že budem zacho
vávať zákony a svoj úrad predsednícky
nestranne zastávať podľa svojho najlepšie
ho vedomia a svedomia. Tak mi Pán Boh
pomáhaj!“

Diel tretí.

ORGÁNY SNEMU,

S 8.

Predsedníctvo.

(") Predseda s podpredsedami tvoria
predsedníctvo, ktoré je povolané viesť
snem a spravovať veci snemu.

(7) Svoje úlohy plní predsedníctvo:
a) na plenárnych schôdzkach (8 9),
b) predsedom alebo úradujúcim pod

predsedom (83 10 a 11).
() Pomocnými orgánmi predsedníctva

sú:
a) zapisovatelia,

b) dozorcovia poriadku,
c) kancelária snemu so stenograli

knižnicou a archívom.

U) Predseda a predsedníctvo úradujú
po skončení funkčného obdobia snemu až
do prvej schôdzky novovyvoleného snemu.

S 9.

Plenárna schôdzka predsedníctva.

U) Plenárna schôdzka predsedníctva
usnáša sa pod predsedníctvom predsedu
alebo úradujúceho podpredsedu:

a) na vymenovaní vlády:
b) o záväznej interpretácii rokovacieho

poriadku:
c) o verejnom napomenutí poslanca ne

dbanlivého (8 3, ods. 2), o odvolaní po
slanca vylúčeného (8 51, ods. 1) alebo po
slanca, -ktorému bolo odňaté slovo (S 49,
ods. 3): o vylúčení poslanca a o návrhu na
odňatie náhrad vylúčenému poslancovi (8
51, ods. 2):

d) o organizácii
14):

e) o čase a programe schôdzok, ak ich
neurčil snem sám:

f) o poradí, v akom úradujú podpred
sedovia namiesto predsedu (8 11):

£) o poradí, v akom úradujú zapisova
telia (8 12):

h) o výdavkoch v rámci rozpočtu sne
mu:

i) o rozdelení miestností v budove sne
mu, o úprave prístupu poslucháčstva na
galeriu a o spôsobe uverejňovania úrad
ných zpráv o rokovaní snemu a výborov:

j) o tlači návrhov (5 19),
k) o prekladoch (5 48):
Il) o prosbách (petíciach) (8 68):
m) o snemovej stráži (8 10, ods. 5):
n) o vylúčení prejavov proti štátu zo

spisov snemu tlačou rozdeľovaných,:
0) o predbežnej rozprave o vládnych

návrhoch tlačou rozdelených (8 20, ods. 1):
p) o druhom hlasovaní hneď po hlaso

vaní prvom (8 53, ods. 1).
(7) Predsedníctvo sa môže usnášať v

prítomnosti aspoň dvoch členov a usnáša
Sa jednoduchou väčšinou hlasov: predseda

kancelárie snemu (8



hlasuje liež a pri rovnosti hlasov rozhodu
je jeho hlas. Veci, kloré predseda uzná za
neodkladné, predloží členom predsedníctva
na písomné usnesenie bez schôdzky.

S 10.

Predseda.

(/) Predseda svoláva plenárne schôdz
ky snemu (8 39), vedie ich, stará sa, aby
bol zachovaný rokovací poriadok a na
schôdzkach poriadok (88 49 až 51), udeľu
je slovo, určuje a kladie otázky pri hlaso
vaní a vyhlasuje jeho výsledok.

(") Keby bol poriadok na schôdzke po
rušený, môže schôdzku prerušiť alebo za
končiť: ak rušia schôdzku poslucháči, dá
rušiteľov vyviesť. Ak je potrebné, dá vy
prázdniť galeriu alebo niektorú jej časť.

(") Predseda zakľučuje schôdzku (85
39).

(“) Predseda zastupuje snem navonok
a podpisuje spolu s jedným zapisovateľom
a tajomníkom snemulistiny, vydávané sne
mom. Predsedovi je priamo podriadená
kancelária snemu a knižnica s archívom.

() Predsedovi je k dispozícii, i v prí
padoch 8 51, stráž, ktorú si obstará pred
sedníctvo pre každé zasedanie v dohode
s ministerstvom vnútra: táto stráž podlieha
v lejto svojej činnosti — ako stráž snemu
— výlučne predsedovi.

8 11.

Podpredsedovia.

Podpredsedovia zastupujú predsedu na
jeho príkaz so všetkými jeho právami“a
povinnosťami v poradí, na ktorom sa usne
sie predsedníctvo.

S 12.

Zapisovatelia.

Zapisovatelia zisťujú účasť poslancov
na plenárnej schôdzke, dozerajú na hlaso
vanie a na volenie, sčítajú hlasy, lósujú a
výsledok oznamujú predsedovi: uhodno
verňujú zápisnice o rokovaní, spolupod
pisujú listiny snemu a dozerajú na lesno

piscckú činnosť kancelárie snemu. Úradujú
v poradí, určenom predsedníctvom.

8 13.

Dozorcovia poriadku,

Dozorcovia poriadku sú povinníslarať
sa o poriadok vsi ii v budove snemu.

S 14.

Kancelária a knižnica,

(") Do kancelárie snemu, ktorú spravu
je tajomník snemu, patrí jeho zástupcaa
potrebný počet úradníkov konceptných,od
borných, účtovných, kancelárskych, ďalej
pomocný kancelársky ako aj zriadenecký
personál. Kancelária snemu píše zápisnice,
vybavuje usnesenia schôdzok a orgánov
snemu, nakoľko to nie je povinnosťou iných
činiteľov, plní službu účtovnú, pokladnič
nú a kancelársku. Vedie listiny o voľbách
(diel deviaty). Obstaráva práce tesnopisec
ké.

(“) Knižnica a archív sú pričlenené ku
kancelárii. Majú na starosli budovať a
udržovať knižnicu snemu a spracovávať
jeho archív.

Diel štvrtý.
KLUBY.

S 15.

Príslušníci klubu.

Za príslušníka klubu sa pokladá posla
nec, ktorý spolu s predsedníctvom klubu
oznámi písomne kancelárii snemu, že je
členom alebo hospitantom klubu, a zostáva
ním tak dlho, kým poslanec alebo pred.
sedníctvo klubu tým istým spôsobom ne
ohlási, že prestal byť členom alebo hospí
tantom klubu,

8 16.

Zamestnanci klubu.

Tajomník a iní zamestnanci klubu na
preukázku, vystavenú na návrh predsedu
klubu alebo jeho zástupcu predsedom ene
mu, sú oprávnení vstúpiť do budov a
miestností snemu v medziach domáceho

-poriadku a iných príslušných usneeení.



8 17.

Poraduý hlas predsedov klubov.

Predsedníctvo pozýva podľa potreby na
svoje porady predsedov klubov s hlasom
poradným.

Diel piaty.
PREDMETY ROKOVANIA.

S 18.

Ich druhy.

Snem rokuje hlavne:
. Ozprávach a podnetoch hlavyštátu:
. 0 návrhoch a vyhláseniach vlády:
. 0 návrhoch predsedu a poslancov:
. 0 zprávach výborov,
. 0 otázkach:
. 0 prosbách (petíciách) a
. volí orgány mu prislúchajúce..—)ODOhh|U

S 19.

Rozmnoženie návrhov tlačou.

() Návrhy vládne, i samostatné (ini
ciatívne) návrhy poslancov, podané písom
ne v kancelárii snemu a podpísané aspoň
5 poslancami, sa vytlačia a rozdajú čo
najskoršie poslancom. Návrh má obsaho
vať presnú formuláciu toho, na čom sa
má snem usniesť, a musí byť k nemu pri
ložený rozpočet o finančnom dosahu osno
vy a návrh na úhradu potrebného ná
kladu. Návrhy bez dostatočného počtu
podpisov, nedostatočne formulované a
bez ostatných náležitostí podľa predošlej
vely nie sú predmetom rokovania.

() Ak je návrhov toľko, alebo ak sú
také rozsiahle, že ich včasné rozmnoženie
tlačou naráža na ťažkosti, môže predsed
níctvo upustiť od úplného ich vytlačenia
a miesto toho rozdať 6oznam týchto ná
vrhov 6 krátkym obsahom a s upozorne
ním, že do úplných návrhov možno na
hliadnuť v kancelárii snemu.

S 20.

Ako sa prideľujú návrhy vlády.

() Po rozdaní vytlačeného vládneho
návrhu dá predseda predbežnú rozpravu

o ňom na program niektorej z najbližších
piatich schôdzok snemu, ak to žiada vlá
da, alebo ak sa na tom usnieslo predsed
níctvo.

) Predbežnú rozpravu začne člen
vlády. V predbežnej rozprave nie sú do
volené vecné návrhy.

Č) Po skončení predbežnej rozpravy,
alebo ak nebolo predbežnej rozpravy, po
rozdaní vytlačeného návrhu predseda vo
vlastnej pôsobnosli pridelí vládny návrh
jednému alebo viacerým výborom, ktoré
pokladá za príslušné.

() Vláda môže svoje návrhy odvolať,
dokiaľ snem neprikročil k druhému hla
sovaniu.

S 21.

Ako sa prideľujú samostatné návrhy
poslancov.

() Samostatné návrhy poslancov treba
pudať písomne v kancelárii snemu: po ich
vytlačení a rozdelení predseda vo vlast
nej pôsobnosti pridelí ich iniciatívnemu
výboru.

() Návrhy vytlačené a rozdané ne
možno odvolať. Ak ich iniciatívny výbor
alebo snem v prvom či druhom hlasovaní
právoplatne zamietol, môžu byť znova po
dané len po roku od zamietavého usne
senia.

Diel šiesty.

VYBORY.

S 22.

Ustavenie výborov,

() Na začiatku prvého zasedania vy
volí snem tielo výbory:

a) výbor iniciatívny,
b) výbor rozpočtový,
c) výbor ústavno-právny,
d) výbor imunitný.
() Na návrh vlády alebo na písomný

návrh 5 poslancov môže snem uslanoviť
bez rozpravy jednoduchým hlasovaním i
výbory iné a urči počet ich členov. Pred
Seda určí, kedy a kde majú mať prvú
(ustavujúcu) schôdzku.
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() Snem sa môže na návrh vlády, pred
sedu alebo 5 poslancov usniesť bez roz
pravy jednoduchým hlasovaním, že určitý
výbor je permanentný (S 4, ods. 3).

5 23.

Výbor iniciatívny.

() Výbor iniciatívny skúma samostat
né (inicialívne) návrhy poslancov pred
bežne a je povinný rozhodnúť, ak mu
snem neurčil lehotu kratšiu, do 30 dní po
pridelení návrhu. Ak: sa zasedanie snemu
v tejto lehote skončilo, počíta 6a nová
lehota od otvorenia nového zasedania.

() Predseda iniciatívneho výboru prí
delí návrh niektorému členovi ako zpravo
dajovi: ak je námietka proti osobe zpra
vodajovej, vyvolí zpravodaja výbor bez
rozpravy jednoduchým hlasovaním. Výbor
rozhodne bez ďalšieho rokovania jedno
duchým hlasovaním o tom, či návrh pri
deľuje inému výboru, ktorý pokladá za
príslušný, alebo či návrh zamieta, O usne
sení upovedomí výbor predsedu snemu a
prvého z navrhovateľov.

() Ktorýkoľvek z navrhovateľov môže
do 3 dní po tomto upovedomení u pred
sedu snemu navrhnúť, aby snem zmenil
zamietavé usnesenie inciatívneho výboru,
čo predseda na jednej z najbližších schô
dzok predloží snemu. Snem rozhodne o
takomto návrhu bez rozpravy jednodu
chým hlasovaním.

() Ak snem návrhu vyhovie, predseda
ho pridelí výboru, ktorý uznáva za prí
slušný.

() Na návrh predsedu môže sa snem
usniesť bez rozpravy jednoduchým hlaso
vaním, že rozhodne o rôznych návrhoch
inciatívnych jedným hromadným hlasova
ním.

() Návrhy, o ktorých iniciatívny výbor
včas nerozhodol, pridelí predseda snemu
na návrh ktoréhokoľvek z navrhovateľov
výboru, ktorý pokladá za príslušný.

S 24,

Výbor rozpočtový.

Okrem vlastných osnov rozpočtových
a daňových každú osnovu zákona alebo
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návrh, ktorými sa šlálna pokladnica za.
(ažuje nad rozpočet už povolený, i keď
ich už prejedna! výbor iný, treba poslať
pred vytlačením zprávy výboru a pred
prejednaním na plenárnej schôdzke výbo
ru rozpočtovému, aby o ňom podal zprá:
vu 6 hľadiska úhrady.

S 25.

Ako sa výbory ustavujú a ako rokujú.
") Predsedom snemu označený člen

výboru vedie voľbu predsedu. Okrem
predsedu vyvolí výbor 2 podpredsedov a
2 zapisovateľov: výsledok volieb hlási
predseda kancelárii 6nemu, aby sa to
oznámilo snemu. V prípadoch dôležitých
môže výbor svolať i predseda snemu.

() Nadpolovičná väčšina všetkých čle
nov výboru môže kedykoľvek pisomne
žiadať nové voľby všetkých alebo niekto
rých lunkcionárov výboru: to platí aj o
zpravodajovi (88 30 a 32, ods. 1). K no
vým voľbám 6a prikročí hneď.

() Pre rokovanie výboru platia ob
dobne pravidlá, vydané pre plenárnu
schôdzku snemu, ak niet odchylných usta
novení: predsedovi výboru patria vo ve
dení rokovania a pri disciplinárnych zá
krokoch obdobné práva, ako predsedovi
snemu.

() Ak ide o návrhy krátke a jedno
duché a ak sa tým obľahčí rokovanie,
predseda môže dovoliť, aby Sa podávaly
ústne, ak väčšina prítomných členov vý
boru nepodá proti tomu písomne ná
mietky.

() Usnesenie výboru o návrhoch for
iálnych a o všetkých návrhoch, ktoré sa
nedomáhajú vecných zmien alebo doplne
ní prejednávanej osnovy, deje sa obyčaj
ne bez rozpravy jednoduchým hlasovaním.
Rozprava sa môže diať len v tom prípa
de, keď sa na tom výbor ugnesie jedno
duchým hlasovaním.

(“) Výbor sa môže jednoduchým hlaso
vaním bez rozpravy usniesť, že rokovanie
je dôverné.

5 26.

Zápisníce výborov.

() O každej schôdzke napíše zapiso
vateľ zápisnicu a podpíše ju s predsedom.
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Zápisnice s listinou o prílomných treba
odovzdať kancelárii snemu.

() Výbor sa môže so súhlasom pred
sedu sneniu bez rozpravy jednoduchým
hlasovaním usniesť, aby o jeho rokovaní
sa písal záznam tegnopisný.

() Výbor sa môže bez ropravy jedno
duchým hiasovaním usniesť, že 6a jeho
rokovanie neuverejní.

() O vylúčení prejavov, uvedených
pod písm. n) $ 9 rozhoduje predseda a
zapisovateľ výboru.

5 21.

Účasť iných osôb vo výbore.

() Členovia vlády, úradníci nimi vy
slaní, predseda snemu ako aj úradníci
snemu ním určení sú oprávnení byť na
schôdzkach výboru a ujať sa tam slova
kedykoľvek a podávať návrhy.

(") Ak sa výbor usgniesol, aby niektorý
minister osobne prišiel na jeho schôdzku,
pozve ho predseda výboru, aby podal žia
dané vysvetlenie. Usnesenie deje sa bez
rozpravy jednoduchým hlasovaním.

() Poslanci majú právo byť prítomní
pri rokovaní výboru, ak 6a výbor neusnie
sol, že jeho rokovanie je dôverné (8 25,
ods. 6): snem má právo toto usnesenie
zmeniť na návrh 5 poslancov bez rozpra
vy jednoduchým hlasovaním.

(“)Pri rokovaní o rozpočte a o veciach
daňových prítomnosť poslancov nesmie
byť vylúčená.

S 3..
Odborníci a svedkovia vo výbore,

() K prácam vo výboroch možno pri
brať odborníkov s hlasom poradným. [ch
soznam pre každý výbor sostavi predsed
níctvo vnemu po vypočutí mienky prísluš
nej korporácie. Predseda snemu v doho
de s predsedom príslušného výboru roz
hoduje o tom, či a ktorí z odborníkov tak
lo vybraných majú prísť na schôdzku a
aká náhrada im patrí.

() Výbor môže splnomocniť predsedu,
ulebo zpravodaja, aby vo veci povahy ve
rejnej, ktorú výbor z usnesenia snemu vy
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šetruje, alebo o ktorej rokuje, predvolal
a na schôdzke alebo mimo schôdzky vy
počul, alebo dožiadaným súdom dal vy
počuť svedkov, prípadne vyžiadal i prí
slušné episy. O povinnosti svedčiť, o opa
treniach donucovacích, o práve odopretia
výpovede a o náhrade trov platia pre tie
to prípady ustanovenia trestného poriad
ku 6 tým rozdielom, že pre verejných
úradníkov v tomto prípade neplatia pred
pisy o povinnom zachovávaní úradného
tajomstva, člen snemu môže odoprieť sve
dectvo o veciach, ktoré by mu boly sverené
ako poslancovi,a to i vtedy, keď už poslan
com prestal byť.

U) Zápisnicu o vypočutí výborom,
predsedom, alebo zpravodajom píše Zzapi
sovateľ výboru, alebo úradník kancelárie
snemu.

() Krivá výpoveď svedka je trestná,
ako krivá výpoveď pred súdom.

(] O donucovacích opatreniach roz
hodne dožiadaný súd, alebo súd bydliska
svedkovho.

S 29.

Členstvo vo výbore.

U) Poslanec, vyvolený do výboru,je
povinný voľbu prijať, ak nie je už členom
dvoch iných výborov.

Č) Člen výboru je povinný na schôdz
kach 6a pravidelne zúčastniť.

() Ak poslanec pre nedbanlivosťslratí
mandát vo výbore, alebo pre nemoc, do
volenú vyše 3 týždňov sa nemôže zúčast
niť v rokovaní výboru, predseda výboru
požiada predsedu snemu o novú volbu.

S 30.

Zpravodaj vo výbore.

Predseda výboru prikáže návrh, vý
boru pridelený, niektorému členovi ako
zpravodajovi pre výbor, ak je proti tomu
námietka, výbor si vyvolí zpravodaja bez
rozpravy jednoduchým hlagovaním.

5 31.

Ako sa výbor usnáša.

() Výbor rokuje v prítomnosti aspoň
lretiny členov a usnáša sa jednoduchou
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väčšinou prílomných, počiítajúc i predee- ,
dajúceho, ktorý hlasuje posledný, pri rov
nosti hlasov je návrh zamietnutý.

(“) Kým zpráva výboru nie je rozdaná
v sneme, výbor môže odvola( svoje usne
senie, ak sa za to jednomyseľne vysloví
schôdzka, alebo väčšina prítomných aspoň
toľkými hlasmi, koľkými došlo k usnese
niu predošlému: o návrhu na odvolanie
usnesenia rozhoduje výbor bez rozpravy
jednoduchým hlasovaním, ak sa na roz
prave neusnesie výbor jednoduchým hla
sovaním.

S 32.

Zpráva výboru.

() Zpravodaj prednáša vec vo výbore,
napíše o výsledku porady odôvodnenú
zprávu, a ak ju výbor schválil, háji v cne
me usnesenie výboru. Výbor môže splno
mocniťzpravodaja a predsedu, aby sami
vypracovali výborovú zprávu a podali ju
priamo 6nemu. Zprávu podpíše predseda
a zpravodaj.

() Zpráva sa odovzdá kancelárii sne
mu a vytlačí sa pod dozorom zpravodaja.

() Rozdanú zprávu môže výbor odvo
la, ak to dovolí snem jednoduchým hla
sovaním bez rozpravy.

S 33.

Rokovanie vo dvoch alebo v niekoľkých
výboroch.

() Ak bol návrh pridelený dvom alebo
niekoľkým výborom, možno o ňom roko
vať súčasne. Tieto výbory môžu určiť
v takomto prípade spoločnú komisiu,
v ktorej sú zastúpené rovnakým počtom
členov: výbory potom osve schvaľujú
zprávu pre plenum.

() Ak sa výbory nedohodnú na spoloč
nej zpráve, podá každý výbor zprávu
osve.

() Výbor rozpočtový, ktorému bol pri
delený podľa S 24 návrh v inom výbore
už prejednaný, pripojí k zpráve svoju
zprávu s hľadiska úhrady.
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5 34.

Lehoty.

() Snem môže na návrh predsedujed
noduchým hlaecvanim bez rozpravy ulo
žiť výboru, aby o návrhu podal zprávu
do určenej lehoty. Snem to môže uložiť,
i keď výbor už o veci rokuje.

() Ak výbor do určenej lehoty zprávu
nepodal a nežiadai predlžiť lehotu, alebo
ak snem lehotu nepredížil, predmet mož
no dať na program i bez zprávy výboru.
Zpravodaja určí v lom prípade predseda
snemu.

5 35.

Zmena príslušného výboru.

Výbor i predseda snemu môžu navrh
núť návrh prideliť výboru inému. O tom
snem rozhodne bez rozpravy jednoduchým
hlasovaním.

Diel siedmy.

PLENÁRNA SCHÔDZKA.

S 36.

Verejnosť rokovania.

() Plenárne schôdzky snemu sú verej
né. Na návrh predsedu snemu alebo člena
vlády môže sa snem bez rozpravy jedno
duchým hlasovaním usniesť, že plenárna
schôdzka bude dôverná.

() Rokovanie o rozpočle a o veciach
daňových je vždy verejné.

85 37.

Dôverná schôdzka.

() Na dôvernej schôdzke môžu byťprí
tomní okrem poslancov len úradníci, ur
čení predsedom, tesnopisci, ktorí složia do
rúk predsedu prísahu, že zachovajú úradné
tajomstvo, a členovia vlády a ich zástup
covia.

(7) Zápisnica a tesnopisecká zpráva o
rokovaní na schôdzke dôvernej sa neuve
rejní, ak sa snem inak neusnesie. Usnese
nie deje sa bez rozpravy jednoduchým
hlasovanínmi.
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8 38.

Trvanie schôdzky. Preloženie programu
rokovania.

() Schôdzku otvára a zakľučuje pred
seda.

() O návrhu niektorého poslanca, aby
sa v schôdzke pokračovalo, rozhodne snem
bez rozpravy jednoduchým hlasovaním.

() Snem môže na návrh predsedu bez
rozpravy jednoduchým hlasovaním preložiť
ustanovený program rokovania Predseda
môže navrhnúť i to, aby rokovanie o nie
ktorom predmete bolo prerušené a aby
sa rokovalo o inom bode programu.

5 39.

Budúca schôdzka.

() Predseda zakľučuje schôdzku a ozná
mi usnesenie predsedníctva o čase a pro:
ť#rameschôdzky budúcej.

() Návrhy, aby budúca schôdzka bola
inokedy alebo s iným programom, môžu
byť predmetom usnášania len vtedy, ak sa
za to vysloví na otázku predsedu aspoň
21 poslancov. V tom prípade o nich roz
hodne snem bez rozpravy jednoduchým
hlasovaním.

() Ak snem počas zasedania nemal
schôdzku vyše 14 dní, predseda je povinný
svolať schôdzku do 3 dní, keď to žiada
vláda alebo aspoň dve pätiny poslancov
písomne s udaním programu. Ak niet pre
kážok, predseda svolá schôdzku na deň,
označený v návrhu.

(/) Ak predseda s navrhnutým profra
mom nesúhlasí, rozhodne snem bez roz
pravy jednoduchým hlasovaním.

S 40.

Otvorenie schôdzky.

Oznámenia predsedníctva.

() Schôdzku otvára predseda. Schôdzka
môže byť otvorená a snem môže rokovať
ak je v zasedacej sieni prítomná aspoň pä
tina poslancov.

() Všetky oznámenia vlády, predsed
níctva i výborov, došlé spisy, zprávy, ná
vrhy a ich pridelenie, podané otázky, 1na
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liehavé žiadosti o dovolené, o zmenyv zá
pisnicí, rozhodovanie o zrieknutí sa člen
stva Vo výbore, určovanie lehoty výboru
a iné veci formálne, o ktorých rokovaci
poriadok nariaďuje jednoduché hlasovanie
bez rozpravy, môže predseda oznámiťale
bo nariadiť kedykoľvek medzi schôdzkou
alebo na konci schôdzky.

P) Keby oznámenia vyžadovaly dlhšie
ho času, predseda môže odkázať poslan
cov na ich soznam,v kancelárii snemu vy
ložený, ktorý sa uverejní i v tesnopiseckej
zpráve.

() Rozpravy a rečí o oznámeniach
predsedníctva dovoľujú sa len vtedy, ak
to rokovací poriadok výslovne určuje.
Predseda môže takéto rozpravy i reči od
sunúť na koniec schôdzky,

8 41.

Spôsob porady.

U")O osnovách zákonov a o smluvách
medzinárodných rokuje sa vo dvoch hla
sovaniach, o predmetoch ostatných v jed
nom hlasovaní,

() O vytlačených zprávach výborov a
návrhoch vlády a poslancov môže sa ro
kovať len po 12 hodinách odich rozdania.
V odôvodnených prípadoch predsedníctvo
snemu môže túto lehotu skrátiť.

() Zprávy tlačou rozdané sa nečítajú.
() Zprávy o petíciach môžu sa podať

a možno o nich rokevať i bez vytlačenia
a rozdania.

S 42.

Rozprava všeobecná a podrobná.

() Ak je zpráva obsiahlejšia, alebo tý
ka sa vecí dôležitejších, predseda môže
v prvom hlasovaní rozdeliť rozpravu na
všeobecnú a podrobnú.

(č) I vo všeobecnej i v podrobnej roz
prave má slovo najprv zpravodaj (55 32
a 33).

(%)Namiesto zpravodaja, ktorý neplní
zpravodajské povinnosti, určí predseda za
zpravodaja iného člena výboru.
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5 43.

Reči

() Nesmie sa ujať slova, komu ho pred
seda nedal. Zpravodaji, rečníci, členovia
vlády a ich zástupcovia hovoria s reč
nišťa. Nie je dovolené reči čítať, okrem
rečí predsedu snemu, predsedov alebo
zpravodajov výborov, členov alebo zástup
cov vlády, krátkych vyhlásení, prednáša
ných v mene klubu, a citátov s označením
prameňa. Každý rečník smie užívať po
známky, písané len na podporu pamäti.

() Ak sa predseda chce zúčastniť v
rozprave, odovzdá predsedníctvo, hovorí
s rečnišťa a ujme sa predsedníctva len po
vybavení veci,

(“) Rečníci sa môžu hlásiť u predsedu
už pred schôdzkou písomne alebo medzi
schôdzkou osobne a ústne až do tých čias,
kým sa snem neusniesol zakľúčiť rozpra
vu, alebo ak nebolo takého usnesenia, kým
predseda neudelil záverečné slovo zpravo
dajovi. Prihlasujúci sa oznámi, či chce ho
voriť za návrh alebo proti nemu.

() Reči o rokovacom poriadku, poznám
ky osobné a vecné sú dovolené len podľa
uváženia predsedu: nesmú trvať vyše päť
minút.

S 44.

Poradie a trvanie rečí.

() Otvárajúc rozpravu, predseda ozná
mi rečníkov, dosiaľ prihlásených.

() Po reči zpravodajovej (8 42) pred
seda udeľuje slovo rečníkom obyčajne v
poradí ich prihlášok, ale je povinný dbať
o to, aby najprv hovoril rečník proti ná
vrhu, a aby sa nakoľko možno striedali
rečníci za návrh a proti nemu.

() Rečníci si môžu poradie vymeniť, čo
treba predsedovi oznámiť.

(“) Poslanec môže hovoriť o tom istom
predmete rokovania najviac dva razy.

() Snem môže na návrh predsedu alebo
ktoréhokoľvek poslanca bez rozpravy
jednoduchým hlasovaním obmedziť trvanie
rečí pri rozprave všeobecnej až na pol ho
diny a pri rozprave podrobnej až na 10

minút, v tomto prípade zpravodajova "reč
môže trvať raz toľko.

() Keď rečník pri vyzvaní nie je prí
tomný, stráca slovo.

S 45.

Zástupcovia vlády.

() Členovia vlády a zástupcovia ními
vyslaní môžu sa zúčastniť na schôdzkach
a ujímať sa slova kedykoľvek i viackrát,
i po skončení rozpravy,ale rečníka nesmú
prerušovať.

() Snem sa môže usniesť na písomný
návrh 5 poslancov bez rozpravy jedno
duchým hlasovaním, aby člen vlády alebo
jeho zástupca prišiel na schôdzku a podal
zprávy a vysvetlenia. Snem môže určite
označiť, ktorý člen vlády alebo ktorý or
gán štátnej správy má prísť na schôdzku.
Vyzvaný je povinný tomuto usneseniu na
požiadanie predsedu snemu vyhovieť.

5 46.

Návrh formálny.
() Návrhy o tom, ako sa má rokovať,

podávajú sa len písomne a snem sa o nich
usnáša bez rozpravy jednoduchým hlaso
vaním.

() Každý poslanec môže navrhnúť ko
niec rozpravy, O tomto návrhu rozhoduje
snem jednoduchým hlasovaním bez roz
pravy.

S 47.

Návrhy vecné a koniec rozpravy.

(") Návrhy pozmeňovacie, doplňovacie
a pod. majú poslanci podať písomne naj
neskoršie hneď potom, ako sa snem usnie
sol rozpravu skončiť, alebo keď predseda
oznámil, že už niet k slovu prihlásených.
Návrh na zamietnutie nemožno podať, ale
len návrh, aby sa prešlo na ďalší bod pro
gramu. Tieto návrhy sa pojmú do hlasova
nia len vtedy, ak sú podpísané aspoň 5 po
slanca mi.

() Ak sa snem usniesol rozpravu skon
čiť, môže hovoriť za návrh len hlavný reč
ník a proti návrhu hlavný rečník, ktorých
ustanovili dohodou zapísaní ešte rečníci
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oboch strán. Ak sa za 5 minút nedohodnú,
rozhodnú zapisovatelia lósom. Vylósovaní
môžu prepustiť slovo inému zapísanému
rečníkovi.

() Po týchto hlavných rečníkoch patrí
konečné silovo zpravodajom (58 32 a 33),
ak zpravodaja niet, prvému navrhovate
ľovi, ktorý môže slovo prepustiť inému
z navrhovateľov.

(/) Ak po skončení rozpravy saujal slo
va zástupca vlády, je tým rozprava znova
otvorená.

S 48.

Rokovacia reč.

() Vláda a funkcionári snemu, najmä
predseda a podpredsedovia snemu, výbo
rov a komisií, zapisovatelia, zpravodaji,
dozorcovia poriadku a kancelária snemu
rokujú po slovensky.

() Poslanci rokujú po slovensky. Po
slanci, prihlásení k inej domácej národnej
skupine, môžu rokovať rečou svojej národ
nosti, ak len nechcú užiť reči slovenskej.

() K samostatným návrhom, otázkam a
interpeláciám, podaným v reči nesloven
ských domácich národných skupín (ods. 2),
má podávateľ právo pripojiť písomný pre
klad do reči slovenskej: tento preklad je
potom základom rokovania. Ak poslanec
takýto preklad nepripojí, obstará ho čo
najskorej kancelária snemu a tento je po
tom základom rokovania,

() K návrhom formálnym, k vecným
návrhom pozmeňovacím, doplňovacím a
pod., o ktorých snem alebo výbor má ro
kovať alebo hlasovať, ak nie sú podané
v reči slovenskej, má navrhovateľ pripojiť
preklad do slovenčiny, inak sa nepovším
nú: tento preklad je základom rokovania.
Ak sú tieto návrhy stručné a jednoduché
a ak sa tým nezdržuje rokovanie, pred
seda môže podľa svojho uváženia dať ich
prítomným tlmočníkom hneď do sloven
činy preložiť, preklad ústne dať vyhlásiť
a do rokovania alebo hlasovania pojať.

() Ak je podaný samostatný návrh
(otázka, interpelácia) taký obsiahly, alebo
ak je toľko inorečových návrhov (otázok,
interpelácií), že kancelária snemu ani do
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lýždňa nemôže obstarať preklady, pred
sedníctvo môže návrhy (otázky, interpelá
cie) podávateľom vrátiť, aby pripojili sami
do týždňa preklad do reči slovenskej: ak
sa tak nestalo, návrh (otázka, inierpelácia)
sa pokladá za nepodaný.

() Formula o prísahe poslancov (8 6)
prečíta sa poslancom, uvedeným v druhej
vete odseku2, aj v ich reči a títo poslanci
môžuvo svojej reči prisahať.I pri hlasovaní
podľa mien môžutíto poslanci hlasovať vo
svojej reči. Ustanovenie prvej vety tohio
odseku platí aj o prísahe predsedu a pod
predsedov (8 1), ak sú z niektorej z národ
ných skupín v odseku 2 označených.

() V tesnopiseckých zprávach, prípad
ne v zápisniciach o schôdzkach snemu uve
rejnia sa reči inojazyčné (ods. 2) v sloven
skom preklade, ktorý, ak poslanec sám do
48 hodín preklad nepripojil, obstará kan
celária snemu: v tesnopiseckých zprávach
uverejnia sa tieto reči ako príloha i v ja
zyku, v ktorom odznely.

(“ Predsedníctvo snemu je oprávnené
preklad, ktorý podľa ods. 3, 4, 5 a 7 tohto
paragrafu pripojil poslanec sám, dať pre
skúmať a podľa potreby opraviť tlmoční
kom: v takomto prípade opravený preklad
je základom rokovania a pre tlač.

(") K písomnej odpovedi predstaviteľov
vlády, alebo funkcionárov snemu na ino
jazyčnú (ods. 2) otázku alebo interpeláciu
pripojí sa i preklad odpovede,

() Možno podať aj inojazyčnú (ods, 2)
prosbu (petíciu). Pre predsedníctvo, pri
padne pre výbor a snem obstará kan
celária snemu z prosieb krátky výťah
v reči slovenskej. Ak 6a predsednictvo
(výbor, snem) usnesie na odpovedi, kan
celária snemu pripojí k nej — ak prosba
nebola podaná po slovensky — preklad v
reči prosebníka,

() Zprávy hlavy štátu, určené enemu,
vydajú sa tlačou po slovensky i v rečiach
ostatných domácich národných skupín,
preklad obstará kancelária snemu.

() Tlmočníkovpre snem a kanceláriu
ustanoví predsedníctvo 6nemu, predseda
výboru môže touto funkciou poveriť i po
slanca,
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S 49.

Volanie k veci a k poriadku, odňatie slova,
vylúčenie prejavov z rokovania.

() Ak 6a rečník odchyľuje od veci, o
klorej sa rokuje, volá ho predseda k veci.
Za prejavy a činy, ktoré porušujú rokovací
poriadok, urážajú slušnosť alebo mravy,
alebo sú trestuhodné, volá predseda k po
riadku. Predseda môže rečníka prerušiť,
ak to žiada povinnosť jeho úradu.

() Predseda môže odňať elovo reční
kovi, ktorého volal za rečí trikrát k veci
alebo k poriadku, aj rečníkovi, ktorý pre
dlžil trvanie reči, určené podľa 8 44. Ak
sa rečníkovi odňalo slovo, prestane sa ďal-“
šia jeho reč tesnopisecky zaznamenávať.

(/) Ak sa poslancovi odňalo slovo, ne
smie v tej istej rozprave viac hovoriť. Ak
stratil slovo (S 44, ods. 6), môže sa v tej
istej rozprave prihlásiť už len raz (8 44,
ods. 4). Poslanec, ktorému sa odňalo slo
vo, môže sa odvolať k predsedníctvu, kto-“
ré rozhodne pred zakončením rozpravy.

() Reči a návrhy, ktoré hatia alebo
zdržujú rokovanie, môže predseda s povo
lením snemu vylúčiť z rokovania. Snem
udeľuje toto povolenie bez rozpravy jedno
duchým hlasovaním.

S 50.

Karhanie pre urážky,

() Ak poslanec, plniac svoj mandát,
pri rokovaní v 6neme urazí člena snemu,
člena alebo zástupcu vlády, alebo ak na
padne česť týchto činiteľov spôsobom nedô
stojným e6nemu, urazený môže do 8 dní
žiadať písomne u predsedu snemu, aby
proti obvinenému zaviedol karhacie po
kračovanie. Predseda pridelí žiadosť 6
urýchlením imunitnému výboru. Ak posla
nec, plniac svoj mandát, urazí pri rokovaní
v sneme Slovenský snem, alebo jeho or
ťčán,predseda do 8 dní navrhne písomne
imunitnému výboru karhacie pokračova
nie.

() Imunitný výbor vypočuje obvinené
ho, prípadne žiadateľa a svedkov (S 28)
a podá v určenej lehote predsedovi písom
nú zprávu 6o všetkými dokladmi a s ná
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vrhom, aby sa ponad žiadosť prešlo k pro
éramu, alebo aby bol vinník potrestaný ve
rejným zazlením. spojeným podľa vážnosti
prípadu so stratou poslaneckých náhrad.

") Konečný návrh výboru sa rozdá tla
čou a dá sa na program najbližšej schôdz
ky snemu. Snem vypočuje len zpravodaja
a obvineného, prípadne i žiadateľa, a po
doslove zpravodaja rozhodne o návrhu vý
boru alebo o návrhoch podaných podľa
58 46 a 47.

S 51.

Vylúčenie zo schôdzok.

() Ak poslanec na schôdzke urazil hla
vu štátu, predsedu alebo predsedníctvo
snemu alebo jeho člena, vládu, predsedu
alebo člena vlády v súvise s ich funkciou,
alebo ak sa vzopre nariadeniam alebo
opatreniam predsedu, alebo hatí rokova
nie snemu, môže ho predseda vylúčiť na
čas trvania tejto schôdzky alebo až na
šesť nasledujúcich schôdzok. Proti tomuto
opatreniu môže sa vylúčený poslanec od
volať na predsedníctvo snemu do 8 dní.

(") Ak poslanec hatí rokovanie takým
spôsobom, že v rokovaní nemožno pokra
čovať, alebo ak sa dopustí násilnosti, mô
že ho predsedníctvo enemu vylúčiť až z
dvadsiatich schôdzok snemu. Pritom vylú
čený stráca nárok na poslaneckú náhradu
na 1 rok.

() Kým vylúčenie trvá, vylúčenému po
slancovi nie je dovolené vstúpiť do zase
dacej siene ani do výborových miestnosti.

S 52.

Rozprava podrobná.

() Po skončení rozpravy všeobecnej
hlasuje sa, či osnova, a ak je ich viac, kto
rá z osnov má byť základom rozpravy
podrobnej, ale najprv a hlasuje o prípad
nom návrhu, aby sa prešlo na program.

() Ak ani jedna z osnov nebola prijatá
za základ rozpravy podrobnej, je vec za
mietnutá.

() V podrobnej rozprave, začatej hneď
po hlasovaní (ode. 1), určí predseda, o kto
rých častiach osnovy sa má rokovaťa hla
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sovať spoločne alebo osve. O námielke
proti tomu rozhodne snem bez rozpravy
jednoduchým hlasovaním.

() Ustanovenia 88 43 až 47 platia i pre
rozpravu podrobnú.

S 53.

Druhé hlasovanie.

(") Pri druhom hlasovaní hlasuje sa o
celej osnove len po 24 hodinách od prvého
hlasovania. K druhému hlasovaniu o osno
vách súrnych možno prikročiť na tej istej
schôdzke, ak sa na tom usnesie predsed
níctvo.

(“) Pri druhom hlasovaní niet rozpravy
a možno navrhovať len odročenie hlasova
nia, vrátenie výboru, opravu chýb jazyko
vých, písma, tlače, zmeny slohové a opra
vu tých usnesení prvého hlasovania, ktoré
si odporujú. O týchto návrhoch sa vôbec
nehlasuje, ak zpravodaj súhlasí.

S 54.

Rokovanie skrátené.

() Ak ide o súrnuvládnu osnovu, alebo
o iniciatívny návrh, vyžadujúci skoré vy
bavenie, môže navrhnúť vláda, predseda,
alebo dve pätiny všetkých poslancov, aby
sa takáto vec ako súrna vybavila rokova
ním skráteným. Takýto návrh treba dať na
program aspoň 24 hodín vopred. |

(“)Súrnosť osnovy (návrhu) odôvodňuje
len predseda alebo jeden z navrhovateľov
skráteného rokovania: ak 6a navrhovate
lia nedohodnú, urči rečníka predseda.
Snem potom rozhodne bez rozpravy. Pre
skrátené pokračovanie platia tieto pra
vidlá:

() Predseda na tej istej schôdzke plena
pridelí vec výboru, ktorý uzná za prísluš
ný, ana jeho návrh sa snem bez rokovania
jednoduchým hlasovaním súčasne usnesie,
aby výbor v určenej nepredlžiteľnej lehoie
podal o osnove (návrhu) zprávu.

(“)Výbor vybaví osnovu (návrh) na naj
bližších evojich schôdzkach pred ostatný
mi predmetmi, i keby rokovanie o nich mal
prerušiť až do vybavenia súrnej veci. Pred
rokovaním o súrnej veci usnesie sa výbor

109

bez rozpravy na návrh predsedualebo nie
ktorého člena, či má byť v súrnzj veci roz
prava všeobecná,na aké časti sa rozvrhne
rozprava podrobná, v akej lehote treba
najneskoršie každú časť rokovania zakon
čiť a ako dlho smie rečník hovoriť.

Č) Len čo vyprší lehota, daná výboru
na podanie zprávy (ods. 3), predseda sne
mu dá osnovu na program najbližšej
schôdzky, pri čom môže inú rozpravu v
sneme až do vybavenia súrnej veci pre
rušiť, Predseda môže na vybavenie súrnej
veci určiť aj osobitné schôdzky snemu.

Č) Snem vybaví súrnu vec, aj keď ne
podal o nej výbor zprávu. V takomto prí
pade vymenuje zpravodaja predseda sne
mu.

() Pred začiatkom prvého hlasovania
usnesie sa 6nem na návrh predsedu bez
rozpravy jednoduchým hlasovaním, či má
byť o súrnej veci pri prvom hlasovaní roz
prava všeobecná,na aké časti sa rozvrhne
rozprava podrobná, v akej lehote treba
najneskoršie každú časť rokovania vybaviť
a ako dlho emie rečník hovoriť.

() Len čo vypršia lehoty, dané v ods. 4,
9 a 1, prikročí sa vo výbore, prípadne na
schôdzke snemu, bez odkladu k hlasova
niu, i keby mal byť rečník v reči preru
šený.

P) Ak je predmetom súrnej veci šlátny
rozpočet, výboru nesmie byť daná lehota
niže 10 dní a plénu snemu niže 6 dni. V
tejto lehote mä byť najmenej 6 schôdzok

- Výborových po 4 hodinách a najmenej 3
schôdzky snemu po 4 hodinách.

(%) Pri rokovaní skrátenom môže byť
druhé hlagovanie i pred vypršaním lehoty,
v 853, ods. 1 uvedenej.

(") Návrh na skrátené rokovanie mož
no podať, i keď výbor alebo snem o veci
už rokuje.

Diel ôsmy.
USNAŠANIE.

S 55.

Náležitosti usnašania.

() Snem sa môže usnašať pravidel
pritomnosti aspoň lrelinv všeťavch posí,
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cov a k platnosti usnesenia je polrebná
nadpolovičná väčšina prítomných.

(7)Pri rovnosti hlasov je návrh zamiet
nutý.

() K usneseniu o vypovedaní vojny a o
úslave je potrebná lrojpälinová väčšina
všetkých poslancov.

(“) Usnesenie o zmene územia štátu vy
vyžaduje dvojtretinovú väčšinu snemu.

(“) Usnesenie o vyslovení nedôvery vlá
de vyžaduje pritomnosť nadpolovičnej väč
šiny poslancov a nadpolovičnej väčšiny
hlasov.

(“) Predseda hlasuje len pri voľbách,
ale počíta ca do počtu prítomných.

S 56.

Poradie hlasovania.

(") Po skončení rozpravy určí predseda
poradie hlasovania, dbajúc na to, aby vy
šiel na javo pravý názor väčšiny.

(“)Aby sa hlasovanie zjednodušilo, mô
že predseda vyvolať usnesenie o nieklorej
olázke zásadnej.

() Predseda môže po skončení rozpra
vy hlasovanie o celku alebo o časti odlo
žiť na neskoršie, alebo i na schôdzku ne
skoršiu a môže 6a pokračovať medzitým
v rokovaní. O námietke proti lomu roz
hodne snem bez rozpravy jednoduchým
hlasovaním. Takislo o návrhu niektorého
poslanca, aby znenie, alebo poradie otázok
bolo opravené, alebo aby otázka bola roz
delená — ak 6 takýmto návrhom predseda
nesúhlasí — rozhodne snem bez rozpravy
iednoduchým hlasovaním.

8 57.

Spôsob hlasovania.

() Hlasuje 6a za návrh alebo proti ná
vrhu bez udania dôvodov.

() Hlasuje sa zdvihnulím ruky alebo
vslaním. Ak výsledok jednoduchého hla
sovania je podľa názoru predsedu alebo 12
poslancov pochybný, predseda opakuje
olázku a dá sčítať hlacy, alebo hlasovať
podľa mena: oboje vykoná tajomník snemu
alebo jeho zástupca 6o zapisovateľmi pod
dozorom predsedu.

Slovenskýzákonnikč. 4. 
() Hlasy treba sčítať i vtedy, ak to na

riadi predseda, alebo ak to žiada aspoň 12
poslancov pred hlasovaním.

() Ak pri hlasovaní vysvitne, že nie je
prítomná ani tretina poslancov, predseda
preruší alebo zakľúči schôdzku.

S 58.

Hlasovanie podľa mena.

() Podľa mena ea hlasuje, len ak taklo
rozhodne predseda,

(7) Podľa mena 6a hlasuje tak, že kaž
dý poslanec na svojom mieste odovzdá
tlačený hlasovací lístok, obsahujúci jeho
meno a slovo „áno“alebo „nie“. Výsledok
vyhlási predseda, ale mená podrobne
uviesť treba len do zprávy tesnopiseckej
($ 71).

Diel deviaty.
VOĽBY A NÁVRHY

NA VYMENOVANIE.

S 59.

Spôsob voľby.

() Voľbyalebo návrhy na vymenovanie
dejú sa hlasovacími lístkami jednoduchou
väčšinou hlasov. Lístky sčítajú zapisova
telia.

(|) Ak niet námietok, môže sa voliť
zdvihnutím ruky alebo vstaním 6 výnimkou
voľby predsedu.

S 60.

Užšie voľby.

() Ak sa pri voľbe nedosiahne jedno
duchej väčšiny hlasov, deje sa voľba užšia,
do ktorej a pojme z tých, ktorí pri prvej
voľbe dostali pomerne najviac hlasov, dva
krát toľko mien, koľko osôb má byť vy
volených,

(7)Pri rovnosti hlasov v prvej alebo už
šej voľbe rozhodne predseda lósom, kto sa
má dostať do voľby užšej, alebo kto je vy
volený.

8 61.

Doplňovanie výborov.

Ak vypadol člen výboru, vymenuje za
neho náhradníka predseda klubu (jeho zá
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slupca), ktorého bol vypadnutý poslanec
členom alebo hospitantom: ak nebol čle
nom (hospitantom) ani jedného klubu, ale
bo ak predseda (zástupca) klubu nevyme
nuje v lehote predsedom snemu určenej
náhradníka, vyvolí sa náhradník podľa
883960.

Diel desiaty.

VLÁDNE VYHLÁSENIA
A VYSLOVENIE DÔVERY.

S 62.

Samostatné vládne vyhlásenia.

Členovi vlády treba udeliť slovo na za
čiatku alebo na konci alebo podľa uvá
ženia predsedu i za schôdzky na vyhláse
nie, hoci ono nesúvisí s programom.

S 63.

Rozpras“ o vládnom vyhlásení,

Na písomný návrh ktoréhokoľvek po
slanca môže sa snem bez rozpravy jedno
duchým hlasovaním usniesť, že o vládnom
vyhlásení má byť rozprava hneď alebo na
niektorej nasiedujúcej schôdzke. Túto roz
pravu treba zakončiť hlasovaním, či snem
schvaľuje vyhlásenie alebo nie: snem ea
môže usniesť, že hlasovanie odkladá.

S 64.

Vyslovenie nedôvery.

(")Snem môže vláde vysloviť nedôveru.
() Návrh na vyslovenie nedôvery má

byť podpísaný najmenej tretinou všetkých
poslancov a pridelí sa iniciatívnemu výbo
ru, ktorý o ňom podá zprávu najneskoršie
do 8 dní. Iniciatívny výbor rokuje o pri
delenom mu návrhu na vyslovenie nedô
very vláde merilorne podľa ustanovení,
platných pre iné výbory, a podáva zprávu
snemu.

() Vláda môže podať snemu návrh na
vyslovenie dôvery. O tomto návrhu sa ro
kuje bez pridelenia výboru.

Diel jedenásty.
OTÁZKY A INTERPELÁCIE.

S 65.

Otázky.

Každý poslanec môže klásť písomné
otázky vláde alebo členoví vlády o činoch
vlády a jej orgánov a o zamýšľaných opa
treniach. Na otázku môže vláda alebo člen
vlády odpovedať ústne alebo písomne.
Otázka i písomná odpoveď sa podáva kan
celárii snemu a sa nevytlačí. Kancelária
snemu doručuje otázky i odpovede.

S 66.

Interpelácie,

() Ak je otázka podpísaná aspoň 5 po
slancami, opýtaný je povinný na lúto inter
peláciu odpoveda( písomne alebo na ple
nárnej schôdzke ústne, alebo tým istým spô
sobom odpoveď odoprieť s udaním príčin.
Ak vláda alebo opýtaný jej člen na inter
peláciu do 2 mesiacov neodpovie, alebo
neodoprie odpovedať, predseda snemu vy
zve opýtaného, aby odpovedal najneskor
šie do ďalších 30 dní.

(")Interpelácia a písomná odpoveďale
bo jej odopretie doručuje sa kancelárii
snemu. Interpeláciu alebo podpisy na nej
možno odvolať, kým ju kancelária nedoru
čila vláde alebo jej členovi.

[) Najneskoršie na schôdzke, ktorá na
sleduje po doručení odpovede alebo jej
odopretia, môže sa navrhovať rokovanie
o odpovedi alebo jej odopreti. Pre návrh
o rokovaníplatí $ 63.

(“) Na žiadosť člena vlády musí pred
seda pre odpoveď na interpeláciu vyhlásiť
schôdzku za dôvernú. Prípadný návrh na
rozpravu treba podať hneď na schôdzke
dôvernej a snem usnesením o tom, či sa
prikročí k rozprave, rozhodne zároveň, či
má dôjsť k rozprave na schôdzke verejnej,
či dôvernej (58 36 a 37).

S 61.

Otázky predsedovi.

Každý poslanec sa môže opýtať pred
sedu snemu alebo predsedu výboru naich
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opatrenia: olázku treba podať písomne
kancelárii snemu a treba na ňu do 30 dní
písomne odpovedaťľ.

Diel dvanásly.

PROSBY(PETÍCIE).

S 68.

Rokcvanie o prosbách.

() Prosby adresované snemu treba po
dať kancelárii snemu. Nečítajú sa na
schôdzke a poslancom sa nerozdávajú.

() Podania alebo prosby bez mena a
všetky protesty proli pokračovaniu snemu,
jeho funkcionárov a členov nie sú predme
tom rokovania.

() O prosbách rozhoduje predsedníctvo
snemu podľa zprávy kancelárie snemu
(8 48, ods. 10). Predsedníctvo alebo samo
dá odpoveď na prosbu, alebo ju pridelí
výboru, klorý uzná za príslušný, alebo ju
odloží.

() Výbor, ktorému sa prosba pridelila,
alebo odpovie sám, alebo podá o prosbe
ústnu zprávu snemu s náležitým návrhom,
alebo ju odloží.

8 09.

Soznam prosieb.

Ak chce výbor podať ústnu zprávu o
prosbách, kancelária snemu vyhotoví a
rozdá ich vytlačený soznam s krátkym
obsahom a s návrhom výboru.

Diel tnnásly,
ZÁPISNICE.

S 70.

Zápisnice 0 rokovaní.

() O rokovaní na schôdzkach snemu
alebo výboru píšu sa zápisnice. V ních tre
ba zaznamenať, koľko členov bolo Prí
tomných (852), aké návrhy boly podané
pri rokovaní (58 46 a 47), aký bol postup
rozpravy, S menami rečníkov, a aký bol
výsledok hlasovania.

() Zápisnice o schôdzkach
uhodnovernené predsedom, zapisovateľom
a tajomníkom snemu, majú byť 48 hodín
vyložené v kancelárii na prezretie. Ak v

sneniu,
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tejto lehote nepodá žiaden poslanec pií
somnú námietku, zápisnica sa pokladá za
správnu. Ak predseda nevyhovie námiet:
ke, rozhodne o nej budúca schôdzka sne
mu bez rozpravyjednoduchým hlasovaním.

8 71,

Zprávy lesnopisecké.

() O každej schôdzke snemu sa napíše
a vyllačí zpráva tesnopisecká, podávajúca
presný obsah celého rokovania.

(") Každý rečník môže prezrieť v kan
celárii tesnopiscov časť zprávy, obsahujú
cu jeho reč, a naznačiť, aké omyly alebo
nedostatky by obsahovala: keby správca
lesnopiseckej kancelárie nemohol vyhovieť
lýmto želaniam, vyžiada si rozhodnutie
predsedu.

() Rozdané tlačené spisy sú prílohami
zpráv tesnopiseckých.

Č) Všetky spisy o rokovaní snemu sa
predávajú za výrobné ceny.

Č) Na návrh predsedu môže sa snem
bez rozpravy jednoduchou väčšinou kedy
koľvek usniesť, že sa reči poslancov, zpra
vodajov, členov a splnomocnencov vlády
dočasne nebudú stenografovať a v tesnopis
nom zázname uverejňovať a že rečníci ma
jú právo do 24 hodín po dorečnení pri
pojiť k tesnopisnej zápisníci obsah svojich
rečí. Takýlo návrh sa nepodáva písomne,
nerozmnožuje sa, nerozdáva sa poslancom,
neprideľuje sa vopred výboru a snem sa
o ňom usnáša, i keď nebol vopred daný
na program.

Diel štrnásty.
SLOBODA SNEMOVÉHO ROKOVANIA.

5 72.

Poslanecká imunita.

() Poslancov snemu nemožno vôbec
stíhať pre hlasovanie v sneme alebo vo
výboroch. Pre výroky povedané tam pri
výkone mandátu podrobení sú disciplinár
nej moci snemu.

() K trestnému alebo disciplinárnemu
slíhaniu, alebo k akémukoľvek obmedze
niu slobody člena snemu preiné činy,ale
bo opomenutia je potrebný súhlas snemu.
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Ak snem nedá k tomu súhlas, je stíhanie
navždy vylúčené.

() Ustanovenia predošlého odseku ne
vzťahujúsa na trestnú zodpovednosť, kto
rú má člen snemu ako zodpovedný re
daktor.

S 73,

Zákaz rušiť rokovanie snemu.

() Na schôdzky snemu a výboru okrem
poslancov a osob svojim úradom k tomu
povolaných nemá nik prístupu.

() Ústne prosby ani deputácie snem ne
prijíma,

() Deputácie vyslané k poslancom ne
majú prístupu do budovy snemu, ak je v
nich vyše 5 osôb.

() V tie dni, keď zasedá snem alebo
niektorý výbor snemu, v obvode jedného
kilometra od budovy, kde snem (výbor) za
sedá, nie sú dovolené na miestach slúžia
cich verejnej premávke ani schôdzky, ani
sprievody.

Diel pätnásty.
NAHRADY.

S 14,

Náhrady poslancom.

Poslancom palrí na čas ich mandátov
náhrada skuločných výloh, ktorej výšku
určuje osobitný zákon. Tieto náhrady ne
podliehajú ani daniam, ani poplatkom a sú
vyňaté z exekúcie,

8 75.

Tento zákon nadobudne účinnosti dňom
vyhlásenia a splní ho minister vnútra.

Dr. Sokolv. r.
Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v.r. Stano v,r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.

Knibtlačiareň Andreja, Bralislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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OBSAH: (85.—93.) 85. Vládne nariadenie o úprave družslevných pomerov. — 86, Vládne na
riadenie o zriadení Ústredného sväzu nemeckých družsliev. —. 87, Vládne nariadenie o
ordanizácii vojenského Lrest. súdnicíva. — 88, Vládne nariadenie o priechodnom opatreni
pôdy roľnikom-ulečencom. — 89, Vládne nariadenie o revízii disciplinárnych trestov. —
90. Vládne nariadenie o stráži obrany šlálu. — 91, Vládne nariadenie o dávkach za
úradné výkony vo veciach správnych. — 92, Vládne nariadenie o povinncm súpise a núle
nej úschove dlhopisov, ako aj o súpise štátnych slavebných losov bývalej Česko-Slaven
skej republiky. — 93, Vládne nariadenie o zmene a doplnení niektorých predpisov
o kartelovom poplatku. — 94, Vyhláška minislerslva vnúlra o oprave tlačových chýb
vo vládnom nariadení zo dňa 4. aprila 1939, č. 47 o bydlisku učiteľslva národných škôl.

853.

Vládne nariadenie
zo dňa 2. mája 1939

o úprave družstevných pomerov.
Vláda Slovenského štátu nariaduje

podľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
čís. 1 SI. z. o samostatnom Slovenskom
šláte:

Zákon zo dňa 15. aprila 1919, čís. 210
Sb. z. a n., o úprave pomerov družstiev
na Slovensku mení a doplňuje sa takto:

S 1.Revízne— oprávneniedružstevných
ústredí, vykonávajúcich revíziu družstiev
na území Slovenského štátu, ktorých sidlo
dňa 14. marca 1939 sa nachádzalo mimo
územia Slovenského štálu, sa zrušuje.

S 2.

() Družstvá, ktoré podliehajú revízii
takýchto ústredí odo dňa vyhlásenia tohto
nariadenia, môžu byť revidovanélen ústre
dím so sídlom na území Slovenského štá
tu a povinné sú svoj členský pomer k
ústrediam so sídlom mimo územia Sloven
ského štátu najneskoršie do 1. júla 1939
zlikvidovať. Tieto družstvá a ďalej také,
ktoré nie sú členmi žiadneho revízneho
ústredia, sú povinné najneskoršie do 1. júla
1939 pričleniť sa k niektorému družstev
nému ústrediu, oprávnenému podľa tohto
vládneho nariadenia k revízii družstiev na
území Slovenského štátu.

() Usnesenie o pričlenení vyníma sa z
pôsobnosti valného shromaždenia a prika
zuje sa do pôsobnosti družstevných správ
v pripade, ak by bolo už vopred zrejmé,
že valné shromaždenie nebude usnášania
schopné. Keby sa ani správa družstva z
tohto dôvodu nemohla platne usnášať, pri
člení ho ministerstvo vnútra podľa povahy
jeho činnosli k niektorému ústrediu,
uvedenémuv $ 3, ods. 1., tomuto ústr2diu
nech je však umožnené, aby sa napred v
tomto smere vyjadrilo.

S 3.

U")K revízii družsliev sú oprávnené
lieto družstevné ústredia: Ústredné druž
stvo v Bratislave, Sväz roľníckych vzá
jomných pokladníc, družstvos r. o. v Bra
tislave, a Sväz živnostenských úverných
ústavov a družstiev pre Slovensko v Bra
tislave. Na tieto družstevné ústredia pre
chádza aj oprávnenie podľa 88 6,7 a 9
vládneho nariadenia zo dňa 17. decembra
1938, čís. 347 Sb. z. a n., o dočasných ob
medzeniach v niektorých odvelviach pod
nikania.

(") Revíziu družstevných ústredí, vy
počítaných v ods. 1., vykoná, pokiaľ ide o
družstevné ústredia úverných družstiev,
ministerstvo financií, inak ministerstvo fi
nancií spolu s ministerstvom hospodárstva.

(") Táto revízia nahradzuje u družstev
ných úslredí ináč potrebnú revíziu svä
zovú.
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() Výdavky, spojené s reviziou podľa
ods. 2., súčtuje ústrediu (sväzu) k náhrade
ministerstvo financií samo, poťažne v do
hode s ministerstvom hospodárstva pro
slrcdníctvom krajského súdu sidla úslre
dia (sväzu), ktorý ich na revidovanom
ústredí (sväzu) vymáha a ministerslvu fi
nancií likviduje.

5 4

Rezízne ústredia v $ 3 uvedené sú po
vinné pred pričlenením družstiev uvede
ných v S 2 previesť revíziu ich hospodá
renia. Keď podľa výsledku revízie uznajú,
že ďalšie jestvovanie družstva nie je ho
snodársky opodstatnené, sú povinné na
vrhnúť jeho likvidáciu. Návrh treba podať
ministerstvu vnútra, keď však ide o úver
né družstvá, ministerstvu financií, ktoré
rozhodnú o potrebe likvidácie a ustanovia
likvidátorov. Zodpovednosť týchto likvi
dátorov obmedzuje 6a len na činnosť z li
kvidácie, nevzťahuje sa však na predchá
dzajúcu činnosť družstva. Príslušný kraj
ský súd je z úradu povinný zapísať likvi
dáciu do firemného registra. Ak minisier
stvo vnútra, poťažne ministerstvo financií
neuznajú potrebu likvidácie, družstvo sa
stáva členom toho ústredia, u ktorého sa
prihlásilo, poťažne ku ktorému ho mini
sterslvo vnútra pričlenilo.

S 5.

() Každé družstvo povinné je každo
ročne celé svoje zriadenie a svoju ob
chodnú činnosť vo všetkých odvetviach
podrobiť preskúmaniu revizorov ústredia,
ku ktorému ako člen patrí. Vykonanie re
vízie oznámi revízne ústredie príslušné
mu krajskému súdu súčasne s návrhom,
aby súd nariadil odstránenie prípadne zi
slených závad. Revízne ústredie, pokiaľ
ide o úverné družstvá, povinné je dodať
odpis revíznej zprávy ministerstvu fi
nancií.

() Ak činnosť družstva nesleduje ho
spodárske potreby štátu, alebo priam sa
im protiví, alebo ak jeho ďalšie jestvova
nie nie je hospodársky opodstatnené, prí
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slušné revízne úslredie je povinné navrh
núť jeho likvidáciu. Likvidáciu takýchto
družstiev nariadi, ak ide o úverné druž
sivá, ministerstvo financií, ináč so súhla
som ministerstva l::spodárstva minister
stvo vnútra, ktoré tiež ustanovia likvidá
torov.

) Trovy revíziou vzniklé, hradí druž
stvo. Spory ohľadom výšky týchto trov

| rieši firemný súd.

8 6.

() Predsedu a členov správy družsliev,
uvedených v 8 2 tohto nariadenia, ak ne
svolajú včas valné shromaždenie cieľom
ich pričlenenia k ústrediu, oprávnenému
podľa $ 3, odst. 1 k výkonu revízie, potre
stá okresný úrad pre priestupok pokutou
do 5000 Ks, ktorá sa v prípade nedobyl
nosti premení na uzamknutie do 6 me
siacov.

(%)Družstvo, ktorého správny orgán
($ 2, ods. 2.) odoprie včas vyhovieť pred
pisom tohto nariadenia, musí byť na ná
vrh dotyčného revízneho ústredia prísluš
ným krajským súdom rozpustené. Zánik
družstva má súd ihneď z úradu zazname
nať vo firemnom sozname. Likvidátorov
rczpusleného družstva na návrh prísluš
ného revízneho ústredia menuje minister
stvo vnútra, keď však ide o úverné druž
stvo, ministerstvo financií.

S 7.

() Dňom účinnosti tohto nariadenia
zrušujú sa 59 7, 10 a 11 zákona zo dňa 15.
apríla 1919, čís. 210 Sb. z. a n., a ustano
venia vládneho nariadenia zo dňa 19. au
ťusla 1919, čís. 492 Sb. z. a n., o úprave
pomerov družstiev na Slovensku, nakoľko
odporujú tomuto nariadeniu,

(“)Družstvá, uvedené v 82, ods. 1, vete
1, tohto nariadenia, sú oprávnené i do do
by svojho pričlenenia k novému družstev
nému ústrediu vydávať vkladné knižky
(listy) a prijímať vklady na vkladné kniž
ky podľa S 2 zákona zo dňa 10, októbra
1924, čís. 239 Sb. z. a n., v znení zákona
zo dňa 21. apríla 1932, čís. 54 Sb. z. a n.
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S 8.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti
dňom vyhlásenia: splnia ho ministri vnút
ra, financií, hospodárstva a pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Ďurčanský v.r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinskýv.r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatlošv. r.av

Vládne nariadenie
zo dňa 2. mája 1939

o zriadení Ústredného sväzu nemeckých
družstiev.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje .po
dľa $84 zákona zo dňa 14. marca 1939, čís.
1 SI. z. o samostatnom Slovenskom šiáte:

8 1.

() Pre všelky nemecké družstvá na
území Slovenského štátu zriaďuje sa sa
mostatné družstevné ústredie so sídlom v
Bratislave pod názvom Ústredný sväz ne
meckých družstiev (v ďalšom „„sväz“), ne
mecky Zentralverband deutscher Genos
senschaften.

() Za nemecké družstvo treba pokla
dať družstvo, ktorého väčšina členov je
nemeckej národnosti.

5 2.

Sväz je postavený úplne naroveň druž
stevným ústrediam, oprávneným podľa 8 3,
ods. 1. vládneho nariadenia zo dňa 2. mája
1939,čís. 85 SI. z., o úprave družstevných
pomerov, vykonávať revíziu Nemecké
družstvá môžu byť členmi len sväzu po
dľa 8 1.

S 3.

Ohľadom organizácie, práv a povinno
stí sväzu, ako aj práv a povinností jeho
členov, platia obdobne, pokiaľ nebudú
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£menené alebo zrušené, ustanovenia záko
na zo dňa 15. apríla 1919, čís. 210 Sb. z.
a n., 0 úprave pomerov družstiev na Slo
vensku a vládneho nariadenia zo dňa 2.
mája 1939, čís. 85 SI. z., o úprave druž
slevných pomerov, Taktiež primerane pla
lia aj iné zákony a nariadenia, týkajúce sa
Úslredného družstva v Bratislave, ako aj
ostatné predpisy o družstevníctve, a to
tak pre sväz, ako aj pre jeho členov.

S 4.

() Všetky daňové, poplatkové a iné vý
hody, ktoré sú, alebo budú priznané druž
slevným ústrediam, oprávneným podľa
8 3, ods. 1. vládneho nariadenia zo dňa2.
mája 1939, čís. 85 SI. z., o úprave druž
stevných pomerov, vykonávať revíziu, a
družstvám k nim pričleneným, priznávajú
sa aj sväzu, poľažne družstvám k nemu
pričleneným.

S 5.

() Revíziu podľa $87, zákona zo dňa
15. aprila 1919, čís. 210 Sb. z. a n., o úpra
ve pomerov družstiev na Slovensku, nad
svojimi členmi vykonáva sväz samostatne
a neodvisle: členské družslvá tohto sväzu
nepodliehajú ďalšej revízii.

Č) Sväz podlieha vo všetkých odvet
viach svojej činnosti a ohľadne celého
svojho zariadenia revízii ministerstva [i
nancií spolu .s ministerstvom hospodárstva.

Č) Táto revízia nahradzuje u sväzu inak
potrebnú revíziu sväzovú.

() Výdavky, spojené s revíziou podľa
ods. 2., súčtuje sväzu k náhrade minister
stvo financií v dohode s ministerstvom ho
spodárstva prostredníctvom krajského sú
du sídla sväzu, ktorý ich na revidovanom
sväze vymáha a ministerstvu financií li
kviduje.

S 6.

() Dňom účinnosti tohto nariadenia,
nakoľko ide o nemecké družstvá, vyzdvi
huje sa z platnosti $ 4 zákona zo dňa 15.
apríla 1919, čís. 210 Sb, z. a n.
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(7)Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia, splnia ho minislri vnú
tra, financií, hospodárstva a pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v.r. Stano v.r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.

87.
Vládne nariadenie

zo dňa 2. mája 1939
o organizácií vojenského trestného

súdnictva.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, čís.
1 SI. z. o samostatnom Slovenskom štáte:

8 1.

() Pre celé územie Slovenského štátu
zriaďuje sa:

a) vojenský súd ako súd I. stolice,
b) hlavný vojenský súd ako súd II. a

konečnej stolice,
c) vojenský prokurátor,
d) hlavný vojenský prokurátor.
7) Sídlom týchto súdov. a úradov je

Bratislava.

S 2.

Pravomoc vojenských súdov a úradov
uvedených v 8 1 vzťahuje sa na všetky
osoby, ktoré podľa platných zákonných
ustanovení podliehajú vojenskej trestnej
súdnej pravomoci.

S 3.

Do pôsobnosti (vecnej príslušnosti) vo
jenského súdu (S 1, ods. 1., lit. a) patria
všetky treslné činy, ktoré podľa doteraj
ších ustanovení patrily do pôsobnosti bri
ťgádnych a divizných súdov.

54
() Vojenský súd rozhoduje:
a) ako samosudca,

b) v senáloch.
() Samosudca rozhoduje o všetkých

lrestných činoch:
a) kloré dosiaľ patrily do pôsobnosti

brigádnych súdov,
b) ktoré podľa 58 6 a 8 zákona zo

dňa 22. decembra 1921, číslo 471 Sb. z.
an, o zmene niektorých uslanovenítrest
ného práva, má súdiť u divizných (sboro
vých) súdov samosudca.

() Všetky ostatné trestné činy sa pre
jednávajú. pred senátom, ktorého složenie
je také, aké bolo u divizných súdov.

S 5.

() Hlavný vojenský súd rozhoduje
s konečnou platnosťou o všetkých oprav
ných prostriedkoch proli rozhodnutiam
vojenského súdu.

() Hlavný vojenský súd rozhoduje
v trojčlennom senáte, pozostávajúcom
z dôstojníkov justičnej služby z povolania.

() V prípadoch, kde predmetom obža
loby je trestný čin, na ktorý zákon sta
noví trest smrti, alebo, kde horná hranica
hlavného trestu na slobode presahuje 20
rokov, rozhoduje o opravných prostried
koch senát päťčlenný. Najmenej traja čle
novia tohto senátu musia byť dôstojníci
justičnej služby z povolania: dvaja prí
sediaci senátu môžu byť aj dôstojníci ju
stičnej služby v zálohe, ktorých toulo
funkciou poveruje minister národnej
obrany.

S 6.

Žalobu zastupuje:
a) vojenský prokurátor u vojenského

súdu,
b) hlavný vojenský prokurátor u hlav

ného vojenského súdu.

S 7.

() Všade tam, kde doterajšie ustano
venia hovoria o brigádnych a divizných
súdoch, ako súdoch I. stolice, treba roz
umeť vojenský súd: kde hovoria o diviz
nom súde, ako súde II. stolice alebo o
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najvyššom vojenskom súde,
umeť hlavný vojenský súd.

() Všade, kde doterajšie ustanovenia
hovoria o funkcionárovi vojenského pro
kurátora alebo o vojenskom prokurátoro
vi v pokračovaní pred I. stolicou, treba
rozumeť vojenského prokurátora: všade,
kde sa hovorí o vojenskom prokurátorovi
v pokračovaní pred ll. stolicou alebo o
generálnom vojenskom prokurátorovi, tre
ba rozumeť hlavného vojenského proku
rátora.

treba roz

5 8.

Týmto nariadením sa zrušujú všetky tie
ustanovenia dosiaľ platných zákonov a
nariadení, ktoré sa vzťahujú na otázky
upravené týmto nariadením, pokiaľ od
pcrujú ustanoveniam tohto nariadenia.

8: 9.

Na przchodnú dobu je minister národ
nej obrany v dohode s ministrom pravo
súdia oprávnený poveriť vykonávaním
funkcií členov senátov uvedených v 8 5,
ods. 2. a 3. sudcov, pôsobiacich u najvyš
šieho súdu alebo u občianskych sborových
súdov, ktorí sú dôstojníkmi justičnej služ
by v zálohe alebo aspoň dôstojníkmi v zá
lohe. Týmto povereným súdcom prináleží
v dob> ich poverenia pri výkone vojen
ského lrestného súdnictva pravomoc vo
jenských sudcov z povolania, sú však tiež
viazaní aj služobnými povinnosťami vo
jenských sudcov z povolania. Ich odmeny
upraví minister národnej obrany v do
hode s minislrom pravosúdia.

S 10.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: splní ho minister ná
rodnej obrany v dohode s ministrom pra
vosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.
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Vládne nariadenie
zo dňa 2. mája 1939,

ktorým sa mení a doplňuje vládne naria
denie zo dňa 15. marca 1939, čís. 5 SL z.,
o priechodnom opatrení pôdy roľníkom
utečencom ceston nútenej krátkodobej

árendy.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje
podľa $ 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
čís. 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
štáte:

ČI. I.

Vládne nariadenie zo dňa 15. marca
1939, čís. 5 SI. z., o priechodnom opatrení
pôdy roľníkom-utečencom ceslou nútenej
krátkodobej árendy sa mení a doplňuje
lakto:V81 zrušujesaods.2.

$ 4 doplňuje sa novým ods. 2. takto:
() Ministerstvo hospodárstva môže ur

čiťfinančnú hodnotu nákladov, ktoré vlasi
ník, árendátor a iný užívateľ poľnohospo
dárskej pôdy invesloval do pôdy danej do
nútenej árendy, ak nedôjde medzi držite
ľom a árendátorom k dohode o náhrade
hodnoty nákladov.

či. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: splní ho minisler ho
spodárstva.

Dr. Tisov. r.
Dr. Tuka v. r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v r. Stanov. r.
Sivák v r. Čatloš v. r.

Vládne nariadenie
zo dňa 2. mája 1939

o revízii disciplinárnych trestov.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
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č. 1 SL z. o samostatnom Slovenskom
štáte:

S 1.

Na odôvodnenú žiadosť môže byť štát
nym a iným verejným zamestnancom,dis
ciplinárne potrestaným preto, že pred 6.
októbrom 1938 vyvíjali činnosť v prospech
autonomislického hnutia slovenského ná
roda, odčinená krivda, zapríčinená týmto
disciplinárnym trestom.

S 2.

(") Žiadosť, uvedená v $81, má sa podať
do konca júna 1939 u tej disciplinárnej
vrchnosti, ktorá vo veci rozhodla v prvom
stupni.

() Táto disciplinárna vrchnosť pred
loží žiadosť so svojou mienkou a so spis
mi tej disciplinárnej vrchnosti, ktorá je
príslušná rozhodnúť vo veci s končenou
platnosťou.

Č) V predošlom odstavci označená
disciplinárna vrchnosť predloží žiadosť so
svojím návrhom a so spismi príslušnému
rezortnému ministrovi, ktorý o žiadosti
rozhodne s konečnou platnosťou.

8 3.

Disciplinárne pokračovanie zahájené
pre činnosť uvedenú v $ 1 mása zastaviť.

5 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tíso v.r.

Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Ďurčanský v.r. Medrický v.r.

Dr. Pružinský v.r. Stano v.r.
Sivák v. Čatloš v.r.

so.
Vládne nariadenie

zo dňa 2. mája 1939
o zrušení vládneho nariadenia zo dňa 23.

októbra 1936, číslo 270 Sb. z. a n,
o stráží obrany štátu.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
číslo 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
štáte:

5 1.

Vládne nariadenie zo dňa 23. októbra
1936, číslo 270 Sb. z. a n., o stráži obra
ny štálu a všetky predpisy vo vzťahu k
nemu vydané sa zrušujú.

S 2.

Útvary obrany štátu rozpustí a ich li
kvidáciu prevedie ministerstvo vnútra v
dohode s ministerstvom financií a národ
nej obrany.

S 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňa 2. mája 1939, splní ho minister vnú
lra, financií a národnej obrany.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tula v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrický v. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivák v, r. Čatloš v. r.

91.
Vládne nariadenie

zo dňa 2. mája 1939
o dávkach za úradné úkony vo veciach

správnych.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa zákona zo dňa 3. apríla 1925, čís. 53
Sb. z. a n., o dávkach za úradné úkony vo
veciach správnych, vo znení zákona zo
dňa 16. decembra 1926, čís. 253 Sb. z. a n.,
a podľa zákona zo dňa 21. decembra 1935,
čís. 247 Sb.z. an. ktorým sa predlžuje
účinnosť uvedeného zákona:
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Článok ].
Sadzby všeobecné (A) divkových po

riadkov, pripojených k vládnemu nariade
niu zo dňa 27. decembra 1935, čís. 248
Sb. z. a n., o dávkach za úradné úkony vo
veciach správnych, doplňujú sa touto ďal
šou položkou:

11. Za stanovenie výnimky podľa 8 1,
ods. 2. vládneho nariadenia zo dňa 18.
aprila 1939, čís. 63 SI. z., o vymedzení
pojmu žida, a za oslobodenie zpod násled
kov nariadení, nadväzujúcich na toto na
riadenie — i keď tieto budú vydané po
dni účinnosti tohto nariadenia — od
100.— Ks do 100.000.— Ks.

Článok I.
Toto nariadenie nadobúda účinnosti

dňom vyhlásenia: splnia ho všetci členovia
vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov.r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.

e 92.
Vládne nariadenie

zo dňa 2. mája 1939
0 povinnom súpise a nútenej úschove dlho
pisov, ako aj o súpise štátnych stavebných
losov bývalej Česko-Slovenskej republiky.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa $ 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
čís. 1. SI. z., o samostalnom Slovenskom
šláte:

Časť prvá.
Súpis a nútená úschova dlhopisov i po

kladničných poukázok a bonov.

5 1.

Súpisu a nútenej úschove podliehajú
všetky dlhopisy vnúlorného štátneho dlhu
bývalej republiky Česko-Slovenskej, kloré
v deň účinnosti tohlo nariadenia sú na
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území Slovenského štátu a vlastnícky pa
tria aspoň od 14. marca 1939,

a) osobám fyzickým, ktoré majú svoje
riadne bydlisko na území Slovenského
šlátu aspoň od 14, marca 1939,

b) právnickým osobám a iným hro
madným útvarom, kloré majú svoje sídlo
na území Slovenského šlálu aspoň od 14.
marca 1939.

S 2.

() Osoby, uvedené v 8 1, sú povinné:
a) dlhopisy so všetkými kupónmisložiť

pod menom vlastníka v lehote 15 dni odo
dňa účinnosti tohto nariadenia do viazanej
úschovy u niektorého prihlasovacieho mie
sta v ods. 2. uvedeného,

b) súčasne predložiť prihlášku, obsahu
júcu miestoprísažné vyhlásenie vlastníka
o jeho riadnom bydlisku v tuzemsku a o
jeho vlastníctve k prihlasovaným dlhopi
som aspoň od 14. marca 1939, ako aj o
tom, že osoby nebývajúce a nesídliace v
tuzemsku, nemajú k dlhopisom nijakých
práv,

c) súčasne úradným dokladom preuká
zať bydlisko vlastníka prihlasovaných
dlhopisov na území Slovenského šlátu
aspoň od 14. marca 1939.

() Prihlášky sa podávajú u lýchto pe
ňažných ústavov a ich tuzemskýchfiliálok
(prihlasovacích miest):

Slovenská banka v Bratislave,
Tatra banka v Turč. Sv, Marline,
Slovenská ľudová banka v Bratislave,
Ľudová banka v Ružomberku,
Dunajská banka v Bratislave,
Slovenská všeobecná úverná banka,
Mestská sporiteľňa v Bratislave,
Bratislavská hospodárska a úverná

banka,
Zemská banka,filiálka v Bratislave,
Živnostenská banka, filiálka v Brati

slave,
Ústredné družstvo.

(/) Ak sú dlhopisy už uložené u nie
klorého z prihlasovacích miest, stačí v
stanovenej lehote predložiť u tohto mie
sta prihlášku a úradný doklad o bydlisku:
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doklad nie je potrebný, ak prihlasovacie
miesto potvrdi na prihláške, že mu je by
dlisko grihlasovateľa bezpečne známe.
Ak sú dďhopisy uložené u niektorého tu
zemského peňažného ústavu, ktorý nie je
prihlasovacím miestom, klorý je však
oprávnený vydávať vkladné knižky (listy),
dostačí prihlášku, určenú pre niektoré
prihlasovacie mieslo, spolu s úradným do
kladom o bydlisku podať prostredníctvom
uschovacieho peňažného ústavu, ktorý na
prihláške potvrdí úschovu a dlhopisy bude
viazať pre prihlasovacie miesto (pomocné
prihlasovacie miesto). Prihlášky musia byť
prihlasovaciemu miestu odoslané v stano
venej prihlasovacej lehote.

() Dlhopisy uložené u štátnych poklad
níc treba prihlásiť v tej istej lehote u tých
to pokladníc (prihlasovacie mieslo s ob
medzenou pôsobnosťou).

() Prihlášky sa podávajú na tlačive vy
danom ministerstvom financií trojmo, jed
vo vyhotovenie je určené pre prihlaso
valeľa, druhé zoslane u prihlasovacieho
miesta, tretie bude zaslané prihlasovacím
mieslom do 8 dní po uplynutí prihlasova
c:j lehoty ministerstvu financií spolu S
úhrnným soznamom prihlásených dlhopi
sov.

() Za úschovu a správu dlhopisov, kto
ré boly novo složené do úschovy podľa
tohto nariadenia, smie prihlasovacie mie
sto počítať prihlasovateľom odmenu a po
plztky vo výške dosiaľ obvyklej.

() O dlhopisoch, ktoré sú v deň účin
nosti tohto nariadenia v úschove mimo
úzerria Slovenského štátu, plalia pred
chádzajúce ustanovenia s to zmenou, že
dlhopisy nepodliehajú nútenej úschove a
že ich treba prihlásiť na zvláštnej prihláš
ke, na ktorej majiteľ uvedie miesto a
právny dôvod ich úschovy. K tejto pri
hláške (reba pripojiť doklad o úschove
v cdpise.

5 3.

() Ministerslvo financií, vykonajúc prí
padne poticbné vyšetrovanie (na pr. o
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bydlisku alebo sídle prihlasovateľa),
schváli prihlášky dlhopisov, u ktorých sú
splnené podmienky týmto nariadením sta
novené pre povinný súpis, a zamietne pri
hľášky dlhopisov, u ktorých tomu tak nie
je. Zamietnutím prihlášky prestáva viaza
ná úschova.

S 4.

() Prihlasovacie, ako aj pomocné pri
hlasovacie miesta sú povinné uschovať
dlhopisy, ktoré sú u nich vo viazanej
úschove podľa tohto nariadenia, oddelene
od ostatných dlhopisov a cenných papie
rov a nesmú ich vydať z viazanej úschovy.
Prevody do viazanej úschovy u iného pri
hlasovacieho miesta sú prípustné.

() Ministerstvo financií, po prípade
orgán ním poverený, je oprávnený pre
viesť u prihlasovacieho miesta revíziu
dlhopisov, ktoré sú vo viazanej úschove
a za tým účelom nazreť do kníh a zázna
mov týchto miest.

5 5.

(") Kto pre iného drží alebo má u seba
dlhopisy, ktoré neboly z hociakého: dôvo
du prihlásené podľa tohto nariadenia, po
vinný je do 8 dní po uplynutí lehoty v S
2 stanovenej, prihlásiť tieto dlhopisy u
Slovenskej národnej banky v Bratislave,
bez svolenia ktorej nesmú byť dlhopisy
vydané.

() Svolenie Slovenskej národnej banky
v Bratislave môže byť viazané na pod
r.ienku, že dlhopisy budú pred vydaním
označené zvláštnou značkou.

S 6.

Ustanovenia $8 1—5 platia obdobne o
štátnych pokladničných poukázkach a bo
roch bývalej republiky Česko-Slovenskej,
tsktiež o dodávateľských poukázkach, vy
daných orgánmi bývalej republiky Česko
Slovenskej.
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Časť druhá.
Súpis š"áťnych stavebných losov.

S 7.

() Všetky losy a výherné listy budú
spísané podľa ustanovenia ods. 2.

() Spísané môžu byť len losy a výher
né listy, ktoré vlastnícky patria aspoň od
14. marca 1939 osobám fyzickým alebo
právnickým, ktoré bývajú, alebo majú sí
dlo v tuzemsku aspoň od 14. marca 1939.
O týchto skutočnostiach treba podať pri
súpise Osvedčenie, nahradzujúce vyjavo
vaciu prísahu.

() Súpis prevedú v lehote stanovenej
v S 2 berné úrady, tieto úrady oznámia
ministerstvu financií série a čísla, po prí“
pade písmená losov a výherných listov.

Časť tretia.
Spoločné a záverečné ustanovenia.

S 8.

Údaje, získané pri vykonávaní tohlo
nariadenia, nesmú byť použité na daňové
ciele.

s 9.

Podania, úradné vyhotoveniaa iné úrad
né výkony, potrebné na vykonanie: tohto
nariadenia, sú oslobodené od kolkov, po
platkov a dávok za úradné výkony vo ve
ciach správnych.

S 10.

() Kto vedome nesprávne alebo ne
úplne údaje skutkových okolnoslí uvádza,
ich používa alebo ich potvrdzuje, aby vy
lákal pre seba alebo iného výhodu, klorá
sa podľa nich poskytuje, alebo sa o lo
pokúsi, bude potrestaný za fažký dôchod
kový priestupok pokutou vo výške jedno
až desaťnásobku menovej hodnoty dlho
pisu, prípadne ak nemožno túto hodnotu
zistiť, pokutou od 200 do 200.000 Ks.
Dlhopis, na ktorý sa trestný čin vzťahuje,
prepadá v prospech štátu.

() Iné priestupky lIchlo nariadenia tre
stajú sa peňažilým trestom do 5000.— Ks.

() Ak je peňažilý lrest, uložený podľa
Ichto nariadenia nedobytný, naslúpi mie
slo neho náhradný trest väzenia od jed
ného dňa do jedného roka. Pre náhradný
lrest väzenia sa slanoví jeden deň za 100
až 300 Ks podľa miery previnenia a podľa
zárobkových (dôchodkových), majztko
vých a iných osobných pomerov vinníka.

() Trestať prizslupky ustanovení tohto
nariadenia prislúcha:

a) ak ide o ťažké dôchodkové prie
stupky, trestným súdom dôchodkovým,

b) ak ide o iné priestupky, finančným
úradom,spravujúcim nepriame dane.

() Úrady a dôchodkové súdy, rozhodu
júce o priestupkoch tohlo nariadenia, hod
netia prevedené dôkazy podľa voľného
uváženia.

() Na upustenie od trestného pokračo
vania niel právneho nároku.

(") Trestnosť priestupkov premlčuje 6a
v 3 rokoch.

() Inak piatí o stíhaní a trestaní prie
stupkov tohto nariadenia tridsiatkový po
riadok s inštrukciou k nemu z roku 1842
a hlava IX. zák. čl. II.: 1909.

5 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi
nancií so zúčistnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv.r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.

—————

93.
Vládne nariadenie

zo dňa 2. mája 1939
o zmene a doplnení niektorých predpisov

o karlelovom poplatku.

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939, č.
1 SI. z., poťažne zákona zo dňa 21. de
cembra 1937, čís. 245 Sb. z. a n.:



Časť prvá.
8 1.

() Smluvné stránky, zúčastnené na
karlelových úmluvách, dolýkajúcich sa
niektorého ich podniku alebo závodu na
Slovensku a podliehajúcich karlelovému
poplatku podľa 55 1—3 zákona zo dňa 21.
decembra 1937, čis. 245 Sb. z. a n., sú po
vinné oznámiť tieto úmluvy bernej správe
Bratislava-mesto do konca mája 1939.
Toto oznámenie podá organizácia, vyko
návajúca kartelovú úmluvu, ak je povinná
platiť poplatok podľa $ 6, ods. 3. spome
nutého zákonaa jej sídlo je na území Slo
venskéhoštálu.

() Osoby, ktoré uskutočňujú dodávky
a výkony regulované kartelovou úmluvou,
poťažne organizácia spomenutá v ods. 1.,
ktorá vykonáva kartelovú úmluvu, ohlá
sia súčasne, či už dostaly od bernej sprá
vy Praha I platebný rozkaz podľa 8 7,
ods. 2. cit. zákona.

() Ak subjekty, uvedené v ods. 1. a 2.
nesplnia svoju povinnosť ani na výzvu ber
nej správy Bratislava-mesto, môžu byť
potrestané poriadkovou pokulou až do
5.000 Ks.

S 2.

(") Poplatníci, ktorí majú platiť karte
lový poplatok z tuzemských dodávok a
výkonov v smysle čl. V vlád. nar. 65/1938
Sb. z. a n., uskutočnených na územíSlo
venského štátu a dostali už platebný roz
kaz podľa 8 7, ods. 2. zákona čís. 245/1937
Sb. z. a n., od bernej správy Praha II., sú
povinní predložiť 6účasne so zprávou
uvedenou v 8 1 tiež originál tohto pla
tebného rozkazu s prípadným sdelením
zemského finančného riaditeľstva v Pra
he o vybavení podaného opravného pro
striedku na uhodnovernenie bernej správe
Bratislava-mesto. Ak poplatník podal pro
ti platebnému rozkazu opravný prostrie
dok, o ktorom nebolo dosiaľ rozhodnuté,
pripojí k platebnému rozkazu tiež jedno
duchý odpis svojho odvolania. Všetky vý
hrady, ktoré si učinila berná správa Pra
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ha lI, poťažne zemské finančné riaditeľ
stvo v Prahe, prechádzajú na bernú sprá
vu Bratislava-meslo, pofažne na minister
stvo financií Slovenského štátu.

() O poplatníkoch, ktori nepredložia
platebný rozkaz bernej správy Praha II
na uhodnovernenie, imôže slovenská fi
nančná správa nevývratne predpokladať,
že im platebný rozkaz nebol dosiaľ
v smysle 8 7, ods. 2. uvedeného zákona
doručený.

S 3.

Č) Ak 30-denná lehota splatnosti po
platku, vyrubeného podľa čl. VII vlád.
nar. č. 65/1938 Sb. z. a n. nieklorému po
platníkoví, bývajúcemu na území Sloven
ského štátu, sa končí po 13. marci 1939,
a poplatník nevyrovnal svoju podlžnosť
do 13. marca 1939 inkluzíve, je povinný
ju uhradiť bernému úradu Bratislava-me
sto zo základu dodávky a výkonu, ktoré
sa uskutočnily zo stanovišťa, nachádzajú
ceho sa mimo územia Slovenského štátu.

() Splatnosť všetkých náležitostí kar
telového poplatku, pripadajúcich na do
dávky a výkony, uskutočnené zo slano
višťa, nachádzajúceho sa na území Slo
venského štátu, ktoré sa staly sročnými
podľa predpisov zákona č. 245/1937 Sb.
z. a n. vdobe medzi 14. marcom 1939 a
vyhlásením tohto nariadenia, predlžuje sa
o 30 dní, rátaných odo dňa vyhlásenia
tohto nariadenia.

(/) Samostatné organizácie, vykonáva
júce kartelovú úmluvu, ktoré majú sídlo
mimo územia Slovenského štátu, nemajú
povinnosť vybrať od smluvných stránok
poplatok z dodávok a úkonov, uvedených
v predošlom odseku a odviesť ho vybe
raciemu úradu, ak splatnosť poplatku na
slane po 13. marci 1939, i keď boly k to
mu do tohto dňa povinné podľa 8 6,
ods. 3. cit. zákona. V týchto prípadoch
postihuje plalebná povinnosť výlučne
smluvné stránky bez ohľadu na to, či sa
dodávka alebo výkon uskutočnily zo sta
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novišťa na Slovensku príjemcovi na Slo
vensku alebo príjemcovi na ostatnom úze
mí bývalej republiky Česko-Slovenskej,
ak smluvná slránka nepeukáže, že po
platok uhradila spomenutej kartelovej or
ganizácii pred 14. marcom 1939. V prípa
doch zreteľa hodných môže ministerstvo
financií povoliť v prospech poplatníka od
chýľku od lýchto predpisov.

5 4.

Inak platia podporne predpisy zákona
o dani z obratu a prepychovej.

Časť druhá.
Vládne nariadenie z 25. marca 1938,

č. 65 Sb. z. a n., mení 6a takto:

S 5.

Článok XVII, ods. 2. bude znieť:
„Vyrubovacím úradom je berná správa

Bratislava-mesto, ktorej prislúcha najmä
prijímať výkazy, žiadosti, vyrubiť popla
lok, uzavrieť dohodu podľa 8 11 zákona
(okrem úpravy paušálu dane z obratu) a
vydávať iné rozhodnutia a opatrenia po
dľa zákona o kartelovom poplatku.“

S 6.

Článok XVII, ods. 4. bude znieť:
„Poplatok sa platí na účet berného

úradu Bratislava-mesto s výnimkou sta
novenou v čl. XIII. tohto nariadenia."

5 1.

Článok XVII, ods. 5. bude znieť:
„O opravných prostriedkoch rozhodu

je ako II. stolica s konečnou platnosťou
ministerstvo financií.“

Časť tretia.
8 8.

() Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a vzťahuje sa tiež na
všetky neukončené prípady, na ktoré po
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dľa doterajších predpisov treba použiť
zákona o karlelovom poplatku, Splní ho
minister financií.

() Nariadenie toto nedotýka sa však
tých prípadov, kde sa poplatok nahradil
na základe $811, druhá veta zák. č. 245/37
Sb. z. a n. úpravou paušálu danez obratu.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stano v.r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.

94.
Vyhláška

ministerstva vnútra
zo dňa 4. mája 1939

o oprave tlačových chýb v čL L vl nar:
č. 47/1939 SL z., o bydlisku učiteľstva

národných škôl.- SKY
V tomto vládnom nariadení nesprávne

| bolo vytlačené dátum vl. nar. č. 162/1928
Sb. z. an. a tiež aj slovo „Učiteľ“, takže
text čl. L. má znieť správne takto:

ČI. I.

Ustanovenie $832, ods. 1., vl. nar. zo
dňa 14. septembra 1928, č. 162 Sb. z. a n.,
o služobnom pomere učiteľstva obecných
a meštianskych škôl (služobná pragmati
ka učiteľstva národných škôl) sa mení a
zneje:

(") Učiteľ je povinný mať svoje bydli
sko v obvode politickej obce, v ktorej je
škola, aby mohol presne plniť všetky slu
žobné záväzky. Úrad učiteľovi služobne
priamo nadriadený (S 162) môže za zvlášt
nych okolností výnimočne povoliť, aby
učiteľ býval mimo obvodu politickej ob
ce. Učiteľ má orgánu služobne priamo
nadriadenému ($ 162) včas oznámiť, kde
býva a ohlásiť každú zmenu bytu.

Minister: Dr. Tuka v.r.

Tlač: Knihtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra čislo 12.
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Vládne nariadenie
zo dňa 8. mája 1939

0 vyznamenaní za hrdinstvo v bojoch
za zabezpečenie samostatnosti slovenské
ho národa a medaile za zásluhy o vydo

bytie slovenskej samostatnosti,

Vláda Slovenského štátu nariaďuje
podľa $84 zákona zo dňa 14. marca 1939,
č. 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
štále:

Časť prvá:
51.

Za hrdinské činy, vykonané v bojoch
Za zabezpečenie samoslatnosti slovenské
ho národa, zriaďuje sa vyznamenanie ,za
hrdinstvo“.

S 2.

() Vyznamcnanie za hrdinstvo udeľuje
minister národnej obrany alebo hlavný
veliteľ Hlinkovej gardy na návrh pred
staveného veliteľa, počínajúc veliteľom
samostatného útvaru, tým príslušníkom
slovenskej armády alebo Hlinkovej gar
dy, ktorí v boji proli nepriateľovi alebo
za vynikajúci čin a výkon zaslúžia si mi
moriadne uznanie.

() O vyznamenaní vydá minister ná
rodnej obrany alebo hlavný veliteľ Hlin
kovej Ggardydekrét, ktorý oprávňuje nosiť
čestný odznak.

Cena 2 Ks.

$ 3.

Minister národnej obrany v dohode
s hlavným veliteľom Hlinkovej gardy určí
tvar čestného odznaku, spôsob jeho no
senia a vydá predpisy o udeľovaní vy
znamenania.

Časť druhá.
S 4.

) Minister národnej obrany a hlavný
veliteľ Hlinkovej gardy sa splnomocňujú,
aby udelili pamätnú medailu tým vojen
ským i občanským osobám a členom
Hlinkovej gardy, ktoré sa zaslúžily o vy
dobytie slovenskej samostatnosti a pri
branných opatreniach na zabezpečenia
šlálu.

Č) O udelení pamätnej medaile vydá
minister národnej obrany alebo hlavný ve
liteľ Hlinkovej gardy dekrét, ktorý opráv
ňuje nosiť túto medailu.

S 5.

Minister národnej obrany v dohode
s Eklavnýmveliteľom Hlinkovej éardy určí
tvar pamätnej medaile, spôsob jej nose
nia a vydá predpisy o jej udeľovaní.

S 6.

(") Kto by si vyznamenanie alebo pa
mätnú medailu bez oprávnenia prisvojo
val, čestný odznak alebo medailu ne:
Oplávnene nosil, dopúšťa sa priestupku.
ktorý — ak nejde o čin, slihaný súdmi —
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lreslá okresný (štáiny policajný) úrad
uzamknutím od jedného do 14 dní alebo
pokutou do 5000 Ks. Tieto tresly sa mô
žu uložiť aj súčasne. Pre prípad nedobyt
nosti peňažitej pokuty má sa uložiť ná
hradný trest uzamknulia do 14 dní. Trest
na slobode spolu s náhradným lrestom za
nedobytnú peňažitú pokutu nesmie pre
sahovať 14 dní.

8 7.

Nariadenie lolo nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a splnia ho ministri ná
rcdnej obrany a vnútra v dohode so zú
častnenými ministrami.

Dr. Tiso v.r.
Sivák v.r.
aj za ministra dr. Fritza.
Medrickýv. r.
Čatlošv. r.

Dr. Tuka v. r.

Dr.Ďurčanskýv. r.

Dr. Pružinskýv. r.

96.
Vládne nariadenie

zo dňa 8. mája 1939
o triedení podnikov hostinských a výčap

níckych živností s právom :ubytovať
cudzincov,

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 5 4, zákona zo dňa 14. marca 1939,
čís. 1. SI. z., o samostatnom Slovenskom
štáte:

S 1.

Podniky hostinských a výčapníckych
živností s právom ubytovať cudzincov sa
triedia na štyri skupiny:

Skupina A,

Do tejto skupiny sa zaraďujú podniky,
ktoré sú tak"o vyslrojené:

1. budova má architektonicky úhľad
nú fasádu, priestranný vchod, nápis čita
teľný i vnoci a vstupnú sieň:

2. pre prijímanie hoslí
miestnosť a vrátnica so slálou

je zriadená
zvlášlna
službou:

3. v budove vyššej ako dve poschodia
je csobný výťah:

Slovenský zákonník <. 95.a 0.

4. podnik má aspoň jeden spôločenský
salón:

9. podnik má možnosť z radu hosťov
ských izieb vylvoriť veľké apartement
(najmenej salón, spálňu a kúpeľňu):

6. vo všetkých miestnostiach, hosťom
prístupných, je zavedené ústredné kúre
nie a elektrické osvellenie:

7. do hosťovských izieb a predsiení,
toiletných priestorov je zavedená tekúca
teplá í studená voda:

8. do hosťovských izieb a kúpeľní je
zavedená nehlučná signalizácia, ústiaca
do služobnej miestnosti:

9. aspoň jedna. štvrtina izieb je spoje
ná s vlastnou kúpeľňou. V každom po
schodí má však byť jedna samostatná
kúpeľňa na každých desať hosťovských
izieb bez vlastných kúpeľní, alebo na po
lovičný zostatok tohto počtu izieb:

10. aspoň v šlvrtine hosťovských izieb
je zavedené telefonické spojenie miestne
a i medzirvestské:

11. v hosťovských izbách sú dlážky
z tvrdého dreva:

12. hosťovské izby sú od spoločnej
chodby oddelené predsieňkou alebo dvo
jitými dvermi:

13. hosťovské izby s príslušenstvom sú
v nerušenom rade v prízemí i na poscho
diach vedľa seba alebo proti sebe a slú
žia výlučne na ubytovanie cudzincov.
Izby majú samostatné vchody priamo
z chodby a nesmú viesť do reštauračných
miestností, sálov, bytu hostinského alebo
personálu, skladíšť a pod., a ich obloky
vyúsťujú do voľného priestoru, nie však
do chodieb, svetlíkov a iných miestností.
Hosťovské izby nesmú byť na spoločnej
chodbe s tanečným a divadelným sálom,
biografom alebo galeriami. Tiež súkrom
né byty, kancelárie a skladištia súkrom
ných nájomníkov, s výnimkou bytu maji
teľa a obchodných miestností v prízemí,
sú vylúčené. Chodby domu majú priame
denné osvetlenie a len tam, kde z váž
nych stavebných dôvodov nebolo ho mož
no zaistiť, možno pripusliť umelé osve
leni



14. do skupiny A. môžu byť zaradené
len tie podniky, ktoré majú v miestach
do 50.000 obyvateľov aspoň dvadsaťpäť
izieb, v miestach vyše 50.000 obyvateľov
— viac ako dvadsaťpäťizieb a v miestach
vyše 100.000 obyvateľov viac ako štyri
dsať izieb,

15. rozpätie najvyššej a najnižšej ceny
| Za prenocovanie pri izbe jednoposteľovej
srobí najviac Ks 20.—, u, izby -dvojposteľo
i vej najviac Ks 30.— s výnimkou ceny za
| apartemenly.

Skupina B.
4 Dotejto skupiny sa zaraďujú podniky:
1. ktoré sú vystrojené podľa podmie
„nok skupiny A,číslo 1 (bez vstupnej sie
re, avšak .s chodbou: primeranou rozme
ro. podniku), 6, 7, 8, 11 a13:

2. majúna desať izieb alebo na zlo
„mok nad polovicu tohto. čísla najmenej
jednu spoločnú kúpeľňu:

3. uzavretú hovorňu so zapojením na
„štátnu telelonickú sieť,
: 4. miestnosť pre denný pobyt, vyhra
„denú len pre hotelových hosťov,

5. každý podnik vtejto skupine- musí
mať najmenej dvadsaťpäť izieb bez ohľa
du na počet obyvateľstva v mieste:

6. ak má podnik viac ako tri poscho
| dia, musí mať osobný výťah:

1. rozpätie najvyššej a najnižšej ceny
robí pri izbe jednoposteľovej najviac Ks

+10.—, pri izbe dvojposteľovej najviac Ks

— Skupina C.
Do tejto skupiny .sa zaraďujú podniky:
1. ktoré majú aspoň 5 hosťovských

izieb:
2. najmenej jednu samostatnú kúpeľňu:
3. toilety so splachovacím zariadením:
4. dlážky musia. byť lakované, i keď

sú z mäkkého dreva:
5. rozpätie najvyššej a najnižšej ceny

robí pri izbe jednoposteľovej najviac Ks
110.—,. pri izbe dvojposteľovej najviaz

Ks 15.—:" "

$ 2.

Všetky ostatné hostinské živnosti
s právom ubytovať cudzincov, ktoré ne
patria do skupiny A., B., C., sa označujú
ako „Ubytovací hostinec“.

5 3.

(/) Žiadosť o zaradenie podniku do
skupiny A., B. alebo C. musí podať ma
jiteľ koncesie do 30 dní od účinnosti toh
to nariadenia: u nových podnikov do 30 dní
po tom, čo bolo udelené obytné povole
nie podľa elavebných predpisov. K žiado
sti treba pripojiť doklady, z ktorých sa
dá posúdiť zariadenie podniku.

() Majiteľ koncesie môže kedykoľvek
zažiadať za preradenie podniku do inej
skupiny, ak jeho podnik vyhovuje pod
mienkam pre túto skupinu určeným.

() Ak úrad zistí (8 5), že nieklorý
podnik skupiny A., B. alebo C. nevyho
vuje predpokladom, určeným pre jeho
skupinu, nariadi majiteľovi koncesie od
stránenie nedostatkov do danej lehoty.
Po márnom uplynutí tejto lehoty zaradí
podnik z úradnej moci po vypočutí hote
lového inštruktorátu pri ministerstve ho
spodárstva, do skupiny nižšej.

S 4.

(") Každý podnik hostinskej živnosti
S právom ubytovať cudzincov musí vše
tky vonkajšie vchody, určené pre cudzin
cov, mať označené zreteľne svojou skupi
novou značkou podľa vzoru, ktorý je vy

"obrazený v prilohe tohto nariadenia. Uži
vanie iných skupinových značiek je za
kázané.

() Právo používať pre hostinské "pod
níky iných vonkajších označení (pomeno
vania, štítu), nie je dotknuté. Ale pod
niky skupiny B., C. nesmú používať von
kajšieho označenia, obvyklého u podni
ku skupiny A. (na pr. Grand hotel, Palace
a pod.), ktoré: by mohly viesť k úsudku,
že sa jedná o podnik väčšieho rozsahu.
Tiež podniky podľa 82 (Ubytovacie hostin
ce) nesmú používať označenia „hotel“. Keď
sú pochybnosti, rozhoduje úrad (3 5) po
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vypočutí krajinského sväzu odborných
spoločenstiev hostinských, hotelierov a
kaviarnikov.

() Označovať živnosť hostinskú a vý
čapnícku, ktorej nebolo udelené právo
ubytovať cudzincov, názvom „hotel“ ale
bo „ubytovací hostinec“, je zakázané.

() Označenie podnikov, uvedených
v 82 (ubytovacie hostince) skupinovou
značkou (ods. 1) musí byť prevedené do
30 dní od účinnosti tohlo nanadenia: u no
vých podnikov do 30 dní po lom, keď
bolo udelené obytné povolenie podľa sla
vebných predpisov. Pri podnikoch, pre
ktoré bolo zažiadané o zaradenie do sku
piny A., B. alebo C., musi byť prevedené
označenie 6kupinovou značkou do jedné
ho týždňa po rozhodnuti úradu (8 5).

5 5.

O žiadosti za zaradenie týchto živností
do jednotlivých skupín rozhodne po vy
počutí spoločenstva úrad, ktorý udeľuje
koncesiu hostinskej živnosti. Z dôvodov
zvláštneho zreteľa hodných môže ten istý
úrad po vypočutí hotelového inštruktorá
tu pri ministerstve hospodársiíva a kra
jinského eväzu odborných spoločenstiev
hostinských, hotelierov a kaviarnikov po
voliť zaradenie horského podniku do
skupiny vyššej, 1 keď nevyhovuje jeho za
riadenie všetkým predpokladom, uvede
ným v8 1 pre túto vyššiu skupinu.

5 6.

Priestupky tohto nariadenia majú po
vahu priestupkov živnostenských a tresta
jú sa peňažitou pokutou do päťtisíc Ks, v
prípade nedobytnosti zátvorom do 14 dní
podľa miery zavinenia.

5 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a vykoná ho minister
hospodárstva.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v.r. Sivák v.r.

. . aj za ministra dr. Frilza.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v.r. Čatloš v.r.

Slovensky zákonník č. 96.

Príloha
vládneho nariadeniu zo dňa 8. múja
1939 3. 96GSI, z.

Skuplnováóznučky pre označova
nie podnikov hostlnských a výčanp
nicekych 2lvností x právom ulytovnť cudzincov.

m [V .
Vodľa vl. nar. zo dňa 8. malu 1040č. u s

-—— —

Podľa vl. nar. zo dňa 8, mája 1939č. 96 SI. a.
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97.
| Vládne nariadenie
| zo dňa 8. mája 1939
- 0 odpredaji domov, vystavených za pod
| POry štátu podľa zákonov o stavebnom
| ruchu a 0 splácaní náhrady a štátom za

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
číslo 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
štáte:

8 1.

U) Slovenský štát, zastúpený minister
slvom vnútra, môže odpredať domy, vy
stavané za podpory štátu podľa zákonov
o stavebnom ruchu, iným úveruschopným
osobám, keď ich vlastnik nezaplatil dve

| sročné splátky štátom zaručenej pôžičky,
alebo nezaplatil dve sročné splátky ná
hrady podľa 8 13 zákona zo dňa 21. de
cembra 1937, číslo 260 Sb, z. a n., alebo
v prípadoch, keď pre štát vzniká v kon
krélnom prípade výkon predkupného prá
va. Štátni zamestnanci majú prednosť

O pred inými uchádzačmi.| Fammc (")Prípadnépredkupnéprávo,zaistené
v prospech stavebníka (obce alebo sla
vebného edruženia), neplatí pri odpredaji
domu podľa tohto nariadenia.

() Vlastnícke právo nadobúdateľa k
jeho žiadosti vloží súd do pozemkovej
knihy na základe vykonateľného výmeruŤ

UBY LOV L ministerstvavnútrao odpredajidomu.Tal ťU M
(!) Pre odpredaj domov podľa tohto

dÉ nariadenia platí trhová cena, ktorá v jed
| notlivých prípadoch bola stanovená pre

predkupné právo v prospech stavebníka
alebo štátu. V ostatných prípadoch má sa
ustáliť trhová cena podľa 8 62 ods. 3
vládneho nariadenia, číslo 80/1936 Sb. z.
an.

(") Trhová cena má byť zaplatená tak,
že kupujúci prevezme na účet trhovej

Podľavl. nar. ro dňa 8. máJu1939č.0GSI.z. ceny dlžoby, zaistené na dome záložným
právom, prípadne prevezme povinnosť

a

AáuM
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splácania náhrady podľa zákona číslo
260:1937 Sb. z. a 0., a že zbytok trhovej
ceny zaplatí hotove pred prevodom vlast
níckeho práva doterajšiemu vlastníkovi.

() Pred vydaním výmeru o odpredaji
domu ministerstvo vnútra edelí vlastní
kovi domu úmysel odpredania domua vý
počet trhovej ceny a Súčasne ho vyzve,
aby do 30 dní sa vyjadril o výpočte a
uplatnil nárok na prípadnú náhradu za
náklady na dom učinené, o ktoré hodnota
domuje zvýšená. Ak zmešká vlastník do
mu stanovenú lehotu, stráca právo odpo
rovať výpočtu trhovej ceny a uplatniť ná
rok na náhradu za náklady. Odhad náhra
dy týchto nákladov prevedie politický
úrzd prvej stolice. Vlastník domu a kupu
júci majú právo žiadať, aby odhadného
pokračovania zúčastnil sa na ich náklad
tiež nimi zvolený odborný znalec. Pokra
čovanie prevedie sa podľa predpisov o po
kračovaní vo veciach, patriacich do pô
sobnosti politických úradov.

(“) Úmysel odpredania domu podľa S 1
tohto nariadenia ministerstvo vnútra mô
že dať uverejniť v Úradných novinách a
na oznamovej doske politického úradu
prvej stolice a obce, vobvode ktorých sa
dom nachádza. V prípade, že by do 30
dní odo dňa uverejnenia v Úradných no
vinách nenašiel sa vhodný kupec, ktorý
by ponúkal trhovú cenu, označenú v ode.
1. tohto paragralu, predá sa dom na
návrh ministerstva vnútra súdnou draž
bou. Súd nariadi dražebné pokračovanie a
poznačenie dražby v pozemkovej knihe na
základe rozhodaulia, uvedeného v odst. 3.
a opatreného doložkou o prevedení v tom
že odstavcvi označeného pokračovania.
Trhová c-na, označená v odst. 1. platí
jako výkričná cena. Súdny odhad preve
die sa iba výnimočne na zvláštny návrh
ministerstva vnútra. Nehnuteľnosť nemôže
byť predaná niže polovice výkričnej ceny.
Súdna dražba. má byť uverejnená obvyk
lým spôsobom. V dražebnom pokračovaní
môže veriteľ štátom zaručenej pôžičky
žiadať o hotové zaplatenie len vtedy, ak
ho nevyzve ministerstvo vnútra,.aby o ho“
lové zaplatenie nežiadal. Odpredaj pre

vedený v súdnej dražbe vyžaduje echvá.
lenia ministerstva vnútra.

() Namiesto odpredaja môže minister
stvo vnútra dom vziať do správy a pre.
najať.

() Právne pomery medzi štátom,vlást
níkom, nadobúdateľom, prípadne ucha
dzačom, vzniklé výkonom 8$ 1.a 2.nie
sú občianskymi právnymi vecami a súvy
lúčené z poradu práva súkromného.Proti
výmeru o odpredaji ponosa na najvyšší
Správny súd sa vylučuje.

S 3.

() Na nového vlastníka prechádzajú
všetky práva, povinnosti a záväzky,ktoré
sa vzťahujú na dotyčný dom podľa prí
slušných zákonov a nariadení o staveb.
nom ruchu.

() V prípade splatenia celej pôžičky,
zaručenej štátom na dome, zanikajú vše“
tky obmedzenia a záväzky, obťažujúce
dom podľa zákonov o stavebnom ruchu.
Na návrh ministerstva vnútra má byť vy
mazané v pozemkovej knihe obmedzenie
vlastníckeho práva, zakazujúce scudziť a
zaťažiť nemovitosť, predkupné právo, za
istené v prospech štátu a v prospechsta
vebníka (obce alebo stavebného sdruže
nia) a záložné právo za pokuty a prípad:
né istoly a povinnosti zo štátnej podpory
stavby domu vyplývajúce.

S 4.

() Prevzatie povinnosti splácania ná
hrady, vymeranej podľa zákona číslo
260/1937 Sb. z. a n., nastupuje namiesto
štátom poskytnutých, prípadne štátom za
ručených, úrokovaných a umorovaných

ktoré táto náhrada bola vymeraná.
() Náhrady podľa zákona zo dňa 21.

decembra 1937, číslo 260 Sb. z. a n., pla
tia sa do štátnej pokladnice a môžu byť
splatené naraz. Zbytok štátom zaruče
ných, úrokovaných a umorovaných pôži
čiek, za ktoré bola vymeraná náhrada, má
štál splatiť šlátnymi dlhopismi, vydanými
podľa 8 21 ods. 2 zákona číslo 260/1937
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Sb. z. a n. a vládneho nariadenia číslo
56/1939 SI, z., kloré veriteľ je povinný
prijať v menovilej hodnote. Všetky práva
z pôžičky štátom zaručenej po jej epla
tení štátnymi dlhopismi prechádzajú na
štát 6 jej pozemnoknižným poradím.
Vklad záložného práva 6a však obmedzí
iba na výšku právoplatne vymeranej ná
hrady podľa zák. č. 260/1937 Sb. z. a n.

() Právoplatne vymeraná náhrada po:
dľa zák. č. 260/1937 Sb. z. a n. má byť na
návrh ministerstva vnútra pozemnoknižne"
zaistená v prospech štátu tak, že záložné
právo za pôžičky, za“ ktoré táto náhrada
bola vymeraná, obmedzí sa len dovýšky"
právoplatne vymeranej náhrady a jej prí
slušenstva. Prevod a obmedzenie záložné
ho práva zapíše sa v pozemkovej knihe
na základe vykonateľného výmeru mini
sterstva vnútra o vymeraní náhrady a
v páde zaručenej pôžičky i6 doložkou mi
nisterstva financií o splatení tejto pôžičky
štátnymi dlhopismi.

() Ak zaplatí vlastník domu celú ur
čenú náhradu, zanikajú všetky obmedze
nia a záväzky, obťažujúce dom podľa zá
konov o stavebnom ruchu. Na návrh mi
nisterstva vnútra má byť v pozemkovej
knihe vymazané obmedzenie vlastníckeho
práva, zakazujúce scudziť a zaťažiť nemo
vitosť, predkupné právo, zaistené v pro
spech štátu a v prospech stavebníka (obce
alebo stavebného edruženia) a záložné
právo za náhradu, za pokuty a prípadné
isloty a povinnosti, vyplývajúce zo štát
nej podpory stavby domu.

() Ustanovenia S 20, 8 21, ods. 1 a
S8 22, 23, 24, 25, 26, 21, 28, 29 a 30
zákona č. 260/1937 Sb, z. a n., ga zrušujú.

S 5.

(/) Osobám, ktoré nemajú vlastné pro
striedky pre hotové zaplatenie zbytku
trhovej ceny, môže štát udeliť podporu
v epôsobe štátnej záruky za pôžičku naj
vyššie 25%b a s pripočítaním náhrady pri
padne pôžičiek v poradí predchádzajú
cich najvyššie 75% stavebného nákladu,
z ktorého pôvodná podpora bola vymera
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ná podľa patričného zákona o stavebnom
ruchu. Tieto percentá sa zmenšujú o 1“
za každý rok odo dňa dohotovenia domu
počítajúc.

() Pre udelenie podpory v spôsobe
štálnej záruky podľa predošlého odstavca
platia ustanovenia 88 42 ods. 2, 44, 49,
50. 51, 52, 53, 54 a 56 zákona číslo
65/1936 Sb. z. a n. a ustanovenia 59 317,
39, 40, 63 a 73 vládneho nariadenia č.
80/1936 Sb. z. a n.

() Záruka štátu má byť prevzatá na
účet úveru, určeného pre podporu staveb
ného ruchu.

5 6.

Prevod domu, uskutočnený podľa tohto
nariadenia, podlieha polovičnému prevod
nému poplatku.

5 71.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a splní ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Sivák v.r.

. , aj za ministra dr. Fritza.

Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v.r. Čatloš v.r.

98.
Vládne nariadenie

zo dňa 8. mája 1939
o čiastočnej zmene vládneho nariadenia
zo dňa 21. apríla 1936, čís. 101 Sb. z. a n,
v znení vládneho nariadenia zo dňa 21.
aprila 1937, čís. 56 Sb. z. a n., 0 úprave
pomerov česko-slovenského stavu po
istení Fénixu, životnej poisťovacej spoloč
ností vo Viední, a niektorých súvisiacich

otázok.

Vláda Slovenského štálu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
čís. 1 SI. z. o samostalnom Slovenskom
štáte:
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s 1.

(1) Spory proti poisťovni Fénix, život
nej poisťovacej spoločnosti vo Viedni, z
poistných smlúv, náležiacich do sloven
ského stavu poistení uvedenej poisťovne,
ako aj spory 0 iné nároky proti tejto po
isťovni, sa prerušujú na dobu do 21. apríla
1940: nové žaloby majú byť v tejto dobe
odmietnuté. V tejto dobe majú sa akékoľ
vek exekúcie alebo zaisťovacie úkony na
tuzemský majetok tejto poisťovne odlo
žiť: tiež nemožno v tejto dobe vyhlásiť
konkurz na tuzemský majetok poisťovne.

(") Ustanovenia ods. 1 o prerušení epo
rov a vylúčení exekúcie a zaisťovacích
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úkonov plalia aj pre epory, ktoré boly
proti poisťovni započaté po 21. apríli 1939
alebo v ktorých 6a po tomto dni pokra
čoval-.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister
vnútra v dohode so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tiso v.r.
Dr.Tukav. r. Sívákv.r.

. , aj za ministra dr. Fritza.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrickýv.r.
Dr.Pružinský v.r. Čatloš v.r.

Knihtlačiaref Andreja. Bratialava, Trieda kráľa Alexandra číslo 14
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99.
Zákon

zo dňa 11. mája 1939
o vyhlásení 14, marca za štátny sviatok,

Slovenský snem usniesol sa na tomto
zákone:

S 1.

Štrnásty marec vyhlasuje sa za sviatok
Slovenského štátu.

S 2.

() Pre deň 14. marca platia všetky
ustanovenia o nedeliach.

(") Podrobné predpisy, najmä o dôstoj
nej oslave tohto dňa, vydá vláda naria
dením.

S 3.

Zákon tento vstupuje do života dňom
vyhlásenia a splní ho minister vnútra v
dohode sozúčastnenými ministrami.

Dr. Sokolv. r.
Dr. Tiso v.r.

Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.
Sivák v, r. Čatloš v. r.

Cena 8 Ks.

100.
Zákon

zo dňa 11. mája 1939
o úspornom a kontrolnom výbore

Slovenského snemu.

Slovenský snem usniesol sa na tomto
zákone:

51.

Aby sa uplatňovala úspornosť v sprá
ve a v hospodárstve Slovenského štátu,
štátnych alebo štátom spravovaných pod
nikov, ústavov, fondov a zariadení: v
správe a hospodárstve nositeľov verej
ného poistenia, akoaj ich alebov ich sprá
ve sa nachádzajúcich podnikov, ústavov,
fondov a zariadení: v správe a hospodár
stve podnikov, ústavov, fondov a zariade
ní, na ktorých je Slovenský štát zúčastne
ný kapitálom, alebo u ktorých má účasť
na možných stratách, a aby sa kontrolo
vala táto správa a hospodárstvo, zriaďuje
sa úsporný a kontrolný výbor Slovenské
ho snemu.

S 2.

(1) Výbor vyvolí Slovenský snem podľa
rokovacieho poriadku. Skladá sa z piatich
členov a z piatich náhradníkov, vyvo
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lených z členov Slovenského snemu. Ná
hradník sa vyvolí za určitého člena,

() Ak sa uprázdni miesto člena alcbo
náhradníka vo výbore, snem vyvolí iného
člena alebo náhradníka.

() Členovia vlády nemôžu byť členmi
výboru.

5 3.

() Ak tento zákon neustanovuje inak,
platia pre výbor predpisy rokovacieho
poriadku snemu.

() Výbor je výborom permanentným,
môže roko saťbez súhlasu vlády i po ukon
čení zasedania snemu, a jeho práce 6a ne
prerušujú aj keď hlava štátu vyhlásila pri
skončení zasedania, že sa práce snemu
prerušujú.

Č) Po uplynutí volebného obdobia ale
bo po rozpustení snemu zostávajú členo
via (náhradníci) výboru vo svojich funk
ciach a vykonávajú pôsobnosť výboru do
toho času, kým sa neustaví nový výbor.
Snem vyvolí nových členov (náhradníkov)
do dvoch mesiacov po svojom ustavení.

() Členovia (náhradníci) výboru majú
v prípade uvedenom v ods. 3 počas
výkonu svojej funkcie nárok na náhradu
vo výške, aká patri členom snemu a majú
rovnakú právnu ochranu ako poslanci,

5 4.

() Na ustavujúcu schôdzku svolá výbor
predseda snemu do 15 dní od jeho vyvole
nia, kým si výbor nevyvolí predsedu
schôdzku vedie predseda 6nemu.

() Výbor si vyvolí predsedu, podpred
sedu a zapisovateľa. Predsedajúci má hla
sovacie právo.

() Rokovania výboru, jeho listinný ma
teriál, vyžiadané úradné spisy a písomné
posudky znalcov sú dôverné.

() Člena výboru (náhradníka), ktorý
by porušil dôvernosť týmto zákonom
uloženú, môže snem na návrh výboru po
zbaviť členstva (náhradníctva). Návrh na
pozbavenie členstva (náhradníctva) podľa
tohto ustanovenia má schváliť výbor. Snem
rozhodne o návrhu bez rozpravy hlasova
nim.
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8 5.

() Výbor má za súčinnosti s vládou
alebo príslušnými členmi vlády akoi
s najvyšším účtovným kontrolným úradom
dozerať bez ujmy práv a zodpovednosti
vlády a jej členov, aby sa vspráve av
hospodárstvach uvedených v $ 1 úspome
a cieľuprimerane hospodárilo. Preto vy
konáva i kontrolu tohto hospodárstva,
spolupôsobí pri príprave a spracovaníroz
počtu Slovenského štátu, pri čom dbá, aby
6a zistily a odstránily závady alebo ne
správnosti, najmä ak ide o dodávkové po
kračovanie. Ak ide o zákonom povolené
fondy na nepredvídané výdavky, kontrol
ná činnosť výboru vzťahuje sa len na zi
stenie povahy a celkovej výšky priísluš
ného výdavku.

(") Aby sa zabezpečila súčinnosť 6 naj
vyšším účtovným kontrolným úradom, vý
bor môže Žiadať, aby na schôdzach výboru
bol tento úrad zastúpený. Výbor má právo
požiadať najvyšší účtovný kontrolný úrad
oznámiť výsledky jeho spisového vyše
trovania alebo dozornej činnosti, ako

aj žiadať o výkon dozoru v určitej veci
alebo o dobrozdanie vo veciach verejné
ho hospodárenia. Týmto nie je dotknutý
postup podľa zákona o zriadení a pôsob
nosti najvyššieho účtovného kontrolného
úradu, ani nie je porušená dôvernosť po
kračovania (8 4, ods. 3).

() Úrady, .ústavy, podniky, fondy a za
riadenia (8 1) sú povinné oznamovať vý
boru na jeho žiadosť pravdive a úplne vše
tky údaje potrebné k plneniu úloh jemu
uložených. Splnenie týchto povinností
možno vymôcť dozornými prostriedkami
alebo administratívnou cestou.

S 6.

(") Výbor môže so súhlasom predsedu
snemu pozvať na svoje porady aj iné oso
by ako znalcov a poradcov s poradným
hlasom. O tomto usnáša 6a výbor hlasova
ním bez rozpravy. Pribraným osobám patrí
náhrada za stravné a hotové výlohy ak
nie sú štátnymi úradníkmi.

(“) Výbor môže splnomocniť predsedu
alebo zpravodaja, aby k svedectvu o veci
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verejnej povahy, ktorú výbor podľa usne
senia snemu vyšetruje alebo o ktorej ro
kuje, predvolal a na schôdzke alebo mimo
schôdzky vypočul, alebo dožiadal súd vy
počul svedkov. O povinnosti svedčiť, o
donucovacích prostriedkoch, o práve odo
pierať výpoveď a o nárokoch na svedočné
platia pre týchto svedkov ustanovenia
trestného poriadku 6 tým rozdielom, že
verejní úradníci nesmú odoprieť výpoveď
z dôvodov úradného tajomstva. Člen sne
mu môže odoprieť svedectvo o veciach,
ktoré mu boly sverené ako členovi snemu
a to aj po zániku členstva.

Č) Ak nejde o vec, ktorá sa vyšetruje
podľausnesenia snemu, možno ustanovenia
predošlého odseku o vypočutí svedkov
použiť len vledy, keď sa na tom usnesie
výbor.

() Ak nejde o vypočutie dožiadaným
súdom, vypočuje svedkov zpravodaj vý
boru za predsedníctva predsedu a v prí
tomnosti zapisovateľa. Zpravodaja určí
predseda výboru, predsedajúci i zapisova
teľ môžu klásť otázky.

5 1.

() Výbor podáva o svojej činnosti
zprávy v sneme prostredníctvom predse
du výboru. Výbor môže jednoduchou väč
šinou rozhodnúť, či 6a tieto zprávy majú
vytlačiť a predložiť snemu. Ak sa zpráva
lýka veci, vyšetrovanej podľa S 6, ods 2,
môže sa výbor usniesť, aby 6a zápisnice
alebo tegnopisecké záznamy o tomto vy
šelrovaní úplne alebo čiastočne čítaly,

() Ak zpráva výboru obsahuje aj ná
vrh na usnesenie, pridelí ju predseda sne
mu príslušnému výboru.

8 8.

Kancelánske práce obstaráva kancelá
fia snemu.

5 9.

Zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlá:
senia a vykoná ho vláda.

Dr. Sokol v. r.
Dr. Tiso v. r.

Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.
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101.
Zákon

zo dňa 11. mája 1939
o Štátnom zdravotne-sociálnom ústave.

Slovenský snem usniesol sa na tomto
zákone:

51.
Pri ministerstve vnútra zriaďuje sa

Štátny zdravotne-sociálny úslav (v ďal
šom „ústav“), ktorý má robiť odborné vý
skumy pre štátnu zdravolnú správu, od
borne vychovávať a praklicky cvičiť zdra
votnícky, lekársky a pomocný personál,
podporovať výchovu v preventívnom a
sociálnom lekárstve a robiť verejno-zdra
votnicku propagandu.

8 2.

Vláda môže zriadiť pobočky ústavu a
podľa potreby verejného zdravotníctva
jednotlivé oddelenia ústavu zrušiť, zmeniť
alebo nové zriadiť, verejné zdravotné
ústavy čo do ich pôsobnosti v obore zdra
votnej a zdravotne-sociálnej starostlivosti
k ním priradiť alebo 6 nimi slúčiť,

S 3.

(/) Ústav je podriadený ministerstvu
vnútra a má 6voju právu a svoje odbor
né vedenie.

() O súčinnosť a pomoc ústavu môžu
v obore jeho pôsobnosti a podľa smerníc
vydaných ústavom žiadať všetky odbory
štátnej správy, sociálne-poisťovacie ústa
vy, autonomné korporácie, ako aj osoby
súkromné. Ústav je povinný vyhovieť tým
to žiadostiam, nakôľko to neodporuje
ustanoveniu 8 1.

S 4.

Organizáciu ústavu a pracovné pod
mienky upraví vláda nariadením, a to
tak, aby vyhovovaly badateľským ako aj
učebným požiadavkám vysokých škôl.

S 5.

Na čele ústavu stojí odborný lekár ako
riaditeľ ústavu, ktorého zastupuje námest
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ník. Agendu ústavu vykonáva potrebný
počet odborníkov, úradníkov a iných za
meetnancov. Asistenti ústavu, nakoľko
nie sú vymenovaní ako stáli úradníci, sú
postavení platove a služobne na roveň
asistentom na vysokých školách.

8 6.

() Osobitné nariadenie určí, v ktorých
prípadoch bude ústav oprávnený požado
vať od strán (S 3, ods. 2) za jednotlivé
výkony ústavu zvláštne poplatky. Výšku
týchto poplatkov určí tarila, vydaná mi
nisterstvom vnútra v dohode 6 minister
stvom financií.

() Ceny výrobkov, v ústave vyhoto-.
vených a na odpredaj určených, schvaľuje
na návrh riaditeľa ústavu ministerstvo
vnútra v dohode s ministerstvom financií.

8 7.

Na posudzovanie odbornej a vedeckej
činnosti ústavu, ako i na posudzovanie
odbornej a vedeckej kvalifikácie síl ústa
vu zriadi 6a pri ministerstve vnútra po
radný sbor Štátneho zdravotne-sociálneho
ústavu. Poradný sbor ústavu má 6 členov
odborníkov, ktorých menuje minister
vnútra na 2 roky. Za každého člena po
radného sboru ústavu vymenuje aj ná
hradníka.

5 8.

Zákon tento nadobúda účinnosti dňom
vyhlásenia a splní ho minister vnútra v
dohode so zúčastnenými ministrami.

Dr. Sokol v. r.

Dr. Tiso v.r.

Dr. Fritz v.r.

Medrický v. r
Stanov. r.

Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanskýv. r.

Dr. Pružinský v.r.
Sivákv.r. Čatloš v.r.
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102.
Viádne nariadenie

Zo dňa 17. mája 1939
o doplnení devízových predpisov.

Vláda Slovenského štálu nariaďuje po
dľa 8 4 zák. zo dňa 14. marca 1939, č. 1 Sl.
z. o Samostatnom Slovenskom štáte:

I.

Hlásenie pohľadávok a záväzkov
v cudzine a povinná ponuka.

S 1.

) Devizoví tuzemci — to sú fyzické a
právnické osoby, ktoré majú bydlisko,
alebo riadny pobyt, sídlo alebo miesto
správy na území Slovenského štátu (tu
zemsko), ako aj pobočky cudzozemských
podníkov v tuzemsku a tuzemské závody
cudzozemcov,bez ohľadu nato, či sú práv
ne samostatné alebo nie — povinní sú do
15, júna 1939 podľa stavu ku dňu 31. mája
1939 Slovenskej národnej banke v Bra
tislave

a) hlásiť a ponúknuť všetky svoje po
hľadávky v cudzine a

b) hlásiť všetky svoje záväzky v cu
dzine.

Za pohľadávky sa pokladajú i obchod
né podiely,

() Hlásenie podľa ods. 1 podáva sa
tým spôsobom, že sa uvedú zvlášť pohľa
dávky a záväzky a okrem toho tieto ešte
oddelene:

a) v Protektoráte Čechy a Morava,
b) v ostatnej viazanej cudzine a
c) vo voľnej cudzine.
Č) Ohlasovacej povinnosti nepodlieha

jú exportné pohľadávky, ktoré sa majú hlá
siť už podľa vyhlášky ministra financií zo
dňa 11. apríla 1939, č. 53 SI. z.

() Ďalej treba hlásiť a ponúknuť:
1. cudzozemské platidlá, t. j. cudzo

zemské peniaze (mince, papierové
peniaze, bankovky a pod.), poukáz
ky, šeky a zmenky,

2. zlato, t. j. zlaté mince mimo obehu
alebo z obehu vzaté, rýdze zlato a
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legirované zlato (surové alebo ako
pololovar) ako aj platinu, platinové
kovy a striebro (surové alebo ako
polotovar),

3. cudzozemské cenné papiere,t. j. pa
piere vystavené cudzozemcom,s vý
nimkou štátnych papierov bývalej
republiky Česko-Slovenskej.

Č) S hodnotami uvedenými v 4. ods.
tohto $ možno disponovať len s povolením
Slovenskej národnej banky.

) Hlásenie a ponuka podáva sa na
zvláštnych formulároch, ktoré dostať v
Slovenskej národnej banke, jej filiálkach
a vostatných bankách.

Č) Tuzemci povinní sú hodnoty uvede
né všl ohlásiťa ponúknuť Slovenskej ná
rodnej banke behom 3 dní, pokiaľ tieto
získali, či získajú po 31, máji 1939 inak,
než na základe povolenia Slovenskej ná
rodnej banky.

S 2.

Kto je v cudzine v deň, keď nastane
oznamovacia povinnosť, povinný je podať
hlásenie najneskoršie do 10 dní po svojom
návrate do tuzemska.

S 3.

Osoby, kloré sa stávajú tuzemcami, po
vinné sú do 10 dní po presídlení hlásiť
hodnoty uvedené v 8 1 a to spôsobom v
tom istom 8 stanoveným.

S 4.

Minister financií sa zmocňuje, aby vše
obecne predížil prihlasovaciu lehotu: v
jednotlivých prípadoch na návrh Sloven
skej národnej banky môže predlžiť túto le
hotu a povoliť výnimku prihlasovacej po
vinnosti.

8 5.

() Slovenská národná banka môže žia
dať, aby jej boly určité druhy hlásených
hodnôt predané alebo odvedené.

() Slovenská národná banka môže po
veriť inú banku prevedením nákupu hláse
ných hodnôt.
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() Ak nemá Slovenská národná banka
alebo ňou poverená banka záujem na za
kúpení ohlásených hodnôt, môže Sloven
ská národná banka predať alebo nechať
predať hodnoly v cudzine na účet ozna
movateľa, alebo urobiť iné opatrenia, aby
sa hodnoty zužitkovaly na ciele menovej
politiky.

() Nárok oznamovateľa na vyplatenie
protihodnoty v slovenských korunách v
prípadch tohto S riadi sa podľa obchod
ných podmienok Slovenskej národnej ban
ky.

S 6.

Ak boly Slovenskej národnej banke
hlásené hodnoty, ktoré nie sú ešte splat
né, môže táto žiadať, aby oznamovateľ uči
níl ich splatnými v najkratšom čase. V
tomto prípade je oznamovateľ potom po
vinný ohlásiť protihodnotu došlú pri sroč
nosti v cudzozemskej mene a na požiada
nie predať alebo odviesť. Ak dojde výnos
v tuzemskej mene (na pr. v šeku na tu
zemskú banku) musí sa toto Slovenskej
národnej banke do troch daniohlásiť.

S 1.

Vlastník hodnôt podrobených hláseniu,
povinný je plniť povinnosti podľa tohto
nariadenia bez ohľadu nato, či sa jedná o
vlastníka, ktorý má hodnoty v držbe, ale
bo o vlastníka, ktorý nad hodnotami vy
konáva dispozičnú moc prostredníctvom
zmocnenca alebo iným spôsobom. Jestli
osoba, hlásením a ponukou povinná, nie
je svojprávna, pripadá výkon tejto povin
nosti jej zákonnému alebo ustanovenému
Zástupcovi (opatrovníkovi).

II.

Vývoz platidiel a iných hodnôt, dovoz
tuzemských platidieL

S 8.

() Vývoz tuzemských a cudzozem
ských platidiel, najmä tuzemských banko
viek (8 2 vl. nar. č. 44/39 SI. z. o Sloven
skej národnej banke), zlata a iných dra
hých kovov, ako i cenných papierov z úze
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mia Slovenského štátu do cudziny (včet
ne Protektcrátu Čechy a Morava) je dovo
lený len s povolením Slovenskej národnej
banky.

(") Platidlá, najmä tuzemské bankovky,
nesmú sa posielať v poštových, železnič
ných alebo iných zásielkach hocijakého
druhu do cudziny.

() Pošta môže prijímať cenné a dopo
ručené zásielky obsahujúce platidlá k do
prave do cudziny len v tom prípade, keď
odosielateľ predloží povolenie Slovenskej
národnej banky. Všetky cenné a doporu
čené zásielky určené do cudziny treba po
dávať otvorene, aby ich obsah mohol byť
preskúmaný a v prítomnosti úradníka tre
ba ich uzavref, po prípade zapečatiť.

5 9.

() Bez povolenia Slovenskej národnej
banky môže luzemec (8 1, ods. 1) počas
jedného kalendárneho mesiaca na cestov
né ciele zakúpiť a vyviezť do cudziny cu
dzozemské platidlá v hodnote až do 100
slovenských korún (voľná hranica). Mie
slo cudzozemských platidiel možno vy
viezť aj tuzemské platidlá, avšak len v ko
vových peniazoch a v bankovkách po 10
Ks a 20 Ks.

(") Použitie voľnej hranice treba zapí
sať do cestovného pasu (alebo iného pre
ukazu).

() Tuzemské platidlá, počítajúc do to
ho aj platidlá dané mimo obehu, nesmú
byť z cudziny na územie Slovenského štá
tu ani zaslané ani privezené. Cestujúci
však môže behom jedného kalendárneho
mesiaca doviezť tuzemské mince a 10 Ks
a 20 Ks bankovky až do výšky 100 Ks, bez
ohľadu na to, či sa jedná o tuzemca vra
cajúceho sa z cudziny a či o cudzozemca
vslupujúceho na územie Slovenského
slátu.

() V pohraničnom slyku možno vy
viezť tuzemské a cudzozemské mince a
bankovky v úhrnnej sume 30 Ks denne,
najviac však 300 Ks mesačne. Taktiež sa
môže" doviezť denne len 30 Ks, mesačne
najviac 300 Ks.

Slovenský zákonník č. 102.—

(Č) Nakoľko dolerajšie predpisy obsa
hujú sadzby, odlišné od uvedených, týmto
sa zrušujú. Nezmenené zostávajú predpi
sy o vývoze platidiel, týkajúce sa pokra
čovania a zápisu do pohraničných pre
pustiek.

III.

Vývoz cenných predmetov.

S 10.

() Vývoz cenných predmetov v ce
stovnom styku, pohraničnom slyku alebo
v zásielkach, ktoré nie sú určené na pre
daj (majetok pri presídlení, vzorky a pod.)
je zakázaný. Jednotlivé výnimky povoľu
je ministerstvo financií.

() Cennými predmetmi sú predmety
zo zlata, striebra alebo platiny, predmety
z kovovej smesi obsahujúcej zlato, striebro
alebo platinu, ďalej drahokamy, perly,
šperky, sbierky alebo jednotlivé predmety
sberateľskej hodnoty, obrazy, starožitno
sli, kožušiny, ako aj iné predmety znač
nej hodnoty.

() Povolenie podľa ods. 1 nenahradzu
je iné úradné povolenie, potrebné k vý
vozu podľa platných predpisov.

(“) Prí udelení povolenia podľa ods. 1
bude ministerstvo financií vyberať od strá
nok manipulačné a režijné poplatky až do
výšky 20.000 Ks.

8 11.

() Povolenie podľa 8 10, ods. 1 nie je
potrebné, keď v cestovnom alebo pohra
ničnom styku vyvážajú sa cenné predme
ty, ktoré sú určené skutočne k osobnej
potrebe icestujúceho, sú primerané jeho
pomerom a neprekročujú mieru obvyklú
prí cestách, poťažne pri prekročení hraníc
v pohraničnomstyku, najviac však:

a) zlaté alebo platinové prstene, naj
viac 3 na osobu,

b) jedny hodinky pre osobu nad 14
rokov,

c) jednu zlatú retiazku alebo prívesok
k hodinkám vo váhe najviac 25 g
pre jednu osobu nad 14 rokov,
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d) jedny náušnice zlaté alebo platino
vé pre osobu ženského pohlavia,

e) zlaté náramky v úhrnnej váhe naj
vyššie 50 £ na osobu ženského po
hlavia nad 14 rokov,

f) iné zlaté alebo platinové predmety
(ihlice, brože, manžetové a náprsen
kové gombíky a pod.) v úhrnnej vá
he najvyššie 25 £ na osobu nad 14
rokov,

€) spracované kožušiny v jednej sú
prave na osobu, nie však spracované
kožušiny sobolie, norkové, činčilové,
z ovce širokochvostej [(t. zv. brajt
švanc a perzián toho istého druhu)
pravé sealskinové (tulenie s mäk
kou ligotavou srsťou) a iné zvlášť
cenné kožušiny v nezvyklom spra
covaní a rozmere.

Č) Bez povolenia podľa S 10, ods. 1mož
no vyviezť v cestovnom alebo pohranič
nom styku strieborné predmety v úhrnnej
váhe 1 kg pre osobu.

") Na vývoz predmetov vods. 142
menovaných treba povolenie, keď sú tie
lo predmety opatrené briliantmi, alebo
obzvlášť drahými kameňmi alebo per
lami.

S 12.

Cenné predmety, ktorých vývoz je za
kázaný, uverejňovať bude ministerstvo fi
nancií v 30-denných lehotách.

S 13.

Osoby, kloré majú trvalé bydlisko v
cudzine, môžu v cestovnom alebo pohra
ničnom styku podľa $ 10, ods. 1 vyviezť
aj iné ako v 8 11 uvedené cenné predme
ly keď preukážu, že ich priviezly do tu
zemska.

IV.

Trestné ustanovenia.

S 14.

Priestupky proti tomulo nariadeniu
trestajú sa podľa trestných predpisov zá
kona na ochranu meny a obehu zákon
ných platidiel č. 7/1924 Sb. z. a n. v znení

„slovenských platidiel,
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vyhlášky ministra financií zo dňa 21. sep
tembra 1938, č. 181 Sb. z. a n.

S 15.

() Kto v deň účinnosti tohto nariade
nia má hodnoty podrobené súpisu alebo
odovzdaniu, ktoré získal v tuzemsku alebo
v cudzine spôsobom protizákonným, ne
bude trestaný, keď hodnoty, ktoré boly
predmetom treslného činu, teraz riadne
oznámi a na žiadosť Slovenskej národnej
bankyjej ich predá a odovzdá.

() Beztrestným zostane i ten, kto do
teraz nesplnil oznamovaciu povinnosť prv
nariadenú, ak riadne splní povinnosti vy
plývajúce z 58 1—7 tohto nariadenia.

V.

Záverečné ustanovenia.

S 16.

Týmto vládnym nariadením menia sa
predpisy vl. nariadenia zo dňa 25. septem
bra 1938, č. 189 Sb. z. an. o súpise o po
vinnej ponuke, vyhlášky ministra financií
zo dňa 19. mája 1938, č. 102 Sb. z. an. o
dovoze česko-slovenských platidiel, vy
hlášky ministra financií zo dňa 1. novem
bra 1938, č. 264 Sb. zo. an. o vývoze česko

vyhlášky ministra
financií zo dňa 20. decembra 1938, č. 352
Sb. z. a n., vyhlášky ministra financií zo
dňa 17. februára 1939, č. 37 Sb. z an. a
všelkých prípadných ďalších ustanovení
odchylných od tohto nariadenia, pokiaľ sú
v rozpore s týmto vládnym nariadením.

Vládne nariadenie zo dňa 18. marca
1939, č. 16 SI. z. o devizovom opatrení sa
zrušuje.

S 17,

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi
nancií s príslušnými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrický v. r
Stano v. r.
Čatlošv. r.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r,
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v.r.
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103.
Vládne nariadenie

zo dňa 17. mája 1939
o prechodnom obmedzení výplat vkladov
v peňažných ústavoch (peňažných podni
koch), o plnení súkromných poisťovní a
0 zákaze výplaty (prevodu) vkladov u Po
štovej sporiteľne v Prahe tuzemskou po

štovou správou

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
č. 1 SI z. o samostatnom Slovenskom
štáte:

5 1.

() Peňažné ústavy všetkého druhu, ako
aj peňažné podniky, nie sú povinné ani
vyplatiť ani účtovne previesť:

a) behom jedného týždňa viac ako 10%
z pohľadávky na bežnom účte podľa sta
vu dňa 14, marca 1939, ďalej

b) behom 14 dní viac ako 1.000.— Ks.
z vkladu na knižku (vkladný list) alebo na
pokladničnú poukázku.

() Majiteľ viac vkladov u toho istého
peňažného ústavu (podniku), nemôže po
žadovať vyššiu čiastku, ako ktorá podľa
ods. 1, písm. b) pripadá na úhrn všetkých
týchto vkladov dovedna.

() Výplata čiastky vyššej, ak je žiadosť
veriteľom (vkladateľom) hodnoverne do
ložená, je prípustná len:

a) na platy a mzdy zamestnancov vo
vlastnom podniku veriteľovom alebo na
platenie nájomného (árendy) veriteľom:

b) na platenie daní a verejných dávok:
výplatu na základe poukazu veriteľovho
peňažný ústav je povinný vykonať pria
mo príslušnému výberčiemu úradu:

c) na platenie poistného a na výplatu
dávok v obore verejnoprávneho sociálne
ho poistenia, ako aj na platenie poist
ných prémií súkromným poisťovniam:

d) z bežných účtov vedľa voľnej čiast
ky uvedenej v ods. 1, písm. a), ďalších
10%6behom štyroch týždňov na udržanie
provozu podniku:

e) z peňazí uložených bezprostredne na
prikaz súdu alebo súdom:
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f) z peňazí uložených advokátmi, verej
nými notármi alebo vnútenými správca
mi, nakoľko ich títo poirebujú, aby vy
hoveli súdnym opatreniam alebo rozhod
nutiam alebo splnili záväzky svojich
príkazcov:

€) utečencom zo zabraného územia na
založenie existencie v tuzemsku:

h) na úhradu stavebných investícií v tu
zemsku, bez ohľadu na to, či ide o novo
stavby, prestavby, prístavby, opravy atď.,

ch) na investície nutné cieľom rozšíre
nia a zlepšenia podniku, ak tieto investí
cie prídu k dobru aj: celému národnému
hospodárstvu (na pr. vo zvýšenej zamest
nanosti):

i) na splácanie anuít a úrokov, nakoľ
ko 6a tieto platia peňažným ústavomale
bo poisťovacím ústavom verejným:

j) na výplaty podpôr v nezamestna
nosti so štátnym príspevkom:

k) na zariadenie domácnosti novoman
želov:

1) z bežných účtov štátu:
m) z bežných účtov krajiny, okresov,

obcí, verejnoprávnych sociálne poisťova
cích ústavov a iných verejnoprávnych
korporácií a fondov na nevyhnutne po
trebné platy, predpokladajúc, že nemajú
iných voľných prostriedkov a že poukazy
podpíšu vedľa osôb, ustanovených k dis
ponovaniu s týmito účtami, tiež oprávnení
zástupcovia týchto sväzkov územnej sa
mosprávy, korporácií a fondov.

Výplaty a prevody poda), c) až k) pe
ňažný ústav povinný je vykonať len na
podklade hodnoverných dokladov, ako
výplatných listín, potvrdených okresnou
nemocenskou poisťovňou, platebných roz
kazov a výmerov príslušných poisťova
cích ústavov, riadne vedených obchod
ných kníh účtov a korešpondencie,
súdnych príkazov, opatrení alebo rozhod
nutí, kúpopredajných a stavebných smlúv,
účtov a pracovných výkazov, anuitných
výmerov, stanov a výkazov o sociálnych
podporách. Ak peňažný ústav v prípa:
doch ad £) až ch má pochybnosti, je
povinný vyžiadať si od žiadateľa obecné
svedectvo, podpísané aj obecným notá
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rom, pokiaľ ide o nutné investície, obec
né svedectvo, potvrdené aj stavebným
oddelením okresného úradu.

() Takiste je výplata vyššej sumy prí
pustná, keď veriteľom (vkladateľom) je
dokázateľne peňažný ústav, ktorý hodno
verne dosvedčí, že ju potrebuje, aby mo
hol svojich vlastných veriteľov (vkladate
ľov) uspokojiť podľa tohto nariadenia a
plniť nevyhnutné povinnosti z prevzatých
úverových záväzkov.

() Obmedzniam podľa ustanovení ods.
1 a 3 nepodliehajú prevody z bežného
účtu na bežný účet u toho istého peňaž
ného ústavu s tým, že prevedené čiastky,
pokiaľ presahujú mieru stanovenú v pre
došlých odsekoch, ostávajú viazané podľa
tohto nariadenia,

() Obmedzeniam podľa ustanovení ods.
1 až 3 vôbec nepodliehajú účtovné pre
vody záležajúce v tom, že peňažný ústav
(podnik) prevedie z bežného účtu alebo
z vkladnej knižky splatnú pohľadávku
svojho veriteľa na vlastný účet, aby uhra
dil splatné záväzky tohože veriteľa voči
sebe.

5 2.

Ustanovenia 8 1 platia len, pokiaľ do
hoda s veriteľom (vkladateľom) o postup
nej výplate alebo o výpovednej lehote
alebo, pokiaľ príročie, nariadené podľa
zákona zo dňa 10. októbra 1924, č. 240
Sb. z. a n. 0 príročí na ochranu peňaž
ných ústavov a ich veriteľov, nestanoví
v prospech peňažného ústavu (peňažného
podniku) podmienky pre výplatu (prevod)
pohľadávky (vkladu) priaznivejšie.

S 3.

Nárok na výplatu odkúpených súm
životných poistiek obmedzuje sa tak, že
poistník môže požadovať len polovicu od
kupnej sumy prislúchajúcej mu podľa po
istných podmienok: keď prevyšuje tálo
polovica sumu Ks 6000.— aj z viac po
isťovacích smlúv toho istého poistníka, je
poisťovňa oprávnená vyplácať ju v mesač
ných rátach po 2000.— Ks. Pôžičky na
poistky môžu byť požadované len v me

143

dziach vyššie stanovených pre odkupné
sumy.

5 4.

Ustanoveniami 88 1 a 3 nie je vylúčené,
aby boly vyplatené v prípadoch nalieha
vej hospodárskej potreby, alebo v iných
ohľadu hodných prípadoch, ako napr. za
loženie existencie, zvláštne rodinné dôvodya choroba,ajčiastkyvyššieakotam
uvedené.

5 5.

") Výplaty pohľadávok na bežnom účte,
vkladov na vkladné knižky (vkladné listy)
alebo na pokladničné poukázky, ktoré
vznikly, poťažne boly uložené dňa 15.
marca alebo neskoršie, obmedzeniam
tohto nariadenia nepodliehajú.

() Takiste týmto obmedzeniam nepod
liehajú:

a) výplaty alebo prevody pohľadávok
na bežnom účte, vkladov na vkladné
knížky (listy) alebo na pokladničné po
ukázky na upísanie pôžičky hospodárskej
obrody Slovenska:

b) cudzozemské účty, vedené u bánk,
ústavov alebo firiem, oprávnených k ob
chodovaniu so všetkými valutami a vše
tkými devízami (t. zv. voľné účty cudzo
zemcov, 8 12 vládneho nariadenia zo dňa
29. februára 1924, č. 4 Sb z. an. vo
znení príslušných nariadení):

c) bezúročné účty, ktoré nemajú pova
hu pravých bežných účtov (t. zv. účty
evidenčné, hromadné, nestále a pod.).

S 6.

() Minister financií sa splnomocňuje,
aby podľa toho, ako to pripustia pomery
na peňažnom trhu, vyhláškou v Sloven
skom zákonníku sadzby a čiastky uvede
né v8 1, ods. 1 primerane zvýšil.

() To isté zmocnenie ohľadne čiastok
uvedených v 8 4 prislúcha minislrovi
vnútra,

S 1,

Výplaly a prevody vkladov u Pošto
vej sporiteľne v Prahe nevykonávajú ani
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Fošlová sporiteľňa v Bratislave ani pošto
vé úrady na územi Slovenského štátu.

S 8.

U) Toto nariadenie nadobudne účín
nosli dňom vyhlásenia s tým, že čiaslky
vkladov na vkladné knižky (vkladné listy),
vyplatené (prevedené) v poslednom lýždni
predo dňom účinnosti tohto nariadenia, za
počílavajú sa do čiastky, kiorú bude mož
no podľa tohto nariadenia vyplatiť v pr
vom týždni po jeho vyhlásení.

() Vyhlásením tohto nariadenia stratí
účinnosť vládne nariadenie zo dňa 16.
marca 1939, č. 12 SI. z., o prechodnom
obmedzení výplat vkladov u peňažných
ústavov, plnení súkromných poisťovní, zru
šení mimoriadnych bezpečnostných opa
trení na zaistenie peňažných ústavov a
O zákaze výplaty (prevodu) vkladov
u Poštovej sporiteľne v Prahe.

5 9.

Toto nariadenie vykonajú ministri finan
cii a vnútra v dohode so zúčastnenými
ministrami,

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v,r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.

104.
Vládne nariadenie

zo dňa 17. mája 1939
o záväznosti hrcmadných pracovných

smlúv.

Vláda Slovenského štálu nariaďuje po
dľa $8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
č. 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
štále:

S 1.

Hromadnou pracovnou smluvou podľa
lohlo nariadenia rozumie sa úprava pra
covzých a mzdových (platových) podmie
nok medzi jedným alebo niekoľkými za
meslnávateľnmi, alebo ich jednou alebo nie
kulkými odborovými organizáciami (kor

ý záko nnfk č.103. a 104.

poráciami) a jednou alebo niekoľkými od
borovými organizáciami (korporáciami) za
mestnancov,a to bez rozdielu, či k úprave
došlo dohodou strán aleba smierom, ná
lezom, alebo rozhodnutím orgánov, povo
laných podľa platných predpisov k hro
madnej úprave otázok mzdových (plato
vých] medzi zamestnancami a zamestná
vateľmi.

S 2.

() Ministerstvo vnútra môže vyhlásiť
hromadnú pracovnú smluvu alebojej zme
ny za záväznú pre určitú oblasť a odvet
vie. Po vyhlásení záväznosti platia všetky
ustanovenia hromadnej smluvy pracovnej
vo všetkých závodoch príslušnej oblasti a
príslušného odvetvia i v tom prípade, ak
zamestnávateľ alebo zamestnanec alebo
obaja nie sú členmi organizácií, ktoré
ujednaly hromadnú pracovnú smluvu.

() Ministerstvo vnútra môže vyhlásiť
za záväznú hromadnú úpravu určitého vý
seku pracovných podmienok, menovite
otázok mzdových (mzdové tarify). Ustano

! venia predošlého odseku platia obdobne.
(“) Zo závažných dôvodov môžu byť

jednotlivé závody z úpravy podľa ods. 1 a
2 vyňaté.

() Rozhodnutie podľa ods. 1 až 3 vy
hlási sa v Slovenskom zákonníku. Znenie
hromadnej pracovnej smluvy alebo úprava
pracovných podmienok, ktoré boly vyhlá
sené za záväzné, budú uverejnené v Úrad
ných novinách,

S 3.

() Žiadosť, aby bola hromadná pracov
ná smluva alebo jej zmeny, poťažne hro
madná úprava určitých pracovných pod
mienok, vyhlásená za záväznú, môžu mi
nisterstvu vnútra podať spoločne organi
zácie zamestnávateľov a zamestnancov,
ktoré smluvu ujednaly.

(“) Žiadosť má sa podať písomne spolu
s hromadnou pracovnou smluvou alebo
s príslušným ujednaním o pracovných pod
mienkach, a to v originále alebo v overe
nom opise.
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S 4.

Keď medzi zamestnávateľmi a zamest
nancami,poťažne ich organizáciami, sa ne
dosiahlo dohody podľa ods. 1, 8 3, záväz
nosí podľa S 2 môže vyhlásiť ministerstvo
vnúlra po dohode s príslušným minister
slvom a so Slovenskou národnou bankou
na žiadosť zamestnávateľskej alebo za
meslnaneckej organizácie.

S 5.

Smluvou jednotlivou nesmú byť v zá
vodoch, pre ktoré sa vyhlásila záväznosť
hromadných smlúv (8 2), v dobe ich plat
nosti skrátené nároky zamestnanca, ply
núce z ustanovení hromadných pracov
ných smlúv, ak len k takémuto skráteniu
nedaly súhlas organizácie zamestnanecké,
ktoré hromadnú pracovnú smluvu ujednaly
aleboboly účastníkmi pokračovania, ktoré
predchádzalo hromadnú smluvu..

$ 6.

Dozor nad zachovávaním záväzných
ustanovení prislúcha úradom, ktoré budú
určenéministerstvom vnútra, a odborovým
organizáciam zamestnávateľov a zamest
nancov,Kto bráni vo výkone tohto dozo
ru, dopúšťa sa priestupku podľa 8 8.

$ 7.

Platnosťhromadných pracovných smlúv
(8 1),ktoré boly platné dňa 31. marca 1939,
predlžuje sa do 30, augusta 1939, Toto
uslanovenie platí aj pre také hromadné
pracovné smluvy, ktoré upravujú podmien
ky s platnosťou aj po dni 31. marci 1939.

S 8.

Činy alebo opomenutia proti ustanove
niam tohto nariadenia trestá okresný úrad
pokutou od 200 do 50.000 Ks alebo uzam
knulímdo 6 mesiacov, pri opakovanístra
tou živnostenského oprávnenia. Tieto tre
sly môžu byť uložené tiež súčasne. Pre
pripad nedobytnosti pokuty má byť ulo
žený náhradný trest uzamknuíia do 6 me
siacov. V tomto prípade nesmie však
trest na slobode spolu s náhradným tre
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stom za nedobytnú pokutu činiť viac ako
6 mesiacov.

5 9.

Ustanovenia vládneho nariadenia zo
dňa 18. apríla 1939, č. 65 SI. z., o skrá
tení výpovednej lehoty pre služobné po
mery, upravené podľa súkromného práva,
a o odbytnom pri výpovedi, zostávajú v
platnosti.

S 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: splní ho minister vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Stano v.r.
Čatlošv. r.

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v.r.
Sivák v. r.

105.
Vládne nariadenie

zo dňa 17. mája 1939,
ktorým sa odkladá účinnosť niektorých
ustanovení vládneho nariadenia zo dňa 23.
októbra 1938, č. 252 Sb, z. an, o pomoci

motorizmu,

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa 8 4 zákona zo dňa 14. marca 1939,
č. 1 SI. z., o samostatnom Slovenskom
štáte:

s 1.

(!) Ustanovenia čl. I., čís. 1, 3, 6 a 10
vládneho nariadenia zo dňa 25. októbra
1938, č. 252 Sb. z a n., o pomoci moto
rizmu, nadobúdajú účinnosti až dňom 1.
októbra 1939,Až týmto dňom zanikajú liež
oprávnenia majiteľov živností pre dopravu
nákladov prevádzať dopravu motorovými
vozidlami únosnosti nad 3000 kg. Úprava
ich právneho postavenia bude prevedená
vládnym nariadením.

S 2.

Týmto nariadením pozmeňuje sa vlád
ne nariadenie zo dňa 17. decembra 1938,
č. 341 Sb z. an.
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5 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva v dohode so zúčastnenými mi
nislrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v.r.

Dr. Ďurčanský v. r Medrickýv. r.
Dr. Pružinskýv.r. Stanov. r.
Sivákv.r. Čatloš v.r.

106.
Vyhláška

ministra hospodárstva
zo dňa 19. mája 1939,

ktorou sa dedatočn2 uverejňuje vládou
schválený popis vzoriek jednotlivých sku
pinových značiek podľa ods. 1, S 4 vL nar.
zo dňa 8, mája 1939, č. 96 SL z., o triedení
podnikov hostinských a výčapníckych živ

ností s právom ubytovať cudzíncov.

Popis
vzoriek jednotlivých skupinových značiek:

() Pri skupine A, B, C bude značka
prevedená jednotne takto:

Štítok (trojnásobná zväčšenina vzoru)
je kovový, veľkosti 21X30 cm, podklad
prevedený v sylo-modrej emailovej barve,
písmeny a čiary (okrasa) v barve bielej.
V dolnej časti je citované príslušné vlád
ne nariadenie.

() Pri štvrlej skupine podľa S 2 hore
cilovaného vládneho nariadenia (ubytova
Cie hoslince) bude značka prevedená
lakto:

Kovovýšlítok tej istej veľkosli a preve
denia ako v ods. 1 je popísaný, podklad
je vemailovej barve bielej, písmenya čia
ry (okrasa) v barve syto-modrej. V dolnej
časti je citované príslušné vládne naria
denie.

Minister hospodárslva: Medrický v.r.

Slovenský zákonník č.105.,106.,107.

107.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 15. mája 1939

o výmene železničných nákladných listov,
prepravných lístkov, náveští a odberných
listov, ktoré budú dňom 31. augusta 1939
vzaté z obehu, a 0 cene železničných ná
kladných listov pre medzinárodnú a vnú

trozemskú prepravu nového vydania.

Podľa S 8 vl. nar. zo dňa 21. marca
1929, č. 35 Sb. z. a n. o zapravovaní po
platkov zo železničných nákladných li
stov, prepravných lístkov, náveští a od
berných listov, vyhlasujem:

1, S platnosťou od 15. mája 1939 budú
zavedené nákladné listy pre medzinárod
nú a pre vnútrozemskú prepravu opatre
né natlačenými obrázkami nových kolko
vých známok. Prepravné lístky, náveštia
a odberné listy budú dané do obehu —
pokiaľ sa tak už nestalo — tiež už
s natlačenými obrázkami nových kolko
vých známok.

Doterajšie vzorce nákladných listov
pre medzinárodnú a vnútrozemskú pre
pravu, a vzorce prepravných lístkov, ná
veští a odberných listov, zostávajú ne
zmenené.

a) Cenu nákladných listov pre medzi
národnú prepravu a cenu ich druhopisov,
vydaných nákladom štátnej finančnej
správy, stanovím na 20 halierov zvlášť za
unikát a zvlášť za duplikát,

b) cenu nákladných listov pre vnútro
zemskú prepravu, u ktorých každý diel,
a to 1. diel ..Nákladný list“, 2. diel „Úč
tovný list“, 3. diel „Náveštie a odberný
list“ a 4, diel „Druhopis nákladného listu“
skladá sa vždy z jedného listu, stanovím
na 30 halierov,

c) a cenu nákladných listov, u ktorých
1. diel „Nákladný list“ skladá sa z ce
lého hárku miesto z jedného listu, stano
vím na 35 halierov.

2. Nákladné listy pre vnútrozemskú
a pre medzinárodnú prepravu, ktoré
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dňom 31. augusta 1939 stratia platnosť a
ktorých nebolo použité pre prepravnú
smluvu, budú u predajových kolkových
úradovvymenené za nové nákladné listy
pre vnútrozemskú, poťažne pre medzi
národnú prepravu za týchto podmienok:

a) Za nepoškodené nákladné listy, vy
dané nákladom štátnej finančnej správy,
ktoré neobsahujú žiadnych tlačených ale
bo písaných záznamov, vydá úrad bez
platne nové nákladné listy rovnakých
cenových druhov a rovnakej úhrnnej kol
kovej hodnoty, keď strana doplatí cenu
blankiet, vydaných nových nákladných
listov,

Blankety nákladných listov, odovzda
ných k výmene, počítajú sa po 15, po
ťažnepo 20 halierov za jednu blanketu
podľa toho, o ktorý z vyššie uvedených
druhov nákladných listov pre vnútrozem
skú prepravu ide (bod 1, písm. b) a c).

Toto ustanovenie platí i pre výmenu
nepoškodených nákladných listov 6 prí
tlačou, dodaných prostredníctvom štát
nej železničnej správy, keď obsahujú len
prítlač: inak platia o výmene takýchto
nákladných listov ustanovenia pism. c).

Úrad môže, keď strana o to žiada, vy
dať i iné cenové druhy nových náklad
ných listov v úhrnnej kolkovej hodnote
rovnakej s úhrnnou kolkovou hodnotou
vymeňovaných nákladných listov. Strana
je však povinná zaplatiť rozdiel na
blanketnom poplatku nových nákladných
listov so zreteľom k zvýšenému blanket
nému poplatku a so zreteľom k blanket
nému vymeňovaných nákladných listov.
K prípadnému zbytku ceny blankiet v
prospech strany sa neprihliada.

b) Za nepoškodené nákladné listy, vy
robené súkromnými tlačiarňami, opatrené
vtlačeným barevným kolkom, ktoré ne
obsahujú žiadnych tlačených alebo písa
ných záznamov, vydá úrad nové nákladné
listy rovnakej úhrnnej kolkovej hodnoty,
keď strana zaplatí cenu blľankiet, vyda
ných nových nákladných listov.
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c) Nákladné listy, vydané nákladom
štátnej finančnej správy, ktoré obsahujú
tlačené alebo písané záznamy alebo klo
ré Sú skazené (pomazané, tintou poliale
alebo inak znečistené, roztrhnuté atď.), a
tiež potlačené, popísané alebo skazené
nákľadné listy, vyrobené súkromnými
tlačiarňami a opatrené vtlačeným barev
ným kolkom, sa vymenia po odpočítaní
10% srážky z kolkovnej hodnoty týchlo
nákladných listov podľa $ 21 zákona zo
dňa 3, apríla 1925, č. 54 Sb, z. a n., keď
strana zaplatí cenu blankiet vydaných
nových nákladných listov.

d) Pri výmene nákladných listov uve
dených pod písm. b) a písm. c) sa nepri
hliada k cene blankiet nákladných listov
k výmene odovzdaných.

e) Žiadosti o výmenu treba podať u
predajových kolkových úradov v dobe od
1. sept. 1939 do 30. sept. 1939.

f) S nákladnými listmi, o výmenu kto
rých sa žiada, musí byť predložený dvoj
mo vyhotovený ich oznam, a to zvlášť
pre každý druh nákladných listov uvede
ných pod písm.a), b) a c).

£) Keď úrad nemôže výmenu previesť
hneď pri predložení žiadosti, vráti strane
jeden rovnopis 6oznamu, na ktorom po
tvrdí, že prevzal nákladné listy, Tento

| rovnopis soznamu odovzdá strana úradu
pri prevedení výmeny.

h) Žiadosti o výmenu, ako i soznamy
sú od kolku oslobodené,

ch) Nákladné listy, predložené k vý
mene po 30, septembri 1939, nebudú ani
vymenené ani inak nahradené.

Prepravné lístky, náveštia a odberné
listy, ktoré neboly vydané nákladom
štátnej finančnej správy, môžu predkla
dať k výmene len železnice. O modalitách
výmeny dohodne 6a ministerstvo financií
6 ministerstvom dopravy a verejných prác.

Minister financií: Dr. Pružinskýv. r.
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108.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 17. mája 1939

o vydaní nových kolkových známok.

Podľa S 17. popl. prav., vyhlasujem:
1. Na miesto doterajších kolkových

známok s vyznačeným letopočtom 1938,
vydaných vyhláškou zo dňa 13. apríla
1938, č. 83 Sb. z. a n., budú postupne po
spotrebovaní jednotlivých cenových dru
hov doterajších kolkových známok dané
do obehu nové kolkové známky s platno
sfou od 20, mája 1939.

Známky budú vydané v 19 druhoch,
a tov 6 druhoch halierových po 10, 20,
30, 40, 50 a 60 halieroch a v 13 druhoch
korunových po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20,
30, 40, 50 a 100 Ks.

2. Všetky kolkové známky sú rovna
kej velikosti, a to 35.5 mm vysoké a 27
mm široké už i s perforáciou. Vlastná
orámovaná plocha kolku je 32.5 mm vy
soká a 24 mm široká. Kolkové známky
sú tlačené na zvláštnom kolkovom papie
ri a technicky sú upravené takto:

V strede hornej orámovanej polovici
kolku ju umiestený štítok a v ňom tri
vrchy 6 letopočtom vydania kolku „1939“,
z nich na prostrednom vyššom je vztyče
ný dvojitýkríž. Nad štítkom je nápis „Slo
venský štát“ a pod ním v lomenej páskeje
umiestené negatívne slovo „Kolok“.

V dolnej, o niečo užšej polovici kolku,
je obdiaľník, v ktorom je číslicou vyzna
čená hodnota kolku a pod obdiaľníikom
dole v strede „Ks“, pofažne „halierov“.
Hodnota kolku je opakovaná menšímičí
slicami v orámovaných štvorcoch umie
stených v každom rohu kolku,

Štítok so znakom, obdiaľník a „Ks“
sú orámované vodorovným prúžkovaním
klinovitého tvaru. Pozdíž — po obidvoch
stranách orámovanej plochy kolku — sú
umiestené tri prútiky, ktoré sú v hornej
a dolnej čiastke vodorovne v strede krí
žom eviazané.

Slovenský zákonníkč. 108,

Podtlačou na celej spodnej gumovanej
ploche kolku je ornamentálny motív šik
mého vlnovitého linkovania.

Všetky druhy kolkov sú vyhotovené
dvojbarevnou tlačou a to kolky halierové
v základnej barve červenohnedej, kolky
korunové od 1 Ks do 20 Ks v základnej
barve hnedozelenej a kolky hodnoty od 30
Ks do 100 KS v základnej barve sivomo
drej. Podtlač je u všetkých druhov kolkov
prevedená jednakou ružovou barvou,

3. Doterajších kolkových známok s
vyznačeným letopočtom 1938 možno použi
vať do 31. júla 1939, ktorým dňom sa berú
z obehu.

Upotrebenie týchto kolkových známok
k uhradeniu poplatkov, daní a dávok po
31. júli 1939 pokladá sa za nesplnenie zá
konnej kolkovej povinnosti a má v zápätí
škodlivé následky, gtanovené v poplatko
vých zákonných predpisoch.

U súdnych a mimosúdnych podaní je
rozhodným dátumom deň, kedy došly k
súdu alebo k úradu, alebo kedy boly odo
vzdané na poštu na potvrdenku (Joporu
čene).

U živnostenských a obchodných knih,
zmenečných blankiet, účtov atď., na kto
rých sú použité kolkové známky doteraj
šieho vydania, ktoré boly znehodnotené
úradným prekolkovaním (pretlačením)
prevedeným predpísaným spôsobom pred
1. aug. 1939, môže byť používané naďalej
i po tomto dni,

4. Nepoužité a nepoškodené kolkové
známky, vzaté z obehu, budú bezplatne
vymeňované za nové kolkové známky u
úradov poverených predajom cenín kol
kového dôchodku za týchto podmienok:

Kolkové známky vzaté z obehu pred
ložia predavači kolkových známok a stra
ny k výmene v dobe od 1. augusta 1939
do 31. októbra 1939 so soznamom, obsa
hujúcim počet a cenu kolkových známok
podľa jednotlivých cenových druhov, úhrn
nú ich cenu, podpis a adresu žiadateľa o
výmenu,

Žiadateľ je povinný roztriediť predlo
žené kolkové známky podľa cenových dru
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hov do obálok, na ktorých vyznačí ceno
vý druh a počet kusov vložených kolko
vých známok.

Keď úrad nemôže previesť výmenu
ihneď, vydá žiadateľovi potvrdenku o pre
vzati kolkových známok s vyznačením
ich úhrnnej ceny a zároveň mu oznámi
deň, kedy bude prevedená výmena. Žia
dateľ je povinný vrátiť túto potvrdenku
pri prevedení výmeny.

Kolkové známky vzaté z obehu predlo
žené k výmene po 31. októbri 1939 ne
budú ani vymenené ani inak nahradené.

Kolkové známky, vzaté z obehu, ktoré
boly už upotrebené, alebo poškodené a
výmena ktorých je podľa platných pred
pisovprípustná, vymenia sa po odpočítaní
10% srážky podľa S 21. zákona zo dňa
3. apríla 1925, č. 54. Sb. z. a n. Uchádzači
o takú výmenu sú povinní predložiť žia

dosť spolu 6 kolkovými známkami do 31.
októbra 1939,

S. Kolkové ceniny iné, než kolkové
známky, budú postupne vydané, Tieto ce
niny budú opatrené natlačenými obrázka
mi nových kolkových známok. Zalým však
možno používať i kolkové ceniny, opatre
né natlačenými obrázkami kolkových zná
mok doterajšieho vydania až do dňa, kto
rý bude stanovený zvlášlnou vyhláškou
u každého jednotlivého druhu kolkovej
ceniny.

Taktiež podoba a úprava kolkových
značiek pre úradné vtlačenie kolkovej
známky (signatúrnych kolkových značiek)
sa zmení, čo bude stanovené zvláštnou
vyhláškou.

Minister financií: Dr. Pružinský v. r.

Tlač: Kalhtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra čislo 12
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109.
Viádne nariadenie

zo dňa 19. mája 1939
o redakcií Slovenského zákonníka.

Vláda Slovenského štátu podľa 5 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.
o samoslalnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

8 1.

Slovenský zákonník rediguje predsed
níctvo vlády.

S 2.

Predsedníctvo vlády vydáva podrob
nejšie predpisy o dodávaní Slovenského
zákonníka šlálnym a verejným úradom a
o podmienkach jeho odberania.

8 3.

(/) Tlačové chyby v lexle právnych
noriem, vyhlásených v Slovenskom zákon
níku, ako aj iné nesprávnosti vo vnútornej
jeho úprave (číslovanie jednotlivých vy
hlásení a čiastok, stránkovanie, deň vy
hlásenia a pod.), opravujú sa v Slovenskom
zákonníku vyhláškou predsedníctva vlády.

(“) Vyhlásenie opravy má účinok, ako
by text právneho predpisu bol býval už
pôvodne správne vyhlásený.

Cena 5 Ks.

S 4.

Týmto nariadením sa zrušujú 58 6, 8
a ods. 1, 8 9 vládneho nariadenia zo dňa
18. marca 1939, č. 14 SI. z., o Slovenskom
zákonníku.

S 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho predseda
vlády v dohode s ministrom vnútra.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanský v.r.

Dr. Pružinskýv. r.

Sivák v.r.

Dr. Fritz v. r.

Medrickýv. r.

Stano v.r.
aj za minislra Čalloša.

110.
Vládne nariadenie

zo dňa 19. mája 1939,

ktorým sa zrušujú hlavné súdy a hlavné
štátne zastupiteľstváv Bratislave a v Pre
šove a zriaďuje sa hlavný súd a hlavné
štátne zastupiteľstvo v Bratislave s od

deleniami v Prešove.

Vláda Slovenského šlátu podľa S 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 Sl. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
duje:
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s 1.

(") Obvody hlavných súdov v Bratisla
ve a v Prešove 6a slučujú. Hlavné súdy
v Bratislave a v Prešove sa zrušujú. Pre
celý obvod Slovenského štátu zriaďuje sa
hlavný súďv Bratislave.

() Pre vybavovanie súdnej agendy z
obvodov krajských súdov v Prešove, v
Levoči a v Michalovciach určuje 6a od
delenie hlavného súdu bratislavského, po
zostávajúce z troch prípadne štyroch se
nátov 6 primeraným kancelárskym perso
nálom so eídlom v Prešove.

8 2.

() Pri hlavnom súde v Bratislave pre
celý jeho obvod sriaďuje sa hlavné štátne
zastupiteľstvo..

() Pri oddelení hlavného súdu brati
slavského so sídlom v Prešove zriaďuje sa
oddelenie hlavného štátneho zastupiteľstva
bratislavského.

S 3.

(") Doba 6 mesiacov, počínajúc dňom
vyhlásenia tohto nariadenia, je v emysle
5 99 ústavnej listiny bývalej republiky
Česko-Slovenskej dobou novej organizácie
pre hlavný súd v Bratislave, ako aj pre
krajské a okresné súdy na celom území
Slovenského štátu.

() Dňom, ktorým započne hlavný súd.
v Bratislave 6voju úradnú činnosť, stávajú
sa sudcovia a ostalní zamestnanci, ustano
vení pre hlavné súdy v Bratislave a v
Prešove, zamestnancami hlavného súdu v
Bratislave.

5 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia. Deň, ktorým nastane
účinkovanie novozriadeného hlavného sú
du a hlavného štátneho zastupiteľstva v
Bralislave, určí vyhláškou minister pravo
čúdia.

Slovenský zákonník č. 110.a 111.

Toto nariadenie spln: minisler pravo
súdia.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr.Ďurčanskýv.r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.
Sivák v. r aj za minislca Čalloša.

—G.ôÔn

111.
Vládne nariadenie

Zo dňa 19. mája 1939
o sústredení pôsobnosti vo veciach peňaž
ných ústavov a peňažných podnikov u mi
nisterstva línancií, ako aj o úprave nie

ktorých pomerov v peňažníctve.

Vláda Slovenského štátu podľa $ 1 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z. o
samoslatnom Slovenskom štáte, nariaďuje:

S 1.

V ďalších ustanoveniach rozumejú sa:
a) „peňažnými ústavmi:

1. eponiteľne,
2. úverné družstvá, zriadené podľa zák.

čl. XXXVII:1875 (obchodný zákon)
a hospodárske a živnostenské družstvá
úverné, zriadené podľa zák. čl. XXIII:
1898,

3. sväzy (ústredia) družstiev, uvedených
pod bodom 2,

4. účastinné banky,
5. peňažné spoločnosti 6 ručením obme

dzeným,
6. odbočky, expozitúry, platebne a jedna

teľstvá peňažných ústavov, uvedenýchpodbodom1 až5,ktorýchhlavnýzávod
má sídlo mimo územia Slovenského štá
tu, ďalej filiálky krajinských úverných
ústavov, zriadených podľa zákona zo
dňa 11. júla 1922, č. 238 Sb. z. a n,
o rozšírení pôsobnosti krajinských úver
ných ústavov na Slovensko a Podkar
patskú Rus.

7. Poštová sporiteľňa,
8. Slovenská komunálna a hypotečná ban

ka,
b) „peňažnými podnikmi“:
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podniky v smysle čl. LII. bankového
zákona zo dňa 21. apríla 1932, č. 54 Sb.
z.an., ďalej odhočky, expozitúry, plateb
ne a jednateľsívá cudzozemských peňaž
ných podnikov.

S 2.

Pôsobnosť vo veciach peňažných ústa
vov a peňažných podnikov, ako aj svä
zov (ústredí) týchto ústavov a podnikov,
ktorá podľa platných predpisov prislúcha
iným ministerstvám, prenáša sa dňom 1.
júna 1939 na ministerstvo financií.

S 3.

(") Dozoru ministerstva financií pod
riaďujú 6a i peňažné úslavy (podniky),
ktoré podľa platných predpisov dosiaľ ne
podliehalydozoru niektorého ministerstva.

) K výkonu dozoru môže ministerstvo
linancií ustanoviť u peňažného ústavu
(podniku) vládneho komisára a jeho ná
hradníka s pôsobnosťou, uvedenou v 8 4.
Ustanovenia tohto nariadenia o vládnom
komisárovi platia obdobne aj o jeho ná
hradníkovi.

Č) Vládnym komisárom nemá byť usta
novená osoba nespôsobilá, najmä po
slránke odbornej, ďalej osoba, ktorá! je
členom správneho alebo dozorného orgá
nu, úradníkom alebo zástupcom iného pe
ňažného ústavu (podniku), príbuzným ale
bo sošvagreným s týmito osobami do dru
hého stupňa alebo ich manželom (manžel
kou), a konečne osoba, o ktorej ústav
(podnik)dokáže, že pre iný zvláštny dôvod
v osobe ustanoveného vládneho komisá
ra sú ohrožené jeho záujmy.

() Na úhradu výdavkov, spojených 6
dozorom podľa ode. 2, prispieva peňažný
ústav (podnik) čiastkou, ktorej výšku a
spôsobplatenia stanoví ministerstvo finan
cií so zreteľom na rozsah ústavu (podni
ku).

S 4.

() Vládny komisár, nakoľko mu podľa
zvláštnych predpisov neprislúcha ešte iná
pôsobnosť, je povolaný sledovať všetku
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činnosť peňažného ústavu (podniku) a je
ho orgánov, Za tým cieľom má právo na
zerať do kníh a spisov peňažného ústavu
(podniku) a je oprávnený zúčastniť 6a ro
kovania všetkých jeho orgánov, ku ktorým
musí byť vždy a včas pozvaný. Vykonanie
takého usnesenia, ktoré by odporovalo
zákonom a iným platným predpisom alebo
príkazom podľa 5 7, môže zastaviť až do
rozhodnutia ministerstva financií: ak roz
hodnutie ministerstva financií nedôjde
ústavu (podniku) do 30 dní po tom, čo
sa dotyčné usnesenie stalo, možno usne
senie vykonať, Vládny komisár aj sám mô
že volať schôdzu orgánov peňažného
ústavu (podniku), ak uzná, že toho treba.

() Vládnym komisárom, ktorí vykoná
vajú tento úrad v deň vyhlásenia tohto na
riadenia, prislúcha tiež pôsobnosť uvede
ná vode. 1, pokiaľ im už nie je prizna
ná predpismi dosiaľ platnými.

S 5.

(1!)Vládni komisári povinní sú zacho
vávať prísne mlčanie o všetkom, o čom
Sa dozvedia: pri výkone dozoru, alebo
vzhľadom na túto svoju funkciu, ďalej čo
v záujme štátu, peňažných ústavov (pod
nikov) alebo ich zákazníkov treba zatajiť,
alebo čo im bude výslovne ako dôverné
označené, a to proti každému, komu nie
sú povinní učiniť o takýchto veciach úrad
né sdelenie. Pokiaľ ide o výkon povinno
stí s touto funkciou spojených, požívajú
vládni komisári v tejto svojej funkcii rov
nakej ochrany a sú rovnako trestne zod
povední ako štátni úradníci.

(“) Poznatkov, ktorých nadobudli vlád
ni komisári pri výkone tejto svojej funkcie
alebo v súvislosti s ňou, ďalej zpráv nimi
podávaných, nesmie byť použité na ciele
daňové, a to ani ohľadom peňažných ústa
vov (podnikov), u ktorých sú výkonom
štátneho dozoru poverení, ani ohľadom
zákazníkov týchto ústavov (podnikov).

S 6.

(!) Peňažné ústavy (podniky) sú povin
né predkladať ministerstvu financií alebo
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orgánu ním určenému súborné výkazy a
zprávy o svojom hospodánskom stave po
dľa emernic, slanovených týmto minisler
stvom.

() Ďalej sú peňažné ústavy (podniky)
povinné podľa smerníc, ktoré na návrh
ministerstva financií slovenská vláda
usnesením stanoví, ukladať voľné pro
slriedky tak, aby 6a mohly najúčelnejšie
využiť na ukojenie naliehavých potrieb,
ktorých vyžaduje obecný záujem hospo
dársky.

(“)Smernice podľa predošlých odsekov
môžu sa slanoviť buď všeobecne pre vše
tky peňažné ústavy (podniky) alebo pre
niektoré ich skupiny, stávajú sa záväz
nými vyhlásením v Úradných novinách.

51.

() Ministerstvo financií môže prikázať
peňažnému ústavu (podniku):

a) aby previedol reorganizáciu, úsporné
a iné opatrenia, smerujúce k usporiadaniu
jeho pomerov podľa stanoveného plánu:

b) aby previedol zmenu stanov alebo
iné opatrenia, ktoré sú z dôvodov verej
ného záujmu potrebné:

c) aby, ak 6a nedá očakávať, žeby mo
hol s úspechom ďalej trvať, alebo ak to
žiada obecný záujem na zjednodušenie
pomerov v peňažníctve, splynul za pod
mienok v prikaze stanovených s ústavom,
klorý je ochotný ho prevziať a bude uzna
ný k tomu vhodným:

d) aby, ak je tu daná niektorá z pod
mienok, uvedených u lit. c), vstúpil do
likvidácie,

()] Príkaz, daný podľa ods. 1, lit. a)
až d), nahradzuje usnesenie orgánov do
lyčného peňažného ústavu (podniku), kto
rého snáď podľa stanov (spoločenskej
smluvy) tohto ústavu (podniku) alebo iných
predpisov treba k vykonaniu prikázaného
opatrenia.

5 8.

() Neplnenie smerníc, slanovených po
dľa 8 6 alebo príkazu, daného podľa S 2,
treslá sa okresným (štátnym policajným)

úradom ako priestujjok pokutou do 10.000
Ks: za nedobylnú pokulu stanoví sa ná
hradný trest uzamknulia podľa miery za
vinenia až do 1 mesiacu.

(“) Tieto tresty sa ukladajú osobám
zodpovedným za vedenie peňažného úsla
vu (podniku) a môžu sa uložiť znovu, ak
nebude v stanovenej lehote odstránený
protiprávny stav alebo predpísaná povin
nosť splnená,

() Presunúť platenie peňažnej pokuty,
podľa predošlých odsekov uloženej, na.
peňažný ústav (podnik) je zakázané.
Úmluvy tomu odporujúce nie sú právne
účinné.

() Tieto priestupky stíhajú sa len na
návrh ministerstva financií a, ak ide o
nesplnenie povinnosti podľa 8 6, ode. 1,
tiež na návrh tam uvedeného orgánu.

5 9.

(!) Bez újmy treslných následkov podľa
S 8 môže ministerstvo financií ustanoviť
u peňažného ústavu (podniku), ktorý —
hoci bol opätovne vyzvaný — nesplní v
danej mu lehote to, čo k vykonaniu prí
kazu podľa 5 7 treba, na útraty tohto ústa
vu (podniku) dôverníka alebo zvláštnu
dvoj- až trojčlennú komisiu. Dôverník,
poťažne komisia dozerajú na správu ústa
vu (podniku) a pôsobia, aby dotyčný prí
kaz bol náležite vykonaný. O právach
tohto dôverníka, poľažne komisie platia
obdobne ustanovenia 8 4, ods. 1.

() Ak by uslanovenie dôverníka, po
lažne komisie u peňažného úslavu nevie
dlo k výsledku hlavne preto, že orgány
ústavu rušia, znesnadňujú alebo znemož
ňujú výkon ich pôsobnosti, môže minister
stvo financií ustanoviť pri ústave správny
výbor a dozorný výbor, o ktorých obdobne
plalia ustanovenia článku XXXVIII, ode.
4 a5, článok XXXIX a článok XL záko
na zo dňa 21. apríla 1932, č. 54 Sb. z.
an.

() Ustanoveniami ods. 1 a 2 zostávajú
nedotknulé práva vyrovnacieho 6právcu,
vládneho komisára aj dozorného komisá
ra, ustanoveného u peňažného ústavu,



pre klorý bolo nariadené príročie (mora
torium).

s 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi
nancií v dohode so zúčastnenými mini
glrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr.Tukav. r.

Dr. Ďurčanský v. r

Dr. Fritz v. r.

Medríckýv. r.
Stano v.r.
oj za ministra Čalloša.

Dr. Pružinský v.r.

Sivákv.r.

112.
Vládne nariadenie

zo dňa 19. mája 1939,
kterým sa mení vládne nariadenie zo dňa
2. mája 1939, č. 93 SL Z., o zmene a do
plnení niektorých predpisov o kartelovom

poplatku.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
duje:

Článok l.
Odsek 1, 8 3 vládneho nariadenia zo

dňa 2. mája 1939, č. 93 SI. z., nahradzuje
sa týmlo znením:

„(") Ak 30-denná lehota splatnosti po
platku, vyrúbeného podľa čl. VII vl.
nar. č. 65/1938 Sb. z. a n., nieklorému po
platníkovi, bývajúcemu na území Sloven
ského štátu, sa končí po 13. marci 1939 a
poplatník nevyrovnal svoju podlžnosť do
13, marca 1939 inkluzíve, je povinný ju
uhradiť bernému úradu Bratislava-mesto.
Na žiadosťpoplatníka vylúči berná správa
Bratislava-mesto zo základu dodávky a
výkony, ktoré sa uskutočnily zo stano
višťa, nachádzajúceho sa mimo územia
Slovenského štátu.“

15

Článok ll.

Toto nariadenie platí odo dňa účinnosli
vládneho nariadenia zo dňa 2. mája 1939,
č. 93 SI. z.: splní ho minisler financií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.

Medrickýv. r.
Stano v.r.
aj za mi islra Čalloša.

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanský v. 1
Dr. Pružinskýv. r.
Sivák v. r.,

113.
Vládne nariadenie

zo dňa 19. mája 1939,
ktorým sa obmedzuje nakladanie

s kapitálovými účasťmi

Vláda Slovenského šlátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.
o samostatnom Slovenskom štáte naria
duje:

5 1.

() Klo dňa 15. marca 1939 mal akcie,
kmenové vklady, kuksy, závodné a iné
podiely (ďalej len účasť“) na základnom,
500.000.— Ks prevyšujúcom majetku spo
ločnosti alebo iného zárobkového kapitá
lového sdruženia so sídlom v luzemsku
alebo v cudzine, alebo neskoršie takú
účasť nadobudol, alebo nadobudne,

a) je povinný v prípade, že táto účasť
robí 5% alebo viac základného majetku
podľa stavu tohlo majetku dňa 15. marca
1939, vždy však, ak prevyšuje láto účasť
100.000.— Ks menovilej hodnoly, prihlá
siť túto účasť do 15. júna 1939 a, ak ju na
dobudne po 15. júni 1939, do 5 dní po lom
— Slovenskej národnej banke,

b) nesmie v lom istom prípade lúlo
účasť ani zčasli scudziť, dať do zálohu,
ani inak zaťažiť právami osôb trelích bez
povolenia komisie, zriadenej pri Sloven
skej národnej banke a složenej zo záslup
cov tejto banky a ministerstiev, ktoré ur
čí vláda (ďalej len „komisia “).

(“) Kto pre iného drží alebo má v
úschove účasť, klorá sama o sebe podlie
ha povinnosli prihlasovacej a zákazu po



156

dľa predošlého odseku, je povinný túto
účasť, uvedúc tiež meno toho, pre koho
ju drži, alebo má v úschove, alebo číslo
potvrdenky a pod., rovnako prihlásiť a
nesmie ju vydať, ani akýmkoľvek spôso
bom previesť bez preukazu, že majiteľ
prihlasovaciu povinnosť splnil, alebo, že
tejto povinnosti nepodlieha.

() Účasť, patriaca manželovi, man
želke, ako i nezletilým dietkam (vnukom.
pastorkom, echovancom), ak žijú v spoloč
nej domácnosti, platí za účasť hlavy ro
diny.

() Prihlášky podľa predošlých -odse
kov treba učiniť podľa vzorcov, ktoré vy
hlási minister financií v Slovenskom zá
konniku.

S 2.

Ustanovenia S 1 neplatia, keď je vlast
nikom tam uvedených účastí štát, krajina
alebo okres alebo im patriaci alebo nimi
spravovaný podnik, ústav alebo fond.

S 3.

() Kto, hoci je tomu podľa 8 1 povin
ný, nepodá včas prihlášku tam predpísa
nú, alebo podá vedome prihlášku neúplnú
alebo nesprávnu, bude potrestaný súdom
pre prečin väzením do 6 mesiacov.

() Kto prestúpi zákaz, uvedený v S 1,
ods. 1 alebo 2, alebo kto uvádza nespráv
ne alebo neúplne údaje skutkových okol
ností, alebo ich používa, aby vylákal pre
seba alebo pre iného povolenie podľa 5 1,
ods. 1, lit. b) alebo podľa ods. 2 tohto S,
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bude treslaný súdom pre prečin väze
ním do 2 rokov.

() Rovnako ako pachaleľ budú potre
slaní majileľ podniku alebo členovia
správnych a dozorných orgánov, ako i ve
dúci úradníci vtedy, ak zanedbaním po
vínnej starostlivosti zavinili, že v podni
ku došlo k spáchaniu týchto trestných
činov.

(“) Vedľa trestu na slobode môže byť
uložený trest peňažitý až do 50.000.— Ks.

(“) V rozsudku môže byť liež vyslove
né, že účasť, ktorou bol trestný čin pod
niknutý, alebo ak nebola zachytená, vle
dy jej hodnota ,ako aj všetok zisk z trest
ného činu, prepadá v prospech štátu.

S 4.

Opatrenie Stáleho výboru zo dňa 18.
októbra 1938, č. 239 Sb. z. a n., ktorým sa
obmedzuje nakladanie s kapitálovými
účasťmi, sa zrušuje.

S >.

() Toto nariadenie nadobúda účinno
sli dňom vyhlásenia: jeho platnosť môže
vyzdvihnúť vláda obyčajným nariadením.

(7) Toto nariadenie vykoná minister
financií v dohode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v. r. Medrický v. r
Dr. Pružinský v. r. Stano v.r.
Sivák v.r. aj za mi islra Čalloša.

114.
Vyhláška ministra financií

Zo dňa 22. mája 1939
o úprave vzoriek k ods, 4, 8 1 vládneho nariadenia zo dňa 19. mája 1939, č. 113

SI. z., ktorým sa obmedzuje nakladanie s kapitálovými účasťmi.

Vzorky k ods. 4, 8 1 vládneho nariadenie zo dňa 19. mája 1939, č. 113 SI. z.,
klorým sa obmedzuje nakladanie 6 kapitálovými účasťmi, upravujem podľa prilohy
k tejto vyhláške.

Minister [inancií: Dr. Pružinský v. r.
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VzorkaA. Príloha k vyhláške č. 114:1939 SI. z.

Prihláška
vlastných účastí podľa stavu dňa 15. marca 1939,

(8 1, ods. 1. llf. aj vl. nar. č. 113/1939 SI. z.)

Dňa 15. marca 1939 mal (mala) som (mali sme):

účasť táto účasť je

počet po jiodo: uložená u zaťažená
1 2

Poznámky

4 5

(dátum)

(vlastnoručný — firemný — podpis a presná
adresa:)

Vysvetlivky.
K stlpcu 1 a 2: Akcie, dočasné listy, akciové podiely a iné cenné papiere,

kloré: podpísaný má u peňažného ústavu alebo peňažného podniku, treba tu uviesť
bez rozdielu, či sú v úschove jednotlivej, súhrnnej alebo voľnej. Pri akciách, do
časných listoch, podielových listoch a Pod, treba uviesť počet kusov, nominálnu
hodnotu jednotlivého kusu, ako i úhrnnú nominálnu hodnotu: pri kuksoch počet a
z neho vyplývajúci podiel na majetku ľažiarstva: u kmeňových vkladov v spoloč
nostiach 6 r. o. — počet týchto vkladov a ich úhrnnú čiastku.

V stipci 3: treba uviesť firmu a sídlo spoločnosti (akciovej, s r. o.), ťažiar
stva, spolku a pod., na ktorom podpísaný má účasť.

Stlpec 4: treba vyplniť len vtedy, ak záleží účasť v cenných papieroch.
V stlpci 5: treba vyznačiť, či a za akú čiastku je účasť zastavená (lombard,

krylie), složená ako kaucia (vádium) a pod.
Stlpec 6: je určený pre vysvellivky, ktoré podpísaný uzná za potrebné.
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Prihláška

vlastných účastí nadobudnutých po 15. marci 1939.
(8 1, ods. 1. lif. aj vl. nar. čís. 113/1939 SI. z.)

nadobudol (nadobudla) som (nadobudli sme):Dňa 193

účasť táto účasť je

nom. hodn na Poznámky
počet | podiel i uložená u zaťažená

1.“ 2 3 4 5 6

|

nnVV
(vlastnoručný—firemný — podpia a presná

adresa-)

Vysvetlivky.
K stípcu 1 a 2: Akcie, dočasné listy, akciové podiely a iné cenné papiere,

ktoré podpísaný má u peňažného ústavu alebo peňažného podniku, treba.tu uviesť
bez rozdielu, či sú v úschove jednotlivej, súhrnnej alebo voľnej. Pri akciách, do
časných listoch, podielových listoch a pol. treba uviesť počet kusov, nominálnu
hodnotu jednotlivého kusu, ako i úhrnnú nominálnu hodnotu: pri kuksoch počet a
z neho vyplývajúci podiel na majetku (ažiarstva: u kmeňových vkladov v spoloč
nostiach € r, o. — počet týchto vkladov a ich úhrnnú čiastku.

V stípci 3: treba uviesť firmu a sídlo spoločnosti (akciovej, s r. o.), fažiar
stva, spolku a pod., na ktorom podpísaný má účasť.

Stípec 4: treba vyplniť len vtedy, ak záleží účasť v cenných papieroch.
V stlpci 5: treba vyznačiť, či a za akú čiastku je účasť zastavená (lombard,

krytie), složená ako kaucia (vádium) a pod.
Stlpec 6: je určený pre vysvetlivky, ktoré podpísaný uzná za potrebné.
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Vzorka Č. Príloha k vyhláške č. 114/1939 SI. z.

Prihláška
cudzích účastí.

Podľa 8 1, ods. 2. vl. nar. čís. 113/1939SI. z.

(meno a presná adresa majiteľa účasti, po prip. č. dep. potvrdenky a pod.)

držali sme držíme na spoločnosti
dňa 15. marca odo dňa............ 193..... (5Lolku) " Poznámkyúčasť účasť P

1 2 3 4 5

(dálum)

“(vlastnoručný — firemný — podpis a presná
adresa:

Vysvetlivky.
Túto prihlášku treba podať len ohľadom účastín na spoločnostiach (zárob

kových kapitálových sdruženiach), ktoré sú držané (uschované) podpísaným v ta
kej výške, že ich majiteľ je už vzhľadom na túto výšku povinný ich prihlásiť.

K stlpcom 1 až 3: Akcie, dočasné listy, akciové podiely a iné cenné pa
piere, ktoré podpísaný drží pre osobu vpredu uvedenú, treba tu uviesťbez rozdielu,
či tieto cenné papiere sú v úschove jednotlivej, súhrnnej, či voľnej. Pri akciách
dočasných listoch, podielových listoch a pod., treba uviesť počet kusov a nomi
nálnu hodnotu jednotlivého kusu, ako i úhrnnú nominálnu hodnotu.

Stlpec 3 je určený pre prihlášku účastín, ktorú nadobudla alebo nadobudne
osoba vpredu uvedená iba po 15. marci 1939,

Stípec 5 je určený pre vysvetlivky, ktoré podpísaný uzná za potrebné.
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115.
Vládne nariadenie

zo dňa 19. mája 1939
o colných sľavách pre dovoz strojov

a prístrojov.

Vláda Slovenského šlátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štále, naria
duje:

S 1.

() Pre slroje a prístroje sadzobnej
iriedy XL (vynímajúc stroje sadzobných
čísiel 531, 532, 533, 534a/ a stroje podľa
poznámky k sadzobnému číslu 535 a po
známky k sadzobnému čislu 538), pre
slroje a prístroje sadzobného čísla 539
(vynímajúc motory a dynamá podľa po
známky k sadzobnému číslu 539), pre
elektrické pristroje a elektrolechnické
zariadenia sadzobného čísla 543 a pre
traktory a motorové pluhy 6adzobnej po
ložky 533d, dovezené za účinnosti tohlo
nariadenia, môže byť povolená sľava do
vozného cla, pokiaľ sa v tuzemsku ne
vyrábajú a pokiaľ ich dovoz je potrebný,
aby sa ujal alebo zdokonalil niektorý obor
výroby priemyslovej alebo poľnohospo
dárskej.

() Taktiež môže byť povolená sľava
dovozného cla pre najdôležitejšie a vý
značné náhradné súčiastky k takýmto
z cudziny dovezeným strojom, ktoré sa
v tuzemsku vôbec nevyrábajú, ak sa do
vezú za účinnosli tohlo nariadenia a ak
bude preukázaná ich skutočná prísluš
nosť k oným strojom.

() Minister financií sa zmocňuje vy
hlásiť sľavy dovozného cla aj na iné stro
je a prístroje, pokiaľ sa v luzemsku ne
vyrábajú a pokiaľ ich dovoz 6a ukáže
z hospodárskych dôvodov nevyhnulným.

S 2.

() Ak sa povolí tálo sľava, vyberá sa
snížené clo vo výške rovnajúcej 6a týmto
procenlám všeobecnej colnej sadzby:

Slovenský zákonnik č. 115.a 116,

u sadz. č. (pol.) 528, 529, 530a/, 530c/
poznámka, 538, 539 a 543 15%

u sadz. č. (pol.) 527, 530b/, 530c/, 534b,
535, 536 a 537 20%

u saádz. č. 526. 25%
() Pre traktory a motorové pluhy

sadz. pol. 553d/ priznáva sa sľava vše
obecnej colnej sadzby o 40/.

5 3.

Ministerstvo financií môže si pred roz
hodnutím o žiadostiach za sľavu cla-po
dľa tohto nariadenia vyžiadať dobrozda
nie poradného sboru, ktorý sa pre tento
účel zriadi u ministerstva financií.

S 4.

() Toto nariadenie nadobúda účinno
sti dňom vyhlásenia: platí však v rámci
predchádzajúcich ustanovení aj pre stroje
a prístroje (ich súčiastky) dovezené po 31.
marci 1939.

(“) Nariadenie toto vykoná minister [1
nancií v dohode so zúčastnenými mini
slrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tukav. r. Dr. Frilz v. r.

Dr. Ďurčanský v. r. Medrický v. r
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.

.. aj za mi ietra Čalloša.Sívák v.r.

116.
Vládne nariadenie

zo dňa 17. mája 1939
o zriadení hudobnej komory,

Vláda Slovenského šlátu podľa S 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostalnom Slovenskom štále, naria
duje:

51
K dosiahnutiu účelu, v S 2 uvedeného,

zriaďuje sa hudobná komora so sídlom
. v Bratislave,
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S 2.

Hudobná komora je verejnoprávna |
korporácia, ktvrá má za úkol zabezpečiť|
zdravý. vývoj hudobného .a umeleckého
života v Slovcsiskom štáte po stránke.|
kultúrno-umeieckej, slavovskej a sociál
nej.

S 3.

() Povinnými členmi hudobnej komo
ry sú osoby, kloré sa zaoberajú. vo svo
jom hlavnom alebo vedľajšom zamestnaní
umením hudobným alebo s hudobným
umením súvisiacou umeleckou činnosťou
na území Slovenského štátu.

(7)Cudzí štátni občania, zaoberajúci sa
činnosťouuvedenou v predošlom odseku
na území Slovenského štátu v období.
dlhšom než jeden mesiac, sú v dobe trva-.
nia tejto ich činnosti povinnými dočasný
mi členmi hudobnej komory.

() Židia (S 1 vl. nar, č. 63/1939 SI. z.)
nemôžu byť členmi hudobnej komory.

5 4.

() Hudobná komora má tielo skupiny:
1, slovenskú, pre členov komory

slovenskej národnej príslušnosti
v rámci Slovenskej odborovej
jednoty súkromných úradníkov,

2. nemeckú, pre členov komory ne
meckej národnej príslušnosti v
rámci Deutsche Gewerkschaft.

U) Členovia inej národnej príslušnosti
sn prijmu do slovenskej skupiny.

S 5.

Každá skupina má tieto odbory:
I. pre skladateľov a dirigentov,
II. pre hudobnú výchovu (profesori a

učitelia verejných i súkromných
ústavov a škôl, súkromní učitelia
hudby), pre riaditeľov chóru a or
ganistov,

III. pre inštrumentálnych sólistov, kon
certných spevákov a o90rchestrál
nych hráčov,

IV. pre členov menších a malých sú
borov: (v kúpeľoch, kaviarňach a
zábavných miestnostiach) a pre ka
pelníkov,

V. pre skladateľovtanečnej a zábav
nej hudby,

VI. pre umelecký divadelný personál,
(speváci, herci a členovia baletu),

VII. pre tanečníkov a tanečných maj
strov (pokiaľ nepatria pod VI.) a
artistov.

S 6.

() Členmi jednotlivých odborov sú:
1. V odbore I: — tie osoby, ktoré

získaly absolulorium kompozič
ného alebo dirigentského odde
lenia na konzervaloriu alebo na
hudobnej akademii, alebo ktoré
získaly diplom na majstrovskej
škole,

2. V odbore ll. — tie osoby, kloré
vo svojom odborezískaly
absolutorium na konzervatoriu
alebo na hudobnej akademii, ale
bo ktoré ziskaly diplom na maj
strovskej škole, alebo složily štát
nu skúšku.

3. V odbore III: — tie osoby, ktoré
vo svojom odbore získaly ab
solutorium na konzervatoriu ale
bo hudobnej akademii, alebo kto
ré získaly diplom majstrovskej
školy, alebosložily štátnu skúš
ku.
V odbore IV. — tie osoby, ktoré

-podľa predošlých predpisov ne
môžu 6a stať členmiI., II. alebo
III. odboru, ale s úspechom slo
žily hudobnou komorou stano
veňú prijímaciu skúšku.

5. V odbore V. — tie osoby, kloré
nemôžu byť v I. odbore, ak pred
ložia najmenej tri pôvodné sklad
by pre spev so sprievodom kla
víra, ktoré vyšly tlačou.

6. V odbore VI. — tie osoby, ktoré
sú trvale zamestnané v divadle
a ktoré majú kvalifikáciu podľa

4
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bodu. 3, alebo ak im bola takálo
kvalifikácia hudobnou komorou
priznaná podľa bodu 4.

1. V odbore VII. — tie osoby, kto
ré o svojom odbornom vzdelaní
predložia doklad a s úspechom
složia hudobnou komorou pred
písanú skúšku.

() V ojedinelých a odôvodnených prí
padoch môže komorná rada od predpísa
ných kvalifikačných podmienok pre jed
notlivé odbory odhliadnuť.

() Skúšky podľa bodov 4 a 7 budú sa
konať podľa skúšobného poriadku, vypra
covaného komornou radou a schváleného
ministerstvom školstva a národnej osvety.

8 7.

Osoby, ktoré nie sú členmi (trvalými
alebo dočasnými podľa 8 3) hudobnej ko
mory, nesmú vykonávať na území Sloven
ského štátu do skupín, uvedených v 5 5,
spadajúcich zárobkovú činnosť dlhšie, než
spolu 30 dní v kalendárnom roku:

8: 8.

() Dozor nad činnosťou obidvoch
skupín a ich odborov vykonáva komorná
rada, ktorá má 7 členov.

() Členov rady menuje ministerstvo
školstva a národnej osvely na návrh
skupín, uvedených v 8 4.

S 9.

() Komorná rada má nad svojím člen
stvom disciplinárnu právomoc. Túto prá
vomoc vykonáva 5 členový disciplinárny
výbor, sostavený z troch členov komor
nej rady a dvoch privolaných funkcioná
rov jednotlivých odborov,riadiac sa pred
pismi disciplinárneho štatútu, ktorý pod
lieha schváleniu ministerstva vnútra.

() Výbor tento môže pri previnení sa
proti predpisom komory uložiť peňažité
pokuty od 100 do 1.000 Ks.

() Pri nečestnom chovaní sa alebo jed
naní na škodu stavu hudobníckeho povo
lania môže výbor na základe disciplinár
neho pokračovania nariadiť dočasné alebo

trvalé vylúčenie z hmdobnej komory.
() Proli uloženiu pokuty a vylúčeniu

(ods. 2 a 3) má postihnutý právo odvolať
sa na ministersivo školstva a národnej
osvety v lehote 15 dní, |:očítanej odo dňa
doručenia rozhodnutia. Odvolanie má sa
podať u komornej rady. Toto odvolanie
nemá však odkladného účinku.

8 10.

Hudobná komora je jedine oprávnená
a povinná zastupovať svojich členov pri
hájení ich slavovských a sociálnych zá
ujmov.

S 11.

(") Pri hudobnej komore zriadi sa spro
:stredkovateľňa práce s výlučným právom
sprostredkovať prácu všetkým osobám,
ktoré sa na území Slovenského štátu vo
svojom hlavnom alebo vedľajšom zamest
naní zaoberajú umeleckou činnosťou, uve
denou v 855,a to aj vtedy, keď tieto oso
by nie sú členmi hudobnej komory.

() Zamestnávatelia sú povinní tejto
sprostredkovateľní oznámiť každé uprázd
nené miesto a na takélo miesto prijať
iba osoby, sprostredkované sprostredko
vateľňou práce hudobnej komory.

() Sadzby za sprostredkovateľské úko
ny, stanovené budú komornou radou oso
bitným sadzobníkom, ktorý podlieha
schváleniu ministerstva vnútra.

S 12.

(!) Dozor nad ustanovením S 11, ods. 2,
prislúcha kontrolným orgánom hudobnej
komory. Za tým účelom zamestnávatelia
sú povinní poskytnúť týmto orgánom žia
dané informácie a vysvetlenia.

() Osobné a vecné výlohy kontrolných
orgánov (ods. 1) znáša hudobná komora.

8 13.

() Dňom účinnosti tohto nariadenia
zanikajú všelky oprávnenia na sprostred
kovanie služieb a miest, ktorých spro
stredkovanie podľa 8 11 tohto nariadenia
prešlo na sprostredkovateľňu hudobnej
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komory a takélo oprávnenia nabudúce
nesmú byť nikomu vydané.

() Smluvy, klorých predmetom sú služ
by alebo miesta podľa ods. 1, uzavreté
prostredníctvom doterajších sprostredko
vateľov na dovu po účinnosti tohto naria
denia, stávajú sa neplatnými uplynutím
dňa 15. júna 1939.

() Dňom účinnosti tohto nariadenia
zanikajú všelky živnostenské listy na živ
nosť kapelnícku (hudobnícku).

S 14.

() Majitelia zaniklých živnostenských
listov na živnosť kapelnícku (hudobnícku)
môžu túto ďalej vykonávať, ak do 30 dní,
rátajúc odo dňa účinnosti tohto nariade
nia, podajú u príslušného živnostenského
úradu I. stolice ohlášku tejto živnosti,
s ktorou odovzdajú svoj doterajší živ
nostenský list, a to podľa potvrdenia o po
danej ohláške (juxta) až do rozhodnutia
0 nej.

(") Živnostenský úrad pred vydaním
živnoslenského lislu vypočuje hudobnú
komoru.

S 15.

() Členovské príspevky, ako aj všetky
ďalšie poplatky, tvoriace príjmy hudob
nej komory, podrobnosti o ustavení čle
nov A Orgánov, účasti členov na správe,|
ich zaradenie do odborov a povinnosti,
upraví si komora organizačným štatútom,
klorý nadobudne platnosti schválením mi
nisterstva školstva a národnej osvety.

) Finančné hospodárenie, ako aj čin
nosť hudobnej komory, vykonávaná na
základe štatútu, podlieha dozoru minister
stva školstva a národnej osvety.

() Výťažky z pokút podľa $ 9 plynú
do podporného fondu, zriadeného na pod
porovanie núdznych členov.
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S 16.

Právoplatne uložené pokuly (8 9, ods.
2) a členské príspevky, ako aj ostatné
poplatky, ktorými sú členovia povinní po
dľa organizačného štatúlu, vymáhajú sa
politickou exekúciou.

S 17.

Hudobná komora uhradí všetky, z vy
konania tohto nariadenia plynúce výdav
ky z vlastných prostriedkov.

5 18.

Prestúpenie ustanovení 8 11, ods. Z2.,
potrestá politický úrad I. stolice ako prie
stupok peňažitou pokutou do 1.000 Ks,
ktorá sa v prípade nedobytnosti premení
podľa miery zavinenia na trest uzamknu
lia, v trvaní do 14 dní.

5 19.

Odo dňa účinnosli tohto nariadenia
neprislúcha verejným sprostredkovateľ
niam práce sprostredkovanie medzi oso
bami, hľadajúcimi prácu v obore činností,
vyhradenej v ods. 1, $ 11 tohto nariadenia
sprostredkovateľni práce hudobnej ko
mory (88 3 a 8 vl. nar. zo dňa 9. júla 1936,
č. 217 Sb z. a n. o sprostredkovaní
práce).

S 20.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister
školstva a národnej osvety spolu so zú
častnenými ministrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v.r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v.r.——

Knlhtlačiareň Andreja, Bratislava, Trleda kráľa Alexandra číslo 12
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117. losťami a rozhľadom dáva záruku, že túto

Vládne nariadenie
zo dňa 23. mája 1939,

.„ 9.v.o
ktorým sa odkladá účinnosť zákona zo dňa
15. júla 1927, č. 112 Sb. z. a n., v znení
zákona zo dňa 12, mája 1937, č. 74 Sb, z.
a n., 0 zavedení preukazu spôsobilosti pre

živnosť hostinskú a výčapnícku.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dim 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

S 1.

Účinnosť zákona zo dňa 15. júla 1927,
č. 112 Sb. z a n., v znení zákona zo dňa
12. mája 1937, č. 74 Sb. z. a n., 0 zavedení
preukazu spôsobilosti pre živnosť hostin
skú a výčapnícku, sa odkladá do 31. de
cembra 1941.

S 2.

1. V obciach podľa posledného sčítania
ľudu so 4000 alebo viacej obyvateľmi,

2. bez ohľadu na počet obyvateľstva:

a) v staničných živnostiach hostinských
a výčapníckych,

b) v turistických hoteloch,
c) v živnostiach hostinských a výčap

níckych v kúpeľných a pútnických miestach
koncesia hostinská a výčapnicka môže sa
udeliť len osobe, ktorá okrem toho, čo je
predpísané v 58 2 až 10 živn. zákona, svo
jím školským vzdelaním vyšším, než podá
va ľudová škola, ako aj praktickými zna

Cena 2 Ks,

živnosť bude odborne vykonávať.

S 3.

Odborné spoločenstvo hostinských a
výčapníkov a tam, kde ho niet, okresné
smiešané živnostenské spoločenslvo, sú
časne s dobrozdaním v smysle 8 25, ods. 4

- živn. zákona, zaujme stanovisko k pre
ukazu, že žiadateľ vyhovuje ustanoveniam
predchádzajúceho paragrafu.

S 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: splní ho minister hospo
dárstva a minister vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
aj za minislra Siváka

Dr. Tukav. r.

Dr. Ďurčanský v. r. Medrickýv. r
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r,

Čatloš v.r.

118.
Vládne nariadenie

zo dňa 23. mája 1939
o dodávateľských pokladničných

poukázkach.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14, marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
duje:

S 1.

Platby štátnej pokladnice za dodané
vecné potreby pre štátnu správu a štátne
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podniky môžu byť platne vykonané miesto
hotovými peniazmi i pokladničnými po
ukázkami, vydanými podľa lohto nariade
nia, kloré budú pomenované „dodávateľ
skými poukázkami.

5 2.

() Dodávateľské poukázky budú znieť
na doručiteľa a budú splatné u Slovenskej
hypotečnej a komunálnej banky v Brati
slave, ktorej finančná správa dá včas po
trebné prostriedky. Môžu byť vydané naj
dlhšie na 6 mesiacov, klorá lehota nemôže
byť predížená. Úrzkované budú podľa
sadzby pre súkromný lombard cenných
papierov, znamenanej na bratislavskej pe
ňažnej burze v d-ň pred vydaním pouká
zck, a ak nebolo záznamu toho dňa, podľa
sadzby naposledy znamenanej, ak nie je
staršia ako jeden mesiac, inak podľa sadz-.
by, za ktorú boly ponúknuté v tomto čase
peniaze na lombard.

(") Oslatné náležitosti dodávateľských
poukázok slanoví minister financií. Ich
kontrasignácia predsedom najvyššieho úč
tevného kontrolného úradu odpadá.

S 3.

() Dodávateľské poukázky môžu byť
vydané do obehu len pre cieľ uvedený
vS la ich najvyšší obch j> prípuslnýv sit
ie 150,000.000Ks.

(“) Najvyšší účlovný a kontrolný úrad
bude dozerať na to, aby dodávateľské po
ukázky neboly používané na iné ciele, ako
na ciele uvedené v$1, a aby uslanovenia
1 ods. tohlo paraťfralu o najvyššom prí
pustnom obehu boly dodržované.

S 4.

Zapialenie dedávateľskými poukázka
mi je viazané na súhlas osoby, oprávnenej
na prijalie platby. Ak lálo osoba nesúhla
si, nesmie požadovať vyššie úroky, keď jej
prináležia, ako sú úroky dodávateľských
poukázok.

Slovenský zákonmíkč. 118.a 119.

8 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia, splní ho minister financii
v dohode so zúčaslnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Ma vyhový Šiváka
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.

Čatloš v. r.

119.
Vládne nariadenie

zo dňa 26. mája 1929,
ktorým sa pozmeňuie vládne nariadenie
zo dňa 4, novembra 1938, č. 281 Sb. z. a n.

0 úprave smlúv dojednaných štátom.
Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá

kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štále, naria
ďuje:

. 5 1.

Účinnosť vládneho nariadenia zo dňa
4. novembra 1938, č. 281 Sb z. an.
o úprave smlúv dojednaných štálom. vzťa
huje sa aj na všetky dodávky a práce a na
iné smluvy,a to zvlášte na smluvyo nájme,
árende, služebnostiach (55 1 a 9), do
jednané autonomnými orgánmi Slovenskej
krajiny v dobe pred 14. marcom 1939, 0
ktorých "štátna správa prejaví, že na ichsplnenínemázdôvodovúspornýcha zdô
vodov usporiadania štátneho hospodárenia
záujmu.

5 2.

Ustanovenia $ 24 vládneho nariadenia
zo dňa 4. novembra 1928, č. 281 Sb. z. an.
ša nahradzujú týmto novým znením:

„Pokračovanie pred rozhodčími súdmi
sa zahajuje podaním žaloby na náhradu
škody. Žalobu nemožno podať pred uply
nutím 3 mesiacov po tom, keď bol ohláse
ný nárok na náhradu škody (S 4). Trebaju
podať najneskoršie do dvanáslich mesia
cov odo dňa, keď došlo oznámenie, že sa
smluva mení, čiastočne alebo úplne ruší.
Ak dôjde podľa 8 4, ods. 4 k predíženiu

| lehoty pre uplatnenie nárokov na náhradu
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škody, predlžuje sa o tú istú dobu súčasne
aj lehota k podaniu žaloby na náhradu
škody.“

S 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: splnia ho všetci členovia
vlády. ,

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.

aj za ministra Siváka
Dr. Ďurčanský v. ľ[.Medrický v. r
Dr. Pružinský v. r. Stano vr.

Čatlošv. r.

Dr. Tukav. r.

120.
Vládne nariadenie

zo dňa 23. mája 1939,
ktorým sa mení a doplňuje vládne naria
denie zo dňa 4, apríla 1939, č. 45 SI. z.,

o slovenskej mene,

Vláda Slov:nského štátu podľa S 4 zá
kona zo dňo. 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

8 1.

8 3 vládneho nariadenia zo dňa 4. aprí
la 1939, č. 45 SI. z., sa doplňuje ďalším od
sekom (©):

() Minisler financií sa splnomocňuje,
aby ako náhradu drobných kovových min
ci vydal papierové peniaze, znejúce na
10.— a 20.— Ks, a to v úhrnnej hodnote
100 milionov Ks. Tieto papierové peniaze
sú náhradným obeživom za mince uvedené
v ods. 1. Formu a popis týchto papierových
peňazí stanoví minister financií vyhláškou
v Slovenskom zákonníku.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: splní ho minister financií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
aj za ministra Siváka
Medrický v. r

Dr. Pružinský v. r. Stanov, r.
Čatloš v. r.

Dr. Tuka v.r.

Dr.Ďurčanskýv. r.
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121.
Vládne nariadenie

Zo dňa 23. mája 1939
o zriadení lesníckej a drevárskej rady.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, é. 1. SI. z.,
o samoslatnom Slovenskom šláte, naria
ďuje:

S 1.

Na zaistenie odbytu a speňaženia tu
zemského dreva,zabezpečenie zásobova
nia obyvateľstva a podnikov drevom a na
usmerňovanie zahraničného obchodus dre
vom,zriaďuje sa Slovenská lesnícka a dre
várska rada so sidlom v Bratislave (v ďal
šom „Rada“) ako poradný sbor minister
stva hospodárstva vo veciach lesníckych
a drevánskych.

S 2.

(") Rada je vrcholnou ustanovizňou pre
všetky složky lesného a drevárskeho ho
spodárstva v Slovenskom štáte, včlenené
podľa odborov podnikania do týchto sku
pín:

a) skupina prvovýroby, do ktorej patria
majitelia lesov,

b) skupina drevárskeho obchodu, do
ktorej patria obchodníci 6 drevom:

c) skupina drevárskeho priemyslu, do
ktorej patria prevodzovatelia píl a drevo
spracujúce podniky.

(7) Každá z uvedených skupín je záuj
movouorganizáciou s povinným členstvom
všetkých príslušníkov svojho odboru. Po
drobnosti a výnimky určí ministerstvo ha
spodárstva.

(") V rámci Rady zriaďuje sa osobitý
študijný a zpravodajský odbor pre prak
tické využitie vedy v prospech lesného a
drevárskeho hospodárstva.

8 3.

() Rada pozostáva z predsedu, ktorého
menuje minister hospodárstva, a z 20 čle
nov, a to: zo 4 zástupcov ministerstva ho
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spodárstva, 1 zástupcu ministerstva finan
cii, 2 záslupcov ministerstva dopravy a
verejných prác, 1 záslupcu obchodných,
priemyselných a živnostenských komôr,
1 záslupcu Zemedelskej rady pre Sloven
sko a z 11 záslupcov skupin, v $ 2 uvede
ných. Skupina a) a b) má po troch zástup
coch, skupina c) má 5 zástupcov, z kto
rých 2 zastupujú drevospracujúce podniky.

() Členov rady menuje minister hospo
dárstva na návrh príslušných ministerstiev,
záujmových korporácií a skupín vždy na
tri roky. Záslupcov záujmových skupín
($ 2, ods. 1] môže pre prvé funkčné obdo
bie menovať minister hospodárstva i bez
návrhov príslušných skupín.

5 4.

() Úlohou rady je najmä:

a) podávať návrhy na usmerňovanie
lesnej ťažby, usmerňovať distribúciu dreva
i zásobovanie domáceho obyvateľslva a
drevospotrebujúcich podnikov drevom za
primerané ceny,

b) starať sa o odbyt a speňaženie dreva
a drevárskych výrobkov za primerané cenynadomácom| zahraničnomtrhuapo
dávať dobrozdania pri povoľovaní vývozu
dreva a drevárskych výrobkov do zabhra
ničia:

c) podávať dobrozdania pri povoľovaní
dovozu dreva zo zahraničia:

d) podávať návrhy a dobrozdania pri
ujednávaní zahraničných obchodných
smlúv vo veciach lesného a drevárskeho
hospodárstva:

e) udržovať styky 6o zahraničnýmiles
níckymi a drevárskymi korporáciami v
záujme jednotného postupu vo všetkých
otázkach, ktoré sú spoločné niekoľkým
alebo všetkým složkám slovenského les
ného a drevárskeho hospodárstva:

f] zaobstarávať a spracovať polrebný
šlatistický materiál lesného a drevárskeho
hospodárelva:

€) študovaľ, podporovať a propagovať
peslovanie lesov, produkciu a spotrebu

dreva a odbyl drevsných materialií a vý
robkov:

h) prakticky využiť vedecké poznatky
v prospech lesného a drevárskeho hospo
dárstva,

i) spolupracovať s jestvujúcimi lesníc
kymi a drevárskymi ústavmi v záujme po
vznesenia lesného a drevárskeho hospo
dárstva na vedeckom podklade:

j) podávať dobrozdania k žiadostiam,
podávaným napríslušné úrady vo veciach
lesného a drevárskeho hospodárstva, so
stránky hospodárskej:

k) byť poradcom príslušným minister
slvám vo všetkých veciach lesného a dre
várskeho hospodárstva.

() Za úkony, uvedené pod bodmia),
b), c), môže Rada prostredníclvom prí
slušných úradov vyberať zvláštne príspev
ky podľa ememíc ministerstva hospodár
stva.

S 5..

() Pre splnenie jednotlivých ustanove
ní $ 4 môže ministerstvo hospodárstva po
dľa potreby a na návrh Rady zriadiť oso
bilné hospodárske útvary, a to, ak treba,
na podklade povinnej účasti zúčastnených
hospodárskych sdružení alebo osôb.

) Hospodársky útvar, zriadený podľa
ods. 1, zastúpený v Rade a podliehajúci
jej kontrole, môže na základe splnomocne
nia ministerstva hospodárstva a v rozsahu
týmto ministerstvom určenom činiť roz
hodnutia, záväzné pre všetkých svojich
členov. Tieto rozhodnutia sú vykonateľné
politickou exeltúciou.

8 6.

() Rada je oprávnená na udržovanie
svojej činnosti vyberať od jednotlivých
skupín, uvedených v 8 2, primerané prí
spevky podľa smerníc, schválených mini
sterstvom hospodárstva.

() Rozpočet a hospodárenie Rady
schvaľuje a kontroluje ministerstvo hospo
dárstva v dohode s ministerstvom financií.



5 7.

() Organizačné stanovy a rokovací po-|
riadok Rady codlieha schváleniu minisler
slva hospodžrstva.

() Zvyšky rozpočtové môžu byť použité
len na zveľadenie a podporu lesného a
drevárskeho hospodárstva podľa rozhod
nutia úslredného výboru Rady, schválené
hc ministerslvom hospodárstva.

S 8.

V prípade zaniknutia Rady jej imanie
pripadne Lesnému fondu, zriadenému po
dľa zák. čl. XXX1:1879.

s 9.

Dňomvyhlásenia tohto nariadenia strá
ca plalnosť na území Slovenského štátu

Slovenský zákonník č. 121.— 169

vládne nariadenie zo dňa 18. decembra
1936, č. 327 Sb. z. a n., o mimoriadnej úpra
ve fažby dreva a úpravelesného a drevár
skeho hospodárstva.

S 10.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosti
- dňom vyhlásenia: splní ho minister hospo:

dárstva.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v. r. Dr. Fritz v. r.
aj za ministra Siváka

Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v.r.

Čatloš v.r.

Kolhtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12
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122.
Vládne nariadenie

zo dňa 26. mája 1939
o dočasnej úprave pokračovania

pred civilnými súdmi.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
duje:

Časť prvá.
S 1.

U)Súd v exekučných veciach, ktoré sú
v behu, odloží na návrh exekúta dražobné
úkony a roky nútených dražieb, nariade
ných proti poľnohospodárom na poľnoho
spodárske nehnuteľnosti vo výmere ne
presahujúcej 15 ha a na domy nezamestna
ných robotníkov.

() Ustanovenie ods. 1 nevzťahujú sa
na exekučné veci, v ktorých nehnuteľnosť
v čase účinnosti lohto nariadenia bola
proti exekútovi vydražená a pokračuje sa
už iba proti omeškanému vydražiteľovi
alebo na základe vyššieho sľubu.

S 2.

Č) Poľnohospodármi podľa S 1 sú fy
zické osoby, ktoré vôbec alebo prevážne
sú odkázané výživou na hospodárenie na
poľnohospodárskych pozemkoch vlastných
alebo daných im do árendy alebo iného
užívania, ako aj fyzické osoby, ktoré len
z dôležitých príčin, týkajúcich sa ich oso
by, najmä pre nemoc, invaliditu, starobu
alebo neplnoletosť osobne sa nezúčastňujú
obhospodárovania uvedených pozemkov,

Cena 1.50 Ka,

| ak je im však árenda alebo iné plnenia
jediným alebo prevážnym zdrojom výživy.

() Poľnohospodárskymi nehnuteľnosťa
mi sú role, lúky, pastviny, záhrady, lesy,
potrebné obytné a hospodárske budovy.

S 3.

Nezamestnanými robotníkmi podľa S 1
| sú osoby, ktoré sú výlučne alebo prevážne

odkázané výživou na výťažky osobnej fy
zickej práce, konanej pre iného, ak v po
sledných dvoch rokoch pred účinnosťou
tohto nariadenia boly aspoň za tri mesiace
v zamestnaní, podrobenom povinnému ne
mocenskému poisteniu, a, hoci sa o to
u sprostredkovateľne práce uchádzaly, ne
majú zamestnania, alebo sú zamestnanélen
obmedzene alebo striedavo a nemajú prí
jmu, rovnajúceho.sa aspoň mzde v mieste
obvyklej.

5 4.

(") Úľavy podľa predchádzajúcich usla
novení neprislúchajú dlžnikovi-poľnoho
spodárovi, ak ide o pohľadávky:

1. výživného, ktoré je dlžník povinný
oprávnenému poskytovať podľa zákona
alebo podľa smluvy o výmenku,

2. verejných daní a dávok, poplatkov
a ciel,

3. náhradového fondu pri ministerstve
hospodárstva z nedoplatkov prídelových
cien a ich príslušenstiev za pôdu z pozem
kovej reformy,

4. z pôžičiek, na základe ktorých boly
vydané zástavné listy alebo dielčie dlžné
úpisy, zaistené na poľnohospodárskych
nehnuteľnostiach.

(X)Úľavy podľa predchádzajúcich usta
novení neprislúchajú dlžnikovi-nezamest



172

nanému robotníkovi, ak ide o pohľadávku,
uvedenú pod bodom 1,ods. 1.

5 5.

() Návrh na odklad dražobných úko
nov a rokov, nútených dražieb podľa 851
treba podať v prípadoch, ak rozhodnulie
o povolení alebo nariadení dražobného
úkonu alebo roku dražby už bolo exekúto
vi doručené, do 8 dní od účinnosti tohto
nariadenia: v ostatných pripadoch — do
8 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým
bol predmetný úkon povolený alebo na
riadený.

() Ak výkon dražebného úkonu alebo
rok dražby spadá do lehoty 8 dní po účin
nosti tohto nariadenia, orgán poverený jej
výkonom, je povinný exekúta na možnosť
odkladu upozorniť,prípadnýnávrh, ako aj
okolnosť, že dlžník bol pcučený, do zá
pisnice pojať a, ak z obsahu spisov (najmä
zápisnice o odhade pri rokoch dražby) vy
plýva, že možnosť odkladu nie je vylúče
ná, môže od výkonu upustiť a spisy na
rozhodnutie o návrhu predložiť exekuč
nému sudcovi.

() Ak v prípade, uvedenom v predo
šlomodseku, orgán dražbou poverenýproti
návrhu exekúta najej odklad túto dražbu
úspešne previedol, súd v prípade, že ná
vrhu vyhovie, účinnosť udelenia príklepu
7rusi.

8 6.

() Pro osobám a pri podmienkach,
uvedených v 88 1 až 3, je prípuslné od
účinnosti tohto nariadenia viesť exekúciu
iba pre pohľadávky, uvedené v S 4, kdežto
pre iné pohľadávky — len vkladom exekuč
ného záložného práva alebo nadobudnutím
exekučného záložného práva podľa $ 203
exekučného zákona: pri čom uvalenie kon
kurzu je vylúčené.

() Výhody, uvedené v odseku 1, dlžník
stráca, ak súd na návrh veriteľa zislí, že

a) dlžník neplati, hoci by platiť mohol
bez ohrozenia riadneho prevádzania svoj
ho poľnohospodárskeho podniku alebo
ohrozenia výživy vlastnej, ako aj výživy

Slovenský zákonník č. 122.

osôb na neho odkázaných a majúcich pro
ti nemu zákonný nárok na výživu,

b) dlžník v úmysle veriteľov poškodiť
časti svojho majetku scudzuje, ukrýva ale
bo poškodzuje.

S 7.

Na návrh vymáhajúceho veriteľa súd
povolí pokračovať v exekúcií, odloženej
podľa predchádzajúcich ustanovení, ak sa
preukáže, že sa pominuly okolnosti pre
odklad rozhodné.

5 8.

Ak sa odložily exekučné úkony, ne
včíta sa do lehôt, ktorých vypršanie je po
dľa zákona spojené pre veriteľa s právnou
ujmou, čas od podania návrhu o povolenie
odkladu do dňa, keď bude nariadené po
kračovať v exekúcii.

5 9.

V dražbách, odloženýchpodľa 8 4 vlád
neho nariadenia z 21. novembra 1938, č. 44
Úr. nov., nakoľko nespadajú pod ustano
venia tohto nariadenia, pokračuje súd z
úradnej moci.

S 10.

Predchádzajúce uslanovenia neplatia,
ak je exekútom osoba, uvedená v ods. 1,
S 1 vlád. nar. zo dňa 18. apríla 1939, č. 63
SI. z.

S 11.

Proli rozhodnutiu súdu druhej inštancie
podľa predchádzajúcich ustanovení niet
ďalšieho opravného prostriedku.

Časť druhá.
8 12.

Ustanovenia 58 1 až 3 nariadenia vlády
Slovenskej krajiny zo dňa 21. novembra
1938, č. 44 Úr. nov., o dočasnej úprave po
kračovania pred civilnými súdmi a o pre
dížení občiansko-právnych lehôt, sa zru
šujú.



Časť tretia.
S 13.

Nariadenie tolo nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia, splní ho minister pravo
súdia v dohode so zúčastnenými ministra
mi.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
aj za minislra Siváka

Medrickýv. r
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.

Čatlošv. r.

Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanskýv. r.

123.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 24. mája 1939,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej
národnej banky v Bratislave zo dňa 23.|
mája 1939 o prevode platov medzi Slo

venským štátom a Poľskou republikou.

Podľa 864 vl. nar. zo dňa 2. decembra
1931, č. 179 Sb. z. a n., ktorým sa vy
konáva ustanovenie 8 2, č. 2 zák. zo dňa14.decembra1923,č.7Sbz.an.z r.
1924, ako aj S 9 opatrenia Stáleho vý
boru zo dňa 7. novembra 1929, č. 166
Sb. z an. a 5 1 vl. nar. zo dňa 14.
marca 1939, č. 3 SI. z., vyhlasujem opa
trenie Slovenskej národnej banky v Brati
slave.

Minister financií: Dr. Pružinský v.r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky

v Bratislave (č. 6)
zo dňa 23. mája 1939

9 prevode platov medzi Republikou Slo
venskou a Republikou Poľskou.

ČI. 1.

Vzájomné prevody platov medzi Repu
blikou Slovenskou a Republikou Poľskou
gprostredkuje na strane slovenskej Slo
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venská národná banka, Bratislava: na
strane poľskej Polski Instytut Rozrachun
kowy, Varšava.

či. II.

Pre vyrovnávanie vzájomných plateb
ných záväzkov z výmeny tovaru medzi
Republikou Slovenskou a Republikou
Poľskou zriaďuje sa u Slovenskej národ
nej banky v Bratislave účet vedený v Ks,
zvaný „poľský clearing tovarový“ na me
no „polski Instytut Rozrachunkowy“ vo
Varšave a u tohto ústavu vo Varšave
zriaďuje sa rovnaký účet v Pzl na meno
Slovenskej národnej banky v Bratislave.
Obidva účty sú bezúročné.

čl. III.

Prostredníctvom „poľského clearingu
tovarového“ prevádzajú sa tieto platy
slovenských a poľských dlžníkov:

a) platy za dovoz poľského tovaru na
Slovensko a slovenského tovaru do

Poľska, |
b) platy zo vzájomného zošľachťova

cieho pokračovania vo mzde,

c) platy za vedľajšie výdavky, vyplý
vajúce zo vzájomnej výmeny tovaru,
ako na pr.: dopravné, zasielateľské
výlohy, výdavky za poistenie pri
doprave atď.

Za slovenský alebo poľský tovar tre
ba považovať tovar slovenského alebo
poľského pôvodu podľa colných predpisov
dovozného štátu.

čl. IV.

Pre vyrovnávanie vzájomných finanč
ných plalov (kapitálových) zriaďuje sa u
Slovenskej národnej banky v Bratislave
účet vedený v Ks zvaný „poľský cleariné
finančný“ na meno Polski Instytut Roz
rachunkowy vo Varšave a u tohto ústavu
vo Varšave zriaďuje sa rovnaký účet
v Pzl na meno Slovenskej národnej banky
v Bratislave. Obidva účty sú bezúročné.
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ČI. V.

Námorné dopravné z tranzitných zá
gielok, ako aj náhrada výloh z tranzitných
zásielok, nakoľko boly zaplatené vo voľ
nej devíze, nespadajú pod ustanovenie
tohto opatrenia.

či. VI.

Platby na clearingové účty konajú sa
na Slovensku v Ks, v Republike Poľskej
v Pzl, pri čom platy na „poľský clearing
tovarový“ ako aj na „polský clearing fi
nančný“ možno konať na Slovensku pro
stredníctvom týchto sberných miest:

Tatra banka, filiálka v Bratislave a
Zemská banka, filiálka v Bratislave.
Záväzky slovenských dlžníkov, zne

júce na inú menu než Ks resp. Pz! — pre
počítajú 6a najskôr na Ks a potom složia
do clearingu.

čl. VII.

Dlžník je oslobodený od svojho záväz
ku až vtedy, keď veriteľ obdrží plnú hod
notu svojej pohľadávky.

čl. VIII.

Výplaty z clearingových účtov prevá
dzajú Sa zásadne podľa časového poradia
vykonaných platieb, v rámci prostried
kov, ktoré sú na príslušnom účte k dis
pozícii a to v domácej mene podľa clea
ringového kurzu poľského zlatého.

ČI. IX.

Pri vkladoch na clearingové účty, ako
aj pri výplatách z clearingových účtov vy
berá Sa maníp. poplatok vo výške 3%
z čoho polovica pripadne Slovenskej ná
rodnej banke a polovica sbernému mie
stu, ak 6a prevádza platba prípadne vý
plata jeho prostredníctvom.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE.

Guvemér:
Dr. Karvaš v. r.

Riaditeľ:
Inž. Pázmán v.r.

—oon

Kníbllačiaref Andreja. Bratislava, Trieda kráľe Alexandra číslo 12.
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124.

Vládne nariadenie
zo dňa 26. mája 1939

o dovoze a vývoze hospodárskych zvierat
a živožíšných výrobkov.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
duje:

51.
Na usmernenie dovozu a vývozu hospo

dárskych zvierat a živočišných výrobkov,
uvedených v 8 2, a usmernenie ich cien v
rámci rentability a na zaistenie riadneho
zásobovania obyvateľstva mäsom a masfou
zriaďuje sa „Komisia pre dovoz a vývoz
hospodárskych zvierat a živočišných vý
robkov“ (v ďalšom ,„„Komisia“).

5 2.

Opalrenie toto vzťahuje 6a na:
1. hovädzí dobytok, t. j, voly, býkov,

kravy, mladý hovädzí dobytok a teľatá,
čís. 63—67 colného sadzobníka:

2. bravčový dobytok, sadz. čís. 70:
3. škopový dobytok, a to ovce, kozy

(i baranov, škopcov a kozlov), sadz. čís.
68, jahňatá a kozľalá, cadz. čís. 69,

4. hydinu živú a mrtvú, sadz. čís. 73,
5. kone, sadz. čís. 71, a žriebätá pri ko

bylách, sadz. čís. 71 pozn., aj na mezkov,
mulice a oslov, sadz. čís. 72:

6. ryby, a to čerstvé ryby sladkovodné,
6adz. čís. 75 b, i čerstvé ryby morské, eadz.
čís. 15 a,

Cena 4.— K<.

7. mäso zo zvierat sadz. čís. 63—6] a
70, a mäso, sadz. čís. 117, okrem zviera
cích krmív, a sadz. čís. 118:

8. masť, a to bravčovú a husaciu masí,
surovú i vyškvarenú,gadz. čis. 89,

9. loj, a to surový alebo vyškvarený,
sadz. čís. 90, i lisovaný, sadz. čís. 92,

10. zverinu srstnatú a pematú, t. |.
všetku zverinu, či živú alebo mrtvú, sadz.
čís. 74,

11. vajcia hydiny, aj žltok a bielok le
kutý, sadz. čís. 79,

12. perie, t. j. perie driapané, páperie
a brká, perie ozdobné neupravené, sadz.
čis. 75:

13. črevá, a to črevá čerstvé, solené
alebo sušené, mechúry, blany zlatotepec
ké a črevové povrazy, 6adz. čís. 76:

14. kože, a to kože surové, mokré ale
bo suché, aj solené, alebo vápnené, ale
ďalej nespracované, sadz. čís. 83.

S 3.

(!) Komisiu pozostávajúcu zo 6 členov
a náhradníkov menuje minister hospodár
stva zo zástupcov poľnohospodárstva, ob
chodu, živností a konzumentov na 3 roky.
Na každú schôdzu komisie majú byť po
zvaní zástupcovia ministerstva hospodár
stva, ministerstva zahraničných veci, mi
nisterstva vnútra a ministerstva financii.
ktorých pôsobnosť 6a určí v rokovacom
poriadku (ods. 5).

(7) Komisia si vyvolí zo svojho stredu
predsedu. podpredsedu a tajomníka.
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U) Členstvo komisie je čestné a jej čle
nom prináleží len úhrada skutočných vý
davkov, spojených 6 účasťou na činnosti
komisie.

() Finančný náklad, spojený s plnením
úloh komisie, sa uhradí z osobitých dovoz
ných a vývozných príspevkov (8 4, ods. 4).

() Komisia vypracuje si rokovací po
riadok, ktorý schvaľuje a uverejní mini
sterslvo hospodárstva v Úradných novi
nách.

S 4.

() Úlohou komisie je navrhovať mini
sterstvu hospodárstva, podľa žiadostí zá
ujemcov a po náležilom uvážení cenových
pomerov v živočíšnej výrobe, povoľova
nie dovozu a vývozu a tým nepriamo
usmerňovať ceny hospodárskych zvizrat a
živočišných výrobkov (8 2).

() Ministerstvo hospodárstva povolí
dovoz a vývoz hospodárskych zvierata ži
vočišných výrobkov uvedených v $ 2 len
po vypočutí komisie.

Č) Komisia je povizná sledovuť cenovépomeryv jednotlvýchkrajochSlovenska,
i slav dopytu a poni:ky jednotlivých člán
kov živočišnej výroby a navrhovať minie
lerstvu hospodárstva dovozné a vývozné
kontingenty v rámci obchodných smlúv.

() Komisia určuje dovozné a vúvozné
príspevky (8 3, ods. 4) na jednotlivé dru
hy hospodárskych zvierat a živočišných
výrobkov, uvedených v $82, aj ceny, za
ktoré sa Krajinským sväzom (8 8) dove
zené zvieratá a živočišné výrobky pridelia
jednotlivým ďalším odterateľsm.

S 5.

(") Technické prevedenie usresení ko
misie, evidencia dovozu a vývozu, vyba
vovanie a sústredenie žiadostí a dovoz a
vývoz hospodárskych zvierat a živočišných
výrobkov v rámci komisiou stanovených
kontingentov prináleží kancelárii komisie.
Výdavky tejto kancelárie uhradí komisia
z osobitých dovozných a vývozných prí
spevkov (8 3, ods. 44 84, ode. 4).

() Žiadosti o povolenie dovozu a vý
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vozu sa podávajú a mi isterslvo hospo
dárstva.

S 6.

Všetky podania komisie, i jej zápisy,
výkazy a knihy sú oslobodené od kolkov
ného.

5 7.

Dozor nad činnosťou komisie prináleží
ministerstvu hospodárstva.

S 8.

(!) Komisia sama vôbec neobchoduje.
Uskutočňovaním obchodných úloh a usne
sení komisie poveruje sa Krajinský zeme
delský sväz pre speňažovanie a obchod
hospodárskym zvieractvom a živočišnými
výrobkami na Slovensku, družstvo s r. o.
v Bratislave (v ďalšom Krajinský sväz).

() Dovoz hospodárskych zvierat a ži
vočišných výrobkov zo zahraničia, aj ich
vývoz do zahraničia uskutočňuje výlučne
Krajinský sväz.

(7) Dovezené zvieratá a živočišné vý
robky pridelí Krajinský sväz podľa žiado
stí obchodníkom, mäsiarom, družstvám ale
bo inýmspoločnostiam.

(“) Pri dovoze a vývoze (ods. 2] je po
vinný Krajinský sväz dbať na pokyny a
usnesenia komisie a dodržiavať ňou urče
né kotingenty.

() Krajinský sväz je povinný sledovaľ
i možnosti odbytu hospodárskych zvierat
a živočišných výrobkov domai v zahraničí
a zasahovať cenolvorne výkupom v mie
stach veľkej ponuky,

S 9.

Aby sa umožnilo uskutočňovanie úloh
Krajinského sväzu podľa tohto nariadenia,
zvýšením jeho podielového kapitálu môže
mi isterstvo hospodárstva nariadiť rozší
renie Krajinského 6sväzu tým, že podľa
dobrozdania komisie môžu ea stať jeho:
členmi jednotlivé družstvá a obchodné
spoločnosti,

5 10.

(") Krajinský sväz je povinný z každo
ročného zisku prideľovať aspoň 20% do
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zvláštneho fondu pre slraly, vzniklé z ob
chodov podľa 5 8. Výšku tohto fondu určí
minister hospodárstva.

() O použilí zbytku zisku, plynúceho
z dovozu a vývozu hospodárskych zvierat
a živočišnýchvýrobkov cestou Krajinského
sväzu, rozhodne na návrh komisie mini
slerstvo hospodárstva v prospech živočiš
nej výroby na Slovensku. Z uvedeného
zisku sa utvorí pri ministerstve hospodár
stva peňažitá rezerva na podporovanie
vývozu a zveľadenie živočišnej výroby na
Slovensku. |

() Krajinský eväz pri plnení úloh po
dľa tohto nariadenia musí postupovať ako
svojpomocné hospodárske družstvo bez zá
robkového účelu.

() Ministerstvo hospodárstva môže na
návrh komisie pozbaviť Krajinský 6sväz
oprávnení podľa tohto nariadenia, ak by
nedodržiaval usnesenia a 6meinice komi
6ie, najmä vtedy, ak by sa zistilo jeho
škodlivé pôsobenie na chov hospodárskych
zvierat, a môže tieto oprávnenia preniesť
na iné družstvo alebo spoločnosť, obcho
dujúcu s hospodárskymi zvieratami a ži
vočišnými výrobkami.

$ 11.

Pre krajinský 6väz platia všetky pred
pisy, platné pre svojpomocné hospodár
ske družstvá.

8 12.

Krajinský sväz je povinný predkladať
mi isterstvu hospodárstva v lehote týmto
ministerstvom určenej účtovné uzavierky,
bilancie, aj zprávu o výsledkoch svojej ce
loročnej činnosti 6 posudkom komisie.

8 13.

Previnenie proti ustanoveniam tohlo
nariadenia trestá — ak nejde o čin trestný
súdne — politický úrad I. stolice pokulou
do 20.000.— Ks alebo uzamknutim do 3
mesiacov, a keď ide o priestupok, spácha
ný pri vykonávaní živnosti, môže byť vy
slovená aj strata živnostenského opráv
nenia. Pre prípad nedobytnosti pokuty má
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byť uložený náhradný trest uzamknutia do
3 mesiacov.

S 14.

Toto nariadenie nadobúda účinnosli
dňom vyhlásenia: splní ho mi ister ho
spodárslva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.

. aj za miniatra Siváka
Dr. Ďurčanský V.r. Medrický v.r
Dr. Pružinský v. r. Stano v,r.

Čatlošv. r.

125.
Vládne nariadenie

zo dňa 1. júna 1939
o majetku niektorých rozpustených

a zaniknutých spolkov.

Viáda Slovenského štáiu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

5 1.

() Majetok spolkov a akýchkoľvek
sdružení politických a nepolitických podľa
všeobecných predpisov o spolkovom prá
ve, ktoré po 6. októbri 1938 boly vládou
alebo úradom rozpustené, alebo ktorých
zánik bol pravoplatne úradnezistený, pre
chádza na Slovenský štát. Štát ručí za pa
síva po výšku aktívneho majetku.

(") Ustanovenie ods. 1 týka sa aj ma
jetku spolkov a akýchkoľvek sdružení v
odseku 1 uvedených, ktoré sa dobrovoľne
rozišly po 6. októbri 1938, alebo ktoré sa
dobrovoľne rozídu po dni účinnosti tohto
nariadenia a neučinily, poťažne neučinia
pravoplatné opatrenia 0 svojom majetku,
nakoľko to dovoľovaly ich stanovy úradne
vzaté v známosť.

(“) Ustanovenie ods. 1 netýka sa spol
kových majetkov, ktorých vlaslníctvo bo
lo, poťažne bude prevedené podľa ods.2,
S 3 nariadenia vlády Slovenskej krajiny
zo dňa 28. oklóbra 1938, č. 14 Úr. Nov.,
alebo podľa ods. 2, 8 1 alebo ods. 3, 8 3
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vládneho nariadenia zo dňa 16. marca 1939,

č. 11 SI. z., na iné právne subjekty.

5 2.

() Z majetku, označeného v 81, ods. 1
a 2, ulvorí sa zvláštny „Kultúrne-sociálny
fond“ na podporu kullúrnych, telovýchov
ných, sociálnych a dobročinných cieľov.

() Nakoľko do tohoto fondu vplynie
majetck spolkov, označených v $8 1, ods.
142, národnosti výlučne inej než sloven
skej, použije sa ho obdobne na ciele prí
slušnej národnosti.

5 3.

Fend, uvedený v S 2, ods. 1, nie je
samoslalným právnym subjektom. Spra
vuje ho ministerstvo vnútra, ktoré rozho
duje i o jeho. použití podľa 8 2 vdohode so
zúčaslnenými ministerstvami.

8 4.

Usnescním viády budú určené smer
nice, podľa ktorých ministerstvo vnútra
rozhoduje o likvidácií majetku spolkov
8 1) a o použilí fondu (8 2), pri čom sa
treba pridržiavať zásady, aby majetok bol
použilý podľa možnosti na tie ciele, na
ktoré bal pôvodne určený. V týchto smer
niciach označia sa aj činitelia, ktorí majú
spolupôsobiť pri určovaní cieľov, nakoľko
ide o ustanovenie ods. 2, 8 2.

5 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosli
dňom vyhlásení : splní ho minister vnútra
v dchode so zúčaslnenými ministrami.

Dr. Tiso v.r.

Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.

Dr.Ďurčanskýv.r. Medrickýv. r.

Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.

Čatloš v.r.,Sivák v r.

Slovenský zákonníkč. 125.a 126.

126.
Vládne nariadenie

zo dňa 1. júna 1939
o úprave záznamného styku závodov
Zbrojovka akc. spel. v Brne, závod Považ
ská Byslrica a Akc. spoločnosť predtým
Škodove závody v Plzni, závod Dubnica

n. V.

Vláda Slovenského šlátu podľa S 4
zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom šláte, na
riaďuje:

5 1.

() Dovoz tovarov, vyrobených v Pro
tektoráte Čechy a Morava do podniku
Zbrojovka akc. spol. v Brne, závod Považ
ská Bystrica a do podniku Akc. spoloč
nosť predlým Škodové závody v Plzni, zá
vod Dubnica n./V., oslobodzuje sa od dane
z obratu prípadne od paušalovanej dane
z obratu, vyberanej podľa platných pred
pisov pri dovoze, pokiaľ výrobky z lýchto
tovarov alebo pomocou ich vyrobené, bu
dú vyvezené nazad do Protektorátu Čechy
a Morava.

(7)To isté platí aj o licenčnom poplatku
monopolu výbušných lálok.

() Na pohonné a pomocné hmoty, ako
— uhlie, lieh, benzín, nafta, oleje a pod.
sa uslanovenia ods. 1 nevzťahujú.

S 2.

U) Keď tovary, uvedené v 8 1, ods. 1,
alebo z nich vyrobené iné tovary budú
z týchto podnikov dodávané do tuzemska,
podliehajú dani z obratu, poťažne pauša
lovanej daní z obratu podľa predpisov,
platných pre platenie dane pri dovoze.

() To isté platí aj o licenčnom po
plalku.

5 3.

() Podniky podliehajú slálemu colnému
dozoru, klorý upraví minislerslvo financií.

(“) Náklady colného dozoru sú povinné
hradiť podniky.
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S 4.

Vývoz a dovoz uskutočňovaný podnik
mi vrámci $1, ods. 1 v slyku s Proteklo
rátom Čechy a Morava mása hlásiť orgá
ru, poverenému stálym colným dozorom,
za účelom šlalistickým: povolovaciemu
pokračovaniu však nepodlieha.

S 5.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: splni ho minister financií
a minister hospodárstva spolu so zúčast
nenými mi istrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr.Tukav. r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Ďurčanskýv. r Medrický v. r

Dr. Pružinský -v. r. Slano v. r.

Sivákv.r. Čatloš v.r.

127.
Vládne nariadenie

zo dňa 1. júna 1939,
ktorým sa upravujú niektoré otázky
liečebnéhofondu štátnych a verejných

zamestnancov,

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa i4. marca 1939, č. 1 SI. z, |
o samostatnom .Slovenskom štáte, naria
ďuje:

S 4.

() Názov krajinského liečebného fondu
verejných zamestnancov pre Slovensko,
ktorý bol zriadený nariadením vlády Slo
venskej krajiny zo dňa 23. januára 1939,
č. 30 Úr. novín, sa pozmeňuje na „Liečebný
fond štálnych a verejných zamestnancov“.

(7)Sídlom fondu je Bratislava.

s 2.

Celý hnuteľný a nehnuteľný majetok,
všetky práva a pohľadávky, menovite aj
vklady u peňažných -ústavov a cenné pa
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piery Liečebného fondu verejných zamest
nancov v Prahe, nakoľko sú na území Slo

vcnského šlálu, przchádzajú dňom 14.
marca 1939 do správy Liečebného fondu
šlátnych a verejných zamestnancov v Bra
tislave.

S 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: splní ho minister vnútra
v dohode so zúčastnenými mi istrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v.r. Dr. Frilz v. r.

Dr. Ďurčanský v. r. Medrický v.r.

Dr. Pružinský v.r. Stano v.r.
Sivák v. r. Čalloš v.r.

—enáe

128.
Vládne nariadenie

zo dňa 1. júna 1939
o zrušení niektorých ustanovení zák. čl.

XLII1:1895 o slobodnom vyznaní
náboženstva.

Vláda Slovenského štátu podľa $ 1

zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.
o samostalnom Slovenskom štále, naria
ďuje:

5 1.

Ustanovenia 8 8, bod 3, lit. b) a bod

4, lit. a) zák. čl. XLI11:1895 sa zrušujú.

g 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti

dňom vyhlásenia: splní ho minister škol
stva a národnej osvety.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v.r. Stano v,r.
Sívákv. r. Čatloš v. r.
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129.
Nariadenie

ministra financií
zo dňa 5. júna 1939

o výmene 100-korunových štátoviek
bývalej Česko-Slovenskej republiky.

Podľa 58 8 a 9 vlád. nar. zo dňa 4.
apríla 1939, č. 45 SI. z., o slovenskej mene
rariaďujem výmenu 100-korunových štá
loviek bývalej Česko-Slovenskej republiky,
obiehajúcich na územi Slovenského štátu,
za bankovky Slovenskej národnej banky,
znejúce na Ks 100, takto:

s 1.

Všelci majitelia 100-korunových štáto
viek obidvoch obiehajúcich druhov povinní
sú predložiť tieto štátovky na výmenu
v dňoch 6. a 7. júna 1939 niektorej poklad
nici Slovenskej národnej banky, banky,
speriteľne, roľníckej vzájomnej pokladnice,
ústredného družstva, úverného družsiva
alebo poštového úradu.

S 2.

Ako bankovky Slovenskej národnej
banky po Ks 100 vydávajú sa šlátovkové
liačivá bývalej Česko-Slovenskej republi
ky po K 100 označenépretlačou „Sloven
ský štáť“.

$8 3.

() Slovenská bankovka na 100 korún
slovenských zholovená je pretlačou do
lerajšej šlátovky česko-slovenskej na K
100 (III. tvar —: chlapec s otvorenou kni
hou v ľavej ruke, v pravej s ratolesťou,
dievčenská tvár na strane podpisovej a po
prsie Masaryka na strane opačnej, zadnej)
s dálumom 10. januára 1931. Na jej grafic
kú úpravu vzťahuje sa popis tejlo bankov
ky, uverejnený v Sb. z. a n. pod č. 0 zo
dňa 17, júna 1932, ale s lým rozdielom, že
bankovka je na lícnej strane opatrená
prellačou s nápisom „SLOVENSKÝ ŠTAT“
v jasne karmínovej farbe.

Slovenský zákonník č. 1209,

() Pretlač je umiestená na lícnej stra
ne bankovky v miestach, kde je dálum
vydania bankovky, značenie firmy s pod
pismi a trestnou klauzulou, tesne pod slo
vom „ČESKOSLOVENSKÝCH“.

() Pretlač je zholovená v jasne karmí
novej farbe a pozostáva z obdialníkovej
éuillochovej ružice, složenej z jemných
vlnových čiar a v prostriedku tejto je
umiestená obdiaľniková páska so svetlým
nápisom „SLOVENSKÝ ŠTAT“. V mie
stach písmien je karmínová pretlač vyne
chaná (vybraná), takže vidieť pôvodnú tlač
bankovky. |

5 4.

Slovenská národná banka nie je povin
ná po 7. júni 1939 predložené jej 100-ko
runové štátovky bývalej Česko-Slovenskej
republiky vymieňať. V ojedinelých a zvlášť
odôvodnených prípadoch Slovenská národ
ná banka, hlavný ústav v Bratislave vy
mení aj po tomto termíne predloženéjej
100-korunové štátovky bývalej Česko-Slo
venskej republiky na 100-korunové ban
kovky Slovenskej národnej banky, avšak
žiadosti, adresované na Slovenskú národ
nú banku, hlavný ústav v Bratislave, mu
sia byť doložené osvedčením policie, čel
níctva, obecného nolára, že majiteľ 100
korunovej štátovky nemohol si v termíne
6. a 7. júna 1939 vymeniť túto na 100-ko
runovú bankovku Slovenskej národnej ban
ky. Po 30. júni 1939 Slovenská národná
banka prestane vymieňať aj v takýchto
ojedinelých a odôvodnených prípadoch
100-korunové šlátovky bývalej Česko
Slovenskej republiky na 100-korunové
bankovky Slovenskej národnej banky.

5 5.

Uplynulím dňa 6. júna 1939 prestávajú
byť štálovky bývalej Česko-Slovenskejre
publiky po K 100 zákonným platidlom na
celom území Slovenského štálu.

Mi ister financií: Dr. Pružínskýv. r.
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Vládne nariadenie
zo dňa Z6. mája 1939

o vylúčení obcí Opava a Čelovce zob
vodu okresného súdu v Modrom Kameni
a o ich pričlenení k obvodu okresného

súdu v Krupine,

Vláda Slovenského štátu podľa S 4
zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

S 1.

() Z obvodu okresného súdu v Mo
drom Kameni sa vylučujú obce Opava a

Čelovce a pričleňujú 6a k obvodu okres
ného súdu v Krupine.

S 2.

(“) Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia. Deň, ktorým naslane
účinkovanie okresného súdu v Krupine i
s ohľadom na obce, uvedené v 8 1, určí
vyhláškou minister pravosúdia.

Toto nariadenie splní minister pravo
súdia.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.

- » aj za ministra Siváka
Dr. Ďurčanský v. ľ. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v,r.

Čatlošv. r.

Knihtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra čislo 12.
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OBSAH: 131, Vládne nariadenie o usporiadaní majetkových olázok Hlinkovej Slovenskej ľudovej
strany (strany slovenskej národnej jednoly).

131.
Vládne nariadenie:

zo aňa 7. júna 1939
o usporiadaní majetkových otázok Hlin
kovej Slovenskej ľudovej strany (strany

slovenskej národnej jednoty).

Vláda Slovenského štátu podľa S 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom. štáte, na
riaďuje:

51
(") Hlinkova Slovenská ľudová strana

(strana slovenskej národnej jednoty) je
právnickou osobou.

(Č) Hlinkovu Slovenskú ľudovú stranu
(stranu slovenskej národnej jednoty) na
vonok zastupuje predseda, ak by ho ne
bolo, alebo by bol hatený, podpredsedovia
podľa poradia.

S 2.

(+)Do vlastníctva Hlinkovej slovenskej
ľudovejstrany prechádza všetok majetok
i právne nároky, patriace nateraz fyzic
kým alebo právnickým osobám, na ktoré
tento bol prevedený preto, že Hlinkova
slovenská ľudová strana nemala povahu
právnickej osoby, a to najmä všetky
účastiny fy Kníhtlačiareň Andreja, úč.

"spol. v Bratislave, a fy „Slovák“, novi

nárska a nakladateľská úč. spol. v Brati
slave.

() Hlinkova slovenská ľudová strana
ručí za záväzky, obťažujúce majetok zí
skaný v smysle ode. 1, do výšky hodnoty
tohto majetku.

5 3.

(!) Predsedníctvo Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany je oprávnené miesto do
terajších účastín vydať nové náhradné
účastiny. Ich vydaním stávajú 6a slaré
účastiny neplatnými,

(“) Doterajšie správne a dozorné orgá
ny úč. spoločností, uvedených v $ 2, ods. 1,
zrušujú sa dňom účinnosti tohto narma
denia a ich pravomoc, aj pravomoc val
ného shromaždenia prechádza až do
voľby nových správnych a dozorných or
ťánov na predsedníctvo Hlinkovej sloven
skej ľudovej strany.

S 4.

(+) Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlácenia.

(7) Nariadenie toto vykoná minister
pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r
Stano v. r.
Čatloš v.r.

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v.r.
Sivák v.r.

Kolhtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.

Cena 50 hal.
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132.
Zákon

zo dňa 6. júna 1939
o Zverolekárskej komore.

Slovenský snem usniesol sa na tomto
zákone:

5 1.

Zriaďuje sa ,„Zverolekárska
so sídlom v Bratislave.

komora“

S 2.

() Zverolekárska komora je povolaná
chrániť a podporovať záujmy a hájiť česť
zverolekárov, ktorí majú nastarosti chrá
niť ľudské zdravie, keď ho ohrožujú zvie
racie choroby, ako aj výrobky a odpadky
živočišného pôvodu: ďalej chrániť zdravie
zvierat a ich liečiť, spolupracovať na zve
ľaďovaní chovu úžitkových zvierat a na
povznesení zverolekárskej vedy.

") Zverolekárska komora dáva verej
ným úradom dobrozdania o všetkých ve
ciach, ktoré sa týkajú záujmov zveroleká
rov. Ďalšia jej pôsobnosť je najmä:

a] starať sa o prehlbenie odborného
vzdelania zverolekárov,

b) spolupôsobiť pri vymedzení pôsob
nosti jednotlivých odborov zverolekár
skych (zverolekári v službách štátnych,mestských,vojenských,súkromnýcha 1.),

c) spolupôsobiť pri vypracovaní učeb
ných osnov pre školy, na ktorých sa vy
učuje niektorej zo zverolekárskych náuk:

d) starať sa o účelné umiestenie zvero- |
lekárov po celom štátnom území podľa
potrieb obyvateľstva.

Cena 1.50 Ks,

S 3.

Členom Zverolekárskej komory je kaž
dý zverolekár na území Slovenského šlá
tu, ktorý je slovenským štátnym občanom
a vykonáva verejnú službu alebo súkrom
nú prax.

S 4.

Príslušný politický úrad oznámi pred
stavenstvu Zverolekárskej komory (5 6)
mená novousadených zverolekárov vo
svojom obvode, alebo odňatie diplomu.

8 5.

Zverolekári "ú povinní oznámiť do
dvoch týždňov každú zmenu svojho bvdlis
ka predstavenstvu Zverolckárskej komnry.

5 6.

Zverolekárslku komoru spravuje valné
shromaždenie a predstavenstvo. Členmi
predstavenstva sú: predseda, nodpredse
da, tajomník, pokladník a ďalší traja čle
novia, ktorých môžu zastupovať náhradníci.

5 1.

() Valné shromaždenie koná sa aspoň
raz za rok a svoláva ho predstavenstvo.
Valnému shromaždeniu patrí najmä:

a) voliť predstavenstvo, troch náhrad
níkov (5 6) a dvoch revízorov:

b) udeliť predstavenstvu absolutoriumi
c) schváliť rokovací a disciplinárny po

riadok komory a
d) ustáliť výšku členského príspevku.
(/) Predsedu komory menuje vláda na

tri roky,
() Funkčné obdobie členov predsta

venstva, náhradníkov a revízorov je troj
ročné.



S 8. |

Členom predslavensiva, náhradníkom
alebo revízorom nemôže byť, klo je pod
disciplinárnym trestom, alebo kto je trest
ným rozsudkom pozbavený volebného
práva.

5.9.

Členslvo v predstavenstve môžu odo
prieť zverolekári:

a) vyše 60-roční:
b) ktorí v poslednom funkčnom období

boli členmi predstavenstva:
c) klorí dokážu lekárskym vysvedče

ním, že im choroba prekáža riadne vyko
návať sverenú im funkciu.

S 10.

Predseda Zverolekárskej komory skla
dá prísahu do rúk predsedu vlády, že bude
vykonávať svoju funkciu svedomite a ne
stranne.

$ 11.

Členstvo v predstavenstve je čestnou
funkciou: členovia majú nárok len na ná
hradu cestovného II. triedy a na diety,
ktoré určí predstavenslvo.

S 12.

Predstavenstvo Zverolekárskej komory
schádza sa aspoň dvakrát ročne. Schôdz
ky predslavenstva svoláva predseda.

S 13.

Do pôsobnosti predstavenstva Zverole
kárskej komory patri najmä:

a) starať sa o finančné veci komory:
b) predkladať valnému shromaždeniu !

zprávu o činnosti, ako aj zprávu o finanč
nom hospodárení:

c) viesť soznam členov:

d) vymáhať dlžné príspevky súdnou |
alebo administratívnou exekúciou:

O——
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e) starať Sa o sociálne postavenie a
zaopatrenie členstva pre prípad nemoci a
slaroby:

f) podľa potreby zriaďovať odborné ko
misie.

$ 14.

() Zverolekárska komora vydáva od
borný časopis.

() Redaktorov časopisu vymenuje
predstavenstvo Zverolekárskej komory.

5 15.

() Predstavenstvo sa usnáša za prí
tomnosti predsedu alebo podpredsedu a
aspoň polovice členov.

() Predstavenstvo sa usnáša jednodu
chou väčšinou hlasov. Predseda hlasuje
iba pri rovnosti hlasov.

S 16.

(") Predstavenstvo Zverolekárskej ko
mory pôsobí zároveň ako disciplinárny
súd.

() V tejto funkcii má:
a) zakročovať pri sporoch medzi člen

mi komory vo veciach slavovských:
b) vyšetrovať a vybavovať sťažností,

podané komore proti jej členom:
c) disciplinárne brať na zodpovednosť

členov, ktorí zanedbali 6voje povinnosti
vyplývajúce z + povoiania.

5 17.

() Tresty disciplinárne sú: výslraha,
peňažitá pokuta, odňatie práva vykonávať
zverolekársku prax na určitý čas alebo
navždy.

() Všetky tresty možno zostriť uverej
nením rozsudku disciplinárneho súdu v
úradnom časopise komory.

(") Proti rozhodnuliu disciplinárneho
súdu možno sa odvolať na minislerstvo ho
spodárstva, ak peňažitá pokuta prevyšuje
Ks 1000, alebo v prípade odňatia práva
vykonávať zverolekársku prax.



Slovenský zákonník č. 132.a 133. 187

() Peňažilé pokuty, uložené členom 133.
komory na základe rozhodnutia discipli
nárnehosúdu, patria komore, Vládne nariadeniezo dňa 13. júna 1939

18.
SŠ 90novej úprave obvodu okresného súdu

Zverolekársku komoru zastupuje na v Michalovciach.
vonok predseda (podpredseda), alebo ním
určený člen predstavenstva. Vláda Slovenského šlálu podľa S 4 zá

kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z..
$ 19. o samostatnom Slovenskom štáte, naria

Všetky zverolekárske spolky na území| ďuje:
Slovenského štátu zanikajú a ich majetok
stáva sa vlastníctvom Zverolekárskej ko- S 1.
mory.

Zbytok obvodu okresného súdu v So
S 20. brariciach pripojuje sa k obvodu okresnéhoNačinnosťZverolekárskejkomorydo-| súduvMichalovciach.

zerá ministerstvo hospodárstva,

S 21. Š 2.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom Toto nariadenie nadobúda účinnosť
vyhlásenia a splní ho minister hospodár- dňom vyhlásenia: splní ho minister pravo
stva 60 zúčastnenými ministrami. súdia.

Dr. Sokolv. r. Dr. Tiso v.r.
Dr. Tiso v.r. Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Tuka vr Dr. Fritz v.r. [| Dr. Ďurčanský v. r. Medrický v.r.DPružinský«j siúrickýv."| Dr.Pružinskýv.r.Stanov.r.
. páli vilkáduj Sivák v.r. aj za ministraČalloša.Sivák v. r., Čatloš v.r.Ú

Koihtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12
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OBSAH: 134, Vládne nariadenie, ktorým sa doplňuje nariadenie vlády Slovenskej krajiny o slo
venskom šlálnom rozpočte.

134.
Vládne nariadenie

zo dňa 26. mája 1939,
ktorým sa doplňuje nariadenie vlády Slo
venskej krajiny zo dňa 18, februára 1939,
č. 45 Úr. nov., 0 slovenskom štátnom roz
počte na rok 1939, a ktorým sa stanoví
dodatok k štátnemu rozpočtu na rok 1939.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

ČASŤ PRVA.

Článok l.

() V prílohe A. dodatku k štátnemu
rozpočlu na rok 1939 stanovia sa výdav
ky vlastnej štátnej správy (rozpočtová
skupina I) sumou Ks 341,954.773.— a prí
jmy toho istého rozpočtu sumou Ks
342,458.415.—.

Článok II.

() Zisk, ktorý štátne podniky, uve
dené v tomto dodatku k štátnemu roz
počtu na rok 1939, majú odviesť štát
nej pokladnici, 6a stanoví e6umou Ks
122,766.015.—.

Článok III.

K úhrade výdavkov na úrok, úmor a
na správne potreby štátneho dlhu pri
spejú štátne podniky sumou Ks 54 mil.
602.100.— a sväzky územnej samosprávy
sumou Ks 1,780.797.—.

Cena Ks 10.—,

Článok IV.

Platby na dávku z majetku a z prí
rastku na majetku použijú 6a na krylie
výdavkov vlastnej štátnej správy.

ČASŤ DRUHA.

Článok V.

() V prílohe B dodatku k štátnemu
rozpočtu na rok 1939 (mimoriadny rozpo
čet, oddelenie 1., „Investičné náklady
štátnych podnikov“) stanovia sa výdavky
sumou Ks 2,390.925.—.

ČASŤ TRETIA.

Článok VI.

(1) Minister financií sa splnomocňuje,
aby v roku 1939 mohol bez predchádzajú
ceho schválenia Slovenského snemu štát
ny nehnuteľný majetok:

a) odpredať, a to do úhrnnej sumy
Ks 5,000.000.—, ak odhadná cena odpredá
vaného majetku v jednotlivom prípade
neprevyšuje Ks 1,000.000.—,

b) zaťažiť služebnosťami alebo zálož
nými právami, a to až do úhrnnej hod
noty Ks 1,000.000.—, ak hodnota jedno
tlivej prepožičanej služebnosti alebo jed
notlivá požiadavka zaisťovaná záložným
právom neprevyšuje Ks 200.000.—,

c) zaťažiť stavebnými právami.
(“) O týchto opatreniach treba podať

zprávu Slovenskému snemu.

Článok VII.

Ak dôjde k úverovým operáciám po
dľa tohto vládneho nariadenia v cudzích
menách, môže minister financií zaistiť
úrokovanie a umorovanie určitými príjma
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mi alebo poskylnulím iných záloh.Istina a :
úroky budú vyplatené bez srážky akých
koľvek slovenských daní a poplatkov, či
pritomných alebo budúcich. |

Článok VIII.

Ustanovenia zákona zo dňa 27. júna
1934, č. 127 Sb. z. a n., 0 úprave rozpoč
tu vojenskej správy sa zrušujú.

Článok IX,
Účinnosť vládneho nariadenia zo dňa|

16. februára 1939, č. 38 Sb z. a n., kto
rým 6a stanovil spoločný štátny rozpočet
republiky Česko-Slovenskej na rok 1939,
na území Slovenského štátu zanikla dňom
14. marca 1939.

Článok X.
Kým nebude pôsobiť najvyšší účtovný

kontrolný úrad, nahradzuje súhlas najvyš

Slovenský zákonnik č. 134,

| šieho účlovného kontrolného úradu, súhlas“
ministerstva [inancií.

Článok XI.

(!) Týmto sa doplňujú ustanovenia

nariadenia vlády Slovenskej krajiny zo dňa
18. februára 1939, č. 45 Úr. nov., ktorým sa
stanoví slovenský štátny rozpočet na rok
1939.

(7) Toto nariadenie nadobúda účinno
sti dňom 14. marca 1939 a splní ho mini
ster financií a všetci členovia vlády.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Fritz v. r.

Medrickýv. r.

Dr. Tukav. r.

Dr. Ďurčanskýv. r.

Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.

Sivák v.r. Čatloš v. r.
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SUMÁR

Skupiny I. Vlastná štátna správa.
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Prehľad dodatku k štátnemu rozpočtu na rok 1939,

Skupina I. Vlastná štátna správa.

Kapitola Výdavky Príjmy

Čís- Názov Ks

1 Snem Slovenského šlátu — —

2 Predsedníclvo vlády 4,000.000 1,223.000

3 Ministerstvo vnútra (tit. 2, 8, 11 a 12] 7,215.900 3,220.000

4 Minislerstvo pravosúdia (lit. 5. Najv. s.) 1,666.800 600

5 Minislerslvo školstva a národnej osvely — —

6 Minislerstvo hospodárstva 3,160.000 40-000

7 Minislerstvo dopravy a verejných prác 6,655.400 923.3008Ministerslvofinancií 145.000| 212,842.000
8 Penzie — —10Všeobecnápokladničnáspráva 105,466.273| 123,787.515

11 Ministerstvo národnej obrany 200,000.000 116.000

12 Minislerstvo zahraničných vecí 9,300.000 300.000

13 Najvyšší účtovný kontrolný úrad 977.600 —

14 Najvyšší správny súd 1,307.800 6.000ÚbrnskupinyI.. 341,954.773| 342,458.415
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Prehľad výdavkov vlastnej
dodatku k štátnemu

rozčlenený na osobné a

A] Oaobné

s) podľa b) oslatné osobné

? Názov úkonov riadne mimoriadne
A.

s Ks

1 Snem Slovenského štátu — — —

2 Predsednictvo vlády 2,103.000 758.000 —

3 Ministerstvo vnútra 50.000 84.900 33.000

4 Ministerstvo pravosúdia 1,370.8600 63.600 —

S Ministerslvo školstva a národnej osvety — — —

8 Ministerstvo hospodárstva — — —

7 Minislerstvo dopravy a verejných prác 341.300 351.000 —
8 Ministerstvo financií — — —

9 Penzie — — —

10 Všeobecná pokladničná správa — — 3.000

11 Ministerstvo národnej obrany 31,124.000 28,193.000 —

12 Ministerslvo zahraničných vecí 2,161.570 3,670430 10.000

13 Najvyšší účlovný kontrolný úrad 740.000 17.600 —

14 [| Najvyšší správny súd 950.000 64.400 —

| Úhm 38,840.670 33,802.930 48.000
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v e # e

štátnej správy (skupina I.)
rozpočtu
vecné výdavky.

výdavky | B. Vecné výdavky
výdavky |

Spolu Vecoé Celkový
osobné riadne mimoriadne výdavky úhra a

spolu výdavky spolu výdavkov 5a
9

Ks sá
u

— — — — — 1 — 1

758.000 2,861.000 859.000 280.000 1,139.000 4,000.000 2

117.900 167.900 1,710.000 5,398.000 7,108.000 | 7.215.900 3|

63.600 1,434.400 132.400 100.000 232400 |, 1,666-800 4

— — m — 0-2 15
— — 3,010.000 150.000 3,1€0.000 3,160.000 8

351.000 692.300 417.600 7,545.500 7,963.100 8.655.400 7

— — 5.000 140.000 145.000 145.000 8

— — — — — — 9

5.000 5.000 105,460-273 1.000 105,461.273 105,466.273 10

28,193.000 59,917.000 140,083.000 — 140.083.000 200,000.000 113,680.4305,842.0002,478.000980.0003,458.0009,300.000| 12
17.600 157.600 140.000 80.000 220.000 977.600 13

64.400 1,014.400 123.400 170.000 293.400 1,307.800 14

33,850.930 72,691.600 254,418.673 14.844.500 269,263.173 341,954.773
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O————
Skupina ll. Sp,

A. Provozný rozpočet

a
prebytku“

Z provozného zisku použije|:

: Í ákladnému imani
Podnik y Náklady Ťažby Zisk Strata prídelyzákladnémuae

prídely splátkyfondominveslíčných| inveslície
dlbov (úmor)

Ks >

ovenská pošta — — — — — — —

ašlová sporiteľňa — | — — — — — —

Dvenské šlátne železnice — — — — — — —,
!

atne lesy a majelky — — — — — — — |
1

U

ilne majetky poľnohospodárskych |
škôl a výskumných ústavov poľ
nohospodárskych — — — — — — —

stne banské a hutnické závody — — — — — — —

ilne kúpele — — — — — — —

itne lačiarne — — — — — — —

adné Noviny v Bratislave — — — — — — —bakovárežia69,632.500| 186,274-500| 116,642.000———1,200,0| 1
lna mincovňa v Kremnici 4,188.610 4,318.000 129.390 — — — —tnesoľnézávody17,573.600| 24,163.100| 6,589.500——117.200108.000
icanskélesnépodniky9,384.525| 10,214.850830.325— — — —Úhrn100,779.235| 224,970.450| 124,191.215——117.200| 1,308,000|

—

| |

|

|

|

i— O
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tátnych podnikov.
nie konečného 9 Investičnýrozpočet

! schodku I. Investície pravé 1LObnova
M Z konečnéhoschodku hradí sa hradia sa

T patro šlátnou pokladnicou vlastnými estnými- i ôžiek stricdkami4l:| sleledkom!provozoúsplátkaÚh NákladypodielomPHdne9pripadneproslried
ia |podoiku pro- : : rn z provozného: (pripadae [„pouladničnej
ia [9 P sirala investičných : h okami
vozoástrata| as,tkdb. ziskuzálohou)hotovosti— |

| čiastkou iastkou ov (úmor) podniku | m
TK Ks

- |
U

o Ni o o Ni |
|

— — — — - m - — | —

— — — — — 2 — — — i
|
1

| |

— — — — — — — — 439.200 :
]

2000 — — — — 1,200.000 1,200.000 — — 410.000

9.0 — — — — — — — — —

1M: — — — — 108.000 108.000 — — 1,204.000 |
|

|

035 — — — — 343.425 — — 343.425 69.150 |
| 1

6015A — — — — 1,651.425 1,308.000 — 343.425 2,122.950 |
h

| A

I

|

|

|

: |

! ,
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Skupina II.

Správa štátnych podnikov.
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Prehľad nákladov provozných rozpočtov

Náklady provoz
Platy podľa plalových zákonov

| a Dariadení

i Názov zamest- [zamestnancov|.
4 nancov podľa

5 | pragmati- služobných úhrnv kálnych poriadkov
AA
a | Ks

|
|

1 | Slovenská pošta — — —

2 Pošicvá sponteľňa — — —

3 Slovenské šlátne železnice — — —

4 Šlátne lesy a majetky — — —

$5 Šlátne majelky poľnohospodárskych škôl a výskumných

ústavov poľnohospodárskych — — —

6 Štálne banské a hulnické závody — — — “ll

Štátne kúpele — — — |
8 Štátne tlačiarne — — — |

9 Uradné Noviny v Bratislave — — —

10 Tabaková režia 700.000 — 700.000

11 r Šlátna mincovňa v Kremnici 268.000 — 268.000

12 Ť Šlálne soľné závody 154.900 578.800 733.70013|.Vojenskélesnépodniky —1.208.185| 1,208.785iÚhrn1,122.900| 1,787.585| 2,910485|:
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štátnych podnikov (skupinaII.)

ného rozpočtu

Platy

zamestoancov Iné platy Ň Všetky (
podľa voľných a mzdy Penzie oslatné náklady

smlúv

Ks

— 12,545.000 5,000.000 51,387.500

24.560 963.970 511.520 2420.560

— 1,379,500 394.000 15,066.400

254.690 3,222.150 — 4,698.300

219.250 18,111.220 5,905.520 13,572.160
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Skupina II.

Správa štátneho dlhu.
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Prehľad dodatku k štátnemu rozpočtu na rok 1939.
Skupina ll.
Správa štátneho dlhu.

Výdavky na štátny dlh sú obsažené jednak v skupine I. „Vlastná štátna správa“
v kapitole 10. „Všeobecná pokladničná správa“, pokiaľ zaťažujú štátnu správu,
jednak v skupine II. „Správa štátnych podnikov“ v rozpočtoch štátnych podnikov,

pokiaľ tieto podniky na štátny dlh prispievajú.

|Titul |Paragral

1

2

3

: Rýdzi úrok,
I Kapitál | NýdI Správa ÚhrnVýdavk a úmor |

) Y Ň

— . Ks
1] 1 —v

|
| ] a

Štálny dlh. ! ! |

Vnútorný štátny dlh. | | |

Dlh založený a dlh prechodný .— „ 161,397.5581 — H 161,397.558
" | A

Zahraničný dlh 1 — — | — h —
v | U

Správne výdavky .0 — — | 3,000.000 | 3.000.000

Úhrn skupiny III | 2 161,397.558 | 3,000.000 | 164,397.55B

1!
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Prehľad dodatku k štátnemu rozpočtu na rok 1939.

Skupina lll.
Správa štátneho dlhu,a |Rýdziúrok| SprávaÚhrn

3 Z Príjmy | a úmor !
Bla. | Ks

|

1 Štátny dlh.1| Úhradaštátnymipodnikmi 54,602.100| —54,602.1002| Úhradasamosprávnymisväzkami1,780.797— 1,780.797
3| Úhradazozvlášinychprameňovpríjmových2,604.388— 2,604.3884| Úhradašlátnousprávou102410753,000.000— 105,410.273

ÚhrnskupinyIII.|161,397.558|— 3,000.000/—164.397.558
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Skupina |.

Vlastná štátna správa.



Kapitola

Kapitola

Kapilola

Kapitola

Kapitola

Kapilola

Kapilola

Kapitola

Kapitola

Kapilola

Príloha A.

Skupina |,

Vlastná štátna správa.

2. Predsednícivo vlády

3. Ministerstvo vnútra
4, Minislerstvo pravosúdia

. Ministerslvo hospodárslva

. Ministerstvo dopravy a verejných prác

. Minislerstvo finaacil

.-Všeobecná pokladničná správa

. Ministersivo národnej obrany

. Ministerstvo zahraničných veci

- Najvyšší účtovný kontrolný úrad

Kapitola 14. Najvyšší správny súd

Sirana
208

211
214

216

218
221
224
226
230
233
225
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2. Predsedníctvo vlády,
19392 :

-a a — Štátne výdavky nadne mimoriadne úhrnal ©
ul á, Ks

| 2. Predsedníctvo vlády.

211 | Predsedníctvo vlády.
i1 Predseda vlády:
NE“

| A. Osobné výdavky — — —

| B. Vecné výdavky — — —

| $ 1. (úhrn)... — — —

|12%Výdavkyvšeobecné:
I A. Osobné výdavky 1,691.000 — 1,691.000

| B. Vecné výdavky 40.000 80.000 120.00082.(úhrn)...||— 1,731.00080.000|1,811.000
| 31 Zvláštne výdavky zpravodajskej

| služby: |[| B. Vecné výdavky 380.000 — . 380.000

6 3. (úhrn) ... 380.000 — 340.000

4 |Ňa [ond na nepredvídané výlohy
vlády podľa 65, odst. 2. zákona zo
däda 20. marca 1919,číslo 175 Sb. z. a n:

B. Vecné výdavky — — —
! .

| | 8 4. (úhrn)... — — —
|

|

| Títal 1:

A. Osobné výdavky 1,691.000 — 1,691.000

B. Vecné výdavky 420.000 80.000 500.000Titul1.(úhrn)...||2,111.00080.000| 2,191.000
2 Členovia vlády okrem predsedu

1 Ministri:
A. Osobné výdavky 486.000 Na 188.000

B. Vecné výdavky 100.009 — 100.000

Titul 2. (úhm) ... 588.000 — 588.000

3 Štátny Bčtatistický úrad:
A. Osobné výdavky 682.000 — 682.000

B. Vecné výdavky 339.000 200.000 939.000

Titul 3. (úhrn) .. 1,021.000 200.000 1,221.000
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2. Predsedníctvo vlády,
1939

„| [“ |
o [M pi + : .

a. z - Štátne v ý davk y riadne mimoriadne úhra

sá[83| A Ks
Kapitola 2. |

A. Osobné výdavky: |
Titul 1, (| 1,691.000 — |. 1,691.000

Titul 2. „|. 488.000 — 483.000

Titu! 3. , 682.000 — 682.000

Úhrn . 2,861.000 — 2,861.000

B. Vecné výdavky:

Titul 1. ! 420.000 80.000 500.009

Titul 2. 100.000 — 109.000

Titul 3. 339000 200.000 539.000

Úhra. . 859.000 280.000 | 1,139.000

Úhrn osobných výdavkov , 2,861.000 — 2,861.000 |

Úhrn vecných výdavkov . 859.000 280.000 1,139.000 |

Celkový úhrn kapitoly 2 , 3,720.000 280.000 4,000.000
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2. Predsedníctvo vlády.

s | z | . 1939
á 3 Ž Štátne príjmy U“ hla r Ks

|

! 2. Predsedníctvo vlády.

2l1 | Predsedníctvo vlády.

3 Zvláštne prijmy zpravodajskej služby 168.000

3 | Štátny štatislický úrad 1,055.000

Celkový úhm kapitoly 2. 1,223.000
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3. Ministerstvo vnútra.

1939 a
S K 1 u

S Š Štátne výdavky | riadne | mimoriadnej úhrnal3|? | jas lď | A —
|
"]

|

3. Ministerstvo vnútra. |
3| 2 Polílickéspráva.|

£ [Hraničná a rozhraničovacia služba: |A. Osobné výdavky — — A —
B. Vecné výdavky , — 2.575.000| 2,575.000Titul2.84.(úhrn)—2,515.000|— 2,515.000

B Organizácia práce.

Z |Ostatné záležilosti organizácie
práce: |
B. Vecné výdavky 500.000 — Č 500.000

S 2. (úhrn) 500.000 | — , 500.0003| Medzinárodnáorganizáciapráce:
B. Vecné výdavky . 30.000 —-Aä 30.000

5 3. (úhrn)... 30.000 — Ť 2.000

Tital 8:

B. Vecné výdavky 530.000 — 530.000

Titul 8. (úhrn) 530.000 — 530.000

11 lná všeobecná starostlivosť sociálna.1| Starostlivosťoprisťahovalcova
vysťahovaolcov:
A. Osobné výdavky 30.000 — 30.000
B. Vecné výdavky 750.000 — 750.000

S 1. (úhrn) 780.000 — 780.0004| Starostlivosťoutečencov:
A. Osobné výdavky. — 33.000 33.000
B. Vecné výdavky — 2,191.000 2,791.000

5 4. (úhrn) — 2,824.000 | 2,824.000

11 Titul 11:
A. Osobné výdavk 30.000 33.000 63.000
B. Vecné výdavky. 750.000 2,791.000 3,541.000

Titul 11. (úhrn) 780.000 2,824.000 3,601.000

12 Zdravotná správa.

1 [Štátne ústavy:
A. Štálny zdravotný úslav a výroba ser a vakcín.
Hlavný ústav:

61.400 — 64.400A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky 297.000 22.000 | 319.000

Úhrn 361.400 22.000 1l 383400

I
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3. Ministerstvo vnútra,

1939

si |% — — 3
Ž s s Štátne výdavky riadne | mimoriadne úhra
k plá Ks

f
j

3[12 1 | C. Iné odborné a liečebné ústavy.
| Štálny ústav pre zubné lekárslvo fv Bratislave:
I A. Osobné výdavky 15.000 — 15.000

B. Vecné výdavky 112.000 — | 112.000

| Úhrn 127.000, — 127.000
S 1:

" A. Osobné výdavky 79.400 — 79.400
B. Vecné výdavky 409.000 22.000 |, 431.000

i S 1. (úhrn) 488.400 22.000 | 510.000

4 Lekárske šlúdium telovýchovných a |šporlových výkonov a podpora“©o lakýchlopodnikaní:|
1 A. Osobné výdavky 14.000 — | 14.000
I B. Vecné výdavky 11.500 10.000 [ 21.500

| 5 4 (úhrn) 25.500 | 10.000 35.500

5 HPoradné sbory:
A. Osobné výdavky 6.500 — 6-500

| B. Vecné výdavky 6-000 — 6:000

S 5. (úhra) 12.500 — 12.500

6Ochrana prameňov:
i A. Osobné výdavky 5.000 — 5.000

| B. Vecné výdavky 3.500 — 3.500
S 6. (úhrn) 8.500 — 8.500

Titul 12:

. Osobné výdavky 104.900 — 104.900
. Vecné výdavky 430.000 32.000 462.000

Titul 12. (úhrn) 534.200 32.000 || 566.900

"Kapitola 3,
. Osobné výdavky:

Titul 11. 30.000 33.000 | 63.000| Titul 12. 104.900 — 104.900

| Úhrn 134.900 33.000 |! 167.900

| . Vecné výdavky:
Titul 2. — 2,575.000 2,575.000

| Tilul 8. 530.000 — 530.000
Titul 11. 750.000 2,791.000 3,541.000
Tilul 12. 430.000 32.000 462.000Úhrn1,710.000—5,398.000| 7.108.000

| | Úhrn osobných výdavkov 134-900 | 33.000 167.900

| Úhrn vezných výdavkov 1,710.000 5,398.000 7,108.000

| | Celkový úhrn kapiloly 3. 1,844.900 5,431.000 , 7,275.900
|
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3, Ministerstvo vnútra.

s | 1939

a. 3l # Štátne príjmy | i
“ (Bola: i Ks

!

|

3. Ministerstvo vnútra.
[3| 11 lnávšeobecnástarostlivosťsociálna.

1 Slarostlivosť o prisťahovalcov a vysťaho
valcov | 50.000

4 Starostlivosť o utečencov 3,050.000

S Starostlivosť co robotnícke družstvá kon
zumné a výrobné —

Tilul 11. (úhrn 3,100.000

12 Zdravotná správa.

1 Šlálne ústavy 120.000

Titul 12. (úhrn) 120.000

Celkový úhrn kapiloly 3. 3,220.000
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4. Ministerstvo pravosúdia.
1939

S| [5 | ]

Zl2i % Stálne výdavky | riadne miinoriedne| úhrns |2| % |
se [la Ks

4. Ministerstvo pravosúdia
| Ň s Najvyšším súdom.

i | ] Ministerstvo pravosúdia

5 "Najvyšší súd:
A. Osobné výdavky 1,434.400 — 1,434.400

B. Vecné výdavky 132.400 100.000 " 232.400| Titul5.(úhrn)1.566.800100.000|| 1,666.800
| Titul S:

A. Osobné vydavky 1,434.400 -— 1,434.400

Úhrn 1,434.400 — 1,434.400

| | Tilnl 5:

| B. Vecné výdavky 132.400 100.000 232.400
|

Uhrn 132.400 100.000 232.400
|

| Úhrn osobných výdavkov 1,434.400 — 1,434.400
I

| Úhrn vecných výdavkov 132.400 100.000 232.400
1,566800 100.000 1,666.800Celkový úhrn kapitoly 4.
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a en 1939
— ad
GB be s.ala3l Šlátne príjmy —a >a (Ela Ks

4. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

8 Ministerstvo pravosúdia.

5 Najvyšší súd 600

Tilul 5. (úhrn) 600

600Celkový úhrn kapitoly 4.
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6. Ministerstvo hospodárstva.

| 1939

3 m 3 Štátne výdavky nadne mimoriadne úhrn
S|[ŽiŠI Ks

6. Ministerstvo hospodárstva.

6.1 Mianistersívohospodárstva.
3l Členstvo v medzinárodných uniách:

B. Vecné výdavky 10.000 — 10.000

| 8 3. (úhrn) 10.000 — 10.000! Titul 1:

B. Vecné výdavky 10.000 — 10.000

Titul 1. (úhrn) 10.000 — 10.000

5 Vodné hospodárstvo a kultúrna technika.3|| Priamezveľaďovanievoborevodné
ho hospodárstva a kullúrnej tech
niky:
B. Vecné výdavky 3,000.000 — 3,000.000

S 3. (úhrn) . 3,000.000 — 1 3000.000

Titul 5: 1

B. Vecné výdavky 3,000.000 — l 3,000.000

Titul 5. (úhrn) 3,000.000 — 3,000.000

9 Paltentný obor.

1/ Patentný úrad a súd:

B. Vecné výdavky — 150.000 | 150.000

8 1. (úhrn) — 150.000 150.000

Titul 9:

B. Vecné výdavky — 150.000 150.000

Titul 9. (úhrn) . — 150.000 150.000

Kapilola 6.

B. Vecné výdavky:

Titul 1. , 10.000 — 10.000

Titul 5. . 3,000.000 — 3,000.000

Titul 9. . — 150.000 150.000

Celkový úhrn kapiloly 6. 3,010.000 150.000 3,160.000
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6. Ministerstvo hospodárstva.

. — | 1939
žla|ž Štátne príjmy ]
< [lá Ks

6. Ministerstvo hospodárstva.

Patentný obor.

Patenlný úrad a súd. 40.000

Celkový úhrn kapitoly 6. 40.000
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7. Ministerstvo dopravy a verejných prác.
1939

— a
2 |» Štálne výdavky riadne mimoriadne úhrn
S ŽISd a Ks

, ! — |f |
u2. Ministerstvo dopravy a verejných prác. |

74 | | Leteciro. |
141Slovenské štátne acroli Ť

| n

1 A. Osobné výdavky 150.000 — | 150.000
E B. Vecné výdavky . — 1,800.000 | 1,800.000] S4.(úhrn). 150.000|— 1,800.000||— 1,950.000

[5%Podpory cudziemu letecívu a iné i
HN pon áhrady: || B.Vecnévýdavky 22.000| 1,300.000| 1,322.000|] S5.(úhrn). 22.000| 1.300.000“1.322.000

U .

č“ | Cesly a mosty. |

| 5 "Príspevky na stavby a prestavby ne- |" šlálnych ciest: |

| | B. Vezné výdavky — 1,646.000 | 1,616.000| S5.(úhro). —1,646.000|— 1,646.000
TI ] Vodné slavby.

4 hVyužitkovanie vodných síl:
| ! B. Vecné výdavky — 750.000 750.000

poi 8 4. (úhrn) . — 750.000 : 750.000

11 | | Stavby budôv a kúpa realít pre polrcba
| civilnej Šlálnej správy.

[1 | Predsednícivo vlády:

(Adaplácia budovy Bedrichovho pa- |
láca) . — 2,000.000" 2,000.000S1.(úhrn). —2,000.000|— 2,000.000

112 Ciacbovná a puncovná služba. |
i [1 Ciachovné úrady:

| A. Osobné výdavky . 435600 — 435600
B. Vecné výdavky x 209.000 29.000 238.000

| $ 1. (úhrn) . 644.600 29.000 673.600

| 2 Pancovné úrady:

A. Osobné výdavky 106-700 — 106-700

B. Vecné výdavky . 16.600 15.500 32.100

8 2. (úhra) 123.300 15.500 138.800
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7. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

| 1939s|[ž [aimoriadne— hra|
a l3 “ Štátne v ý davk y | riadne mimoriadne úhraa |. 2 ..T—.—.——
se (la: | Ks

| i o
| 11311| Štálneústavyhydrologickýame- |

tcorologický. j
B. Vecné výdavky 100.000| — 100000

S 1. (úhrn) 1000001 — U 1000001411| Šlálnygeologickýústav.
B. Vecné výdavky 70.000 5.000 75.000

S 1. (úhrn) 70.000 | 5.000 ,. 15.000

Kapitola 7. (úhrn) 1,109.900 7,545.500 i 8,655.40)

Kapitola 7.

A. Osobné výdavky: |

Titul 4. 150.000 — | 150.009

Titul 12. , 542.300 — 512.300

Titul 13. , — — —

Titul 14. , — — | —

Úhrn 692.300 — 692.309

B. Vecné výdavky:

Titul 4. . 22.000 3,100.000 3,122.000
Titul6. —1.646.000|— 1,646.000
Titul 7. , — 750.000 751.000

Titul 11. ! — 2.000.000 2,000.000

Titul 12. , 225.600 44.500 210.100

Titul 13. , 100.000 — 100.090

Titul 14. 10.000 5.000 15.000

Úhrn. 417.600 7,545-500 1,963.100

Úhrn osobných výdavkov 692.300 — | 692.300Úhrnvecnýchvýdavkov417.6007,545.500|— 7,963.100
Celkový úhrn kapitoly 7.. 1,109.900 7,245.500 8,655.400

I
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7. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

. | | 1939
o: a AN
A| 3 s Štátne príjmy [TTslE£ po

| 7 Ministerstvo dopravy a verejných prác.
7.1, | Ciachovnáa puncovnáslužba.

NANNY

11 | Ciachovné úrady
| 1] 800.000

| | 8 1. (úhrn) 800.000
ONA.
I

| | 2 Punz-ovné úrady 123.300

| | i 8 2. (úhrn) 123.300

| i Titul 12. (úhrn) 923.300
,

923.300Celkový úhrn kapitoly 7.
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8. Ministerstvo financií.

221

|Kapilola|Titul| Paragrat

1939 aa

Štátne v ýdavky riadne mimoriadne| úhmws
8. Ministerstvo financií. | ,

Ministerstvo financií. H
Pozemkový kataster: |

A. Osobné výdavky — — —

B. Vecné výdavky — 90.000 ! 90.000
8 7. (úhrn) — | 90005 9000

|

Chemicko-technická skušobňa fi |
nančnej správy: |
A. Osobné výdavky — — —

B. Vecné výdavky 5.000 ! 50.000 , 55.000

S 12. (úhrn) 5.000 | 50000] 5s.000

Tilul 1:

A. Osobné výdavky — — —B.Vecnévýdavky 5.000| 140000145.000
Titul 1. (úhrn) 3.000 140.000 | 145.000

Kapitola 8.

A. Osobné výdavky:

Titul 1. , — — —

B. Vecné výdavky

Titul 1. 5.000 140.000 145.000

Úhrn osobných výdavkov — — —

Úhrn vecných výdavkov 5.000 140.000 145.000

Celkový úhrn kapitoly 8. 5000 140.000 145.000
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8. Ministerstvo financií.

al 1-1] 1939o" We . ..
ž s Ž Štátne príjmy
5 prm“ E a Ks

8. Ministerstvo financií.
8 Ministersivo financií.

2 Podriadené úrady a orgány.

S Pozemkový kataster 3.000

10 Chemicko-lechnická skušobňa [inančnej správy 10.000

| Titul 2. (úhrn) 13.000
!

|
3 Verejné dávky.

2 Daň z obratu a daň prepychová:
a) Daň z obratu a prepychová pri dovoze 20,000.000

b) Paušál dane z obratu u liehu zdaneného spotr. daňou, u cu
kru a piva 15,500.000

S 2. (úhrn) 35,500.000

3 CIl4á: 28,149.000

4 Spotrebné dane:
pol. 1. Daň z liehu:

a) výrobná a spolrebná daň z liehu 70,000.000
i b) dávka z droždia 270.000

] c) kontrolný poplatok podľa 8 6 zák. čís. 643/1919

| Sb. z. a D. 400.000
e) sprosťovacia dávka podľa čl. VI. 6 5 zák. č. 86/1932

Sb. z. a A. 120.000

Pol. 1. (úhrn) 10,790.000

pol. 2 Daň z droždia 3,000.000

pol.3 Daň z cukru:
a) z cukru repového 50,000.000
b) z cukru iného druhu 450.000

Pol. 3. (úhrn) 50,450.000

pol. 13 Daň z piva 10,000.000

pol. 16. Daň z uhlia 8,000.000

pol.22.Úroky z oneskorenia a iné príjmy po 0d
| počítaní holových výloh spojených sexekučným vymáhaním daní spotreb

| ných —
8 4. (úhrn) 142,240.000

! 205,889.000
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8. Ministerstvo financií.

2 — | 1939ž| 3HAŠtátnepríjmy
s [Bla h : Ks

j
ti

84 Monopoly.>.
S [ Soľ 6,040.000
2 Sladidlá 100.000
3 Výbušné látky 800.000

Titul 4. (úhrn) 6.940.000

Kapitola 8:

Titul 2. 13.000

Titul 3. 205,889.000

Titul 4. 6,940.000

Celkový úhrn kapiloly 8. 212,842.000
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10. Všeobecná pokladničná správa.

Celkový úhrn kapiloly 10.

1239

— M7 —. ——
Ž — z Štátne výdavky riadne | minuoxisčne| úhm
ú box A

10. Všeobecná pokladničná správa.

Všeobecná pokladničná správa.
Správa šlátneho majetku.

Nákup cenných papierov:
B. Vecné výdavky — — | —

Náhrady a iné:

| A. Osobné výdavky — — —
— B. Vecné výdavky 50.000 — 50.000

Titul 5. (úhrn) 50.000 — 50.000

| Štátny dlh.
| Príspevok štátnej správy na úhradu

štálneho dlhu:
| B. Vecné výdavky 105,410.273 — 105,410.273

| Tiitul 8. (úhrn) 105,410.273 — 105,410.273

| Mena.

"Kurzovná strata:
B. Vecné výdavky — — —

Úprava meny:
A. Osobné výdavky — 5.000 5.000
B. Vecné výdavky — 1.009 1.000

Tilul 9. (úhrn) — 6.000 6.000

Kapítola 10:

A. Osobné výdavky:
Tilul 1. — — —
Titul 5. — — —
Tilul 8. — — —
Titul 9. — 5.000 5.000

Uhra. — 5.000 5.000

B. Vecné výdavky:
Titul 1. — — —
Tilul 5. 50.000 — 50.000
Titul 8. „1 105,410-273 — 105,410.273

Titul 9, — 1.000 || 1.000

Úhrn. 105,460.273 1.000 || 105,461.213

Úhrm osobných výdavkov — 5.000 | 5.000
Úhrnvecnýchvýdavkov„||105,460.2731.000|| 105,461.273

105,460.273 6.000 | 105,466.273
1

I
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10, Všeobecná pokladničná správa.
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|Kapilola| Titul

10

i ParagratI "

Oo>

-—.

10

ts

| 1939

Štátne príjmy
|OR

10. Všeobecná pokladničná správa,
Všeobecná pokladničná správa.

Správa hnuteľného štátneho majetka,

Úroky z cenných papierov 1,000.000
Štátne vklady vrátené bankami a inými pe

ňažnými ústavmi 20.000

Titul 1. (úhrn) 1,020.000

Štátne podniky.

Saldo štátnych podnikov 122,766.015

Titul 8. (úhra) 122,766.015

Mena.

Kurzový zisk —
Tilul 9. (úhrn) —

Administrativne pokuty.

Pokuly uložené vojenskými súdmi 1.000
Čiaslky uložené najvyšším správnym súdom so

Titul 10. (úhrn) 1.500

Kapitola 10:

Titul 1. 1,020.000

Titul 8. 122,766.015
Titul 9. —

Titul 10. 1.500

Celkový úhrn kapitoly 10. 123.787.515
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11. Ministerstvo národnej obr:2y.

- ——2.—

Gaj

(Platy voj. gážistov:

| +] 1a c37 VE,Ž.——. Štátnevýdavky„riadne|riimoriadnej— úhra
a na o. I U
a s. a. | as ra, | is

11. Ministerstvo národnej obrany.
11 Národná obrana.

Oo——

| A. Osobné vydavky 27,894000 27,894.000

"Peňažné náležitosti mužslva:
A. Osobné výdavky 18,240.000 18,240.000

| Platy občianskych úradníkov, kanc.
personálu a zriadencov:
A. Osobné výdavky 3,230.000 3,230.000

B. Vecné výdavky 56.000 56.000

5 3. (úhrn) 3,286.000 3,286.000

| Paušály, služobné knihy a tlačivá:
B. Vecné výdavky 2,305.000 2,305.000

Naturálie:
B. Vecné výdavky 69,080.000 69,)50.000

„Proviantné sklady:
|

A. Osobné výdavky 450.000 450.000

B. Vecné výdavky 750.000 750.000

6 6. (úhrn) . 1,200.000 1,200.000

Výstroj a lôžka:
250.000

A. Osobné výdavky 250.000
B. Vecné výdavky 5,000.000 5,000.000

8 7. (úhra) 5,230.000 5,230.000

Ubytovacie výdavky: 000
A. Osobné výdavky 60.000 60: 00
B. Vecné výdavky 6,440.000 6,440.0

| 6 6. (úhrm) 6.500.000 6.500.000

Náhrady za kone a výdavky za trie
denie koní: 6.000.000
B. Vecné výdavky 6,000.000 ad

Chov vojenských konf: 00.000
B. Vecné výdavky 500.000 300.

JiZdravotníctvo:
| A. Osobné výdavky 550.000 550.000
| B. Vecné výdavky 1,427.000 1,427.000
| 1,977.000 1,977.0008 11. (úhrn)
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11. Ministerstvo národnej obrany.
1939

— a TI

3 3 % Štátne výdavky riadne mimoriadne. úhrn
sá [A Ks

11| 1[12| Letcctvo:
A. Osobné výdavky 1,606.000 — 1,605.000
B. Vecné výdavky 16,395.000 — 16,395.000

6 12. (úhrn) 18,000.000 | — | 18.,000.00

13| Zenijníctvo a voj. žel: |
A. Osobné výdavky 155.000 — 155.000
B. Vecné výdavky 925.000 — 925.000

S 13. (úhrn) 1,080.000 — | 1.080.000

14| Staviteľstvo:
A. Osobné výdavky 100.000 — 100.000

15]Telefraf a telefon:
A. Osobné výdavky 133.000 — 133.000
B. Vecné výdavky 485.000 — 485.000

5 15. (úhrn) 618.000 — 618.000

18| Automobilnictvo:
A Osobné výdavky 850.000 — 850.000
B. Vecné výdavky 10,790.000 — 10,790.000

8 16. (úhrn) 11,640.000 — 11,640.000

17]Vozatajstvo:
B. Vecné výdavky 1,000.000 — 1,000.000

18[ Zbrane nadelostr. mat:
B. Vecné výdavky 1,800.000 — 1800.000

19/Špec. výzbroj delostr. a zvláštne
bojové prostriedky a optické prí
slroje:
B. Vecné výdavky 1,000.000 — 1,000.000

201Ústavy zbrojnej služby:
A. Osobné výdavky 1,500.000 — 1,500.000
B. Vecné výdavky 720.000 — 720.000

6 20. (úhrn) 2,220.000 — 2,220.000

21]Strelivo a výbušiny:
B. Vecné výdavky 3,700.000 — 3,100.00022| Delostrel.cvičíštiaastrelnice:
B. Vecné výdavky 100.000 — 100.000

23] Voj. mun. a zbroj. lovárne:
A. Osobné výdavky 900.000 — 900.000
B. Vecné výdavky 620.000 — 620.000

6 23. (úhrn) 1,520.000 — 1,520.000
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11. Ministerstvo národnej obrany.

ag | 1939
"| [5% |

221 % Štátne výdavky | Tiadne mimoriadne úhrn

ä| ZA
sá [la | Ks

11, 1 241 Výskumníctvo:
B. Vecné výdavky 200.000 — 200.000

25 Vojenské učilištia:
B. Vecné výdavky 400.000 — 400.000

26| Telesná a mravná výchova: |
B. Vecné výdavky 100:000 — jo 100.000

21, Branná výchova: |
B. Vecné výdavky 150.000 — | 150.000

28%Výcvik voj. osôb v zálohe a cvičenie |
| vojsk: 1]

A. Osobné výdavky 2,000.000 — 1 2,000.000
B. Vecné výdavky 2,140.000 — E 2,140.000

| S 28. (úhrn) 4,140.000 — | 4,140.0002) Dopravné a cest. výdavky:
B. Vecné výdavky 3,500.000 — E 3,500.000

30: Náhrady: |
| B. Vecné výdavky 1,500.000 — 1,500.000

31| Slráž obrany štátu a HG: |
A. Osobné výdavky 1.500.000 — - 1,500.000

B. Vecné výdavky 2,500.000 — © 2,500.000

8 31. (úhrn) -4,000.000 — 4,000.000

32/Rôzne potreby a nepredvídané vý
davky:
A. Osobné výdavky 500.000 — 500.000

B. Vecné výdavky 500.000 — 500.000

S 32. (úhrn) 1,000.000 — 1,000.000

Títal 1:

A. Osobné výdavky 59,917.000 — 59,917.000

B. Vecné výdavky 140,083.000 — 140,083.000Titul1.(úhrn)200,000.000| —|| 200,000.000
Úbrn osobných výdavkov 59,917.000 | — 59,917.000

Úhrn vecných výdavkov 140,083.000 — 140,083.000

Celkový úhrn kapitoly 11. 200,000.000 — 200,000.000
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11, Ministerstvo národnej obrany.

229

aOAOŽo,

- «
Ž - |% Štátne príjmyé (a

11. Ministerstvo národnej obrany.
11 Miaisterslvo národnej Obrany.

1 Riadne príjmy

—2——————>>———-.

-——————————aS—— 116.000

Titul 1. (úhrn) i 116.000

Celkový úhrn kapiloly 11. 1 116.000
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12, Ministerstvo zahraničných vecí.

Hi 1939
— 7

ž 3 # Štátne v ý davk y | ricdne | mimoriadne úhm
< a 1ks

„Z m Y 

MNA |
|

| 12. Ministerstvo zahraničných vecí.

12 1 Ť Ministerslvo zahraničných vecí.

1: Ústredná správa:
c.

| | A. Osobné výdavky 5,827.000 — 5,827.000| | | B.Vecnévýdavky 878.000220.000| 1,098.000
il S 1. (úhrn) 6,705.000| 220.000| 6.925.0000

| s Tilul 1. (úhrn) 6,705.000 | 220.000 6,925.000o?
[2.4 Zahraničnáslužba.

| 1 | Vyslaneciívá:
i 1| | B.Vecnévýdavky 410.000| 630.000— 1,100.000| | 81.(úhrn)410.000| 630.000— 1.100.000
2Konzuláty: |

| B. Vecné výdavky 210.000 | 350.000 560.000

| 5 2. (úhrn) 210.000 | 350.000| 560.000

| Titul 2. (úhra) 680.000 | 980,000] 1,660:000I
3, Účasť na medzinárodných inštitú

| ciach a jednaniach:
| 2. Osobné výdavky 5.000 10.000 15,000

| B. Vecné výdavky 80.000 80.000 160.000I

| | Titul 3. (úhrn) 85.000 90.000 175.000

4 ! Propagačná služba.

| 1[ Kultúrny a propafačný slyk s cu
| | dzinou:
|

h B. Vecné výdavky 220.000 — 220.000

! | 8 1. (úhra) 220.000 — 220.000tf
2, Činnosť propagačná a vydavateľská:

| B. Vecné výdavky 270.000 50.000 320.000
| |

A 6 2. (úhrn) 210.000| 50.000 320.000| : Titul4(úhrn)490.000| 50.000]— 540.000
|
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12. Ministerstvo zabraničných vecí.
1939SNE TT

a3 1 Štátne výdavky riadne | mimorianej mda | - ——

sáA K T

Kapitola 12.

A. Osobné výdavky:

Titul 1. 5,827.000. — 5,821.000
Titul 2. — — —

Titul 3. 5.000 10.000 15.000

Titul 4. — — —Úhrn5,832.000| 10.000]— 5,842.000
B. Vecné výdavky: | |Titul1. 878.000| 220.000— 1,098.000Titul2. 680,000| 980.000— 1,660.000

Titul 3, 80.000 80.000 160.000

Titul 4. 490.000 50.000 > 540.000Úhrn2.128.000|1,330.000||— 3458.000
|

Úhrn osobných výdavkov 5,832.000 10.000 | 5,842.000
Úhrn vecných výdavkov 2,128.090 1,330.000u 3,458.000

Celkový úhrn kap. 12. 1,960.000 | 1,340.000 | 9,300.000
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12, Ministerstvo zahraničných vecí.

a -. 1939

Ž — ž] Štátne príjmyzelá Ka1]i
| HNNNNÉ 12, Ministerstvo zahraničných vecí.lo,

12 | Ministerstvo zahraničných vecí.|
111 | Ustreďná správa 20.000

| 1

| ! | Titul 1. (úhrn) 20.000
| 2 i Zahraničnáslužba:

| 1 | Vyslanectvá 140.000
| 2 | Konzulály 140.000

Tilul 2. (úhrn) 280.000

300.000

a—-——————-—-——m——————————M

—O—..

Celkový úhrn kapiloly 12.
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13. Naivyšší účtovný kontrolný úrad.

| 1939
s| [x

ä 5 s Štátne v ýdavk y riadne | mimoriadne, úhrns [la KsOE i m.
13. INajvyšší účtovný kontrolný úrad. |

Najvyšší účtovný kontrolný úrad: !
A. Osobné výdavky 157.600 — 137.600

B. Vecné výdavky 140.000 80.000 220.000

Celkový úhro kap. 13. 897.600 80.000 . 977.600
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13. Najvyšší účtovný kontrolný úrad.
,

e — | 1939

M tá Štátne príjmy
zlá id Ka

TEE —— na |
i |

13, Najvyšší účtovný kontrolný úrad.

13 Najvyšší účlovný kontrolný úrad —

Oi>—
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14, Najvyšší správny súd.

| , 1939
1.| [5 | —

! ä 3 S Štátne výdavky ! riadne mimoriadne úhrn
de (la | Ks

|

14, Najvyšší správny súd
114 Najvyšší správny súd:
!

A. Osobné výdavky 1,014400 — 1,014,400

B. Vecné výdavky 123.400 170.000 293.400

Celkový úhrn kap. 14. 1,137.800 , 170.000 1,307.800
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14. Najvyšší správny súd.

Celkový úhrn kapiloly 14.

— 1939
5 S N Éž Zlx Šlátne príjmy !
a 3 o : Ksa .— a ..< hla j

|
14. Najvyšší správny súd. H

14 Najvyšší správny súd | 6.000

| 6.000
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Skupina ll.
Správa štátnych podnikov.

8 5. Štátne majetky poľnohospodárskych škôl a výskumných ústavov poľno- sir
hospodárskych . 240

$ 10. Tabaková režia 242

S 11. Štátna mincovňa v Kremnici 246

8 12. Štátne soľné závody , 250

S 13. Vojenské lesné podniky . 204
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S 5. Štátne majctky poľnohospodárskych škôl

S 5. Štátne majetky poľnohospodárskych škôl
(Fatri do pôsobnosti

i Jednotlive | ÚhrnomNáklady
Ks

C. Investičný rozpočet.
Invesličné náklady.

IL Obnova:

1.Nehnuteľnosti:
a) Stavby pozemné a ostatné 106.500

b) Dopravné prostriedky 11.000

c) Meliorácie dočasné a stavby pomocné 62.000 179.500

2.Hnuteľnosti:
a) Inventár mčtvy 78.500

b) Inventár živý 181.200 259,700

439.200Invensličné náklady (úhrn)
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a výskumných ústavov poľnohospodárskych.

a výskumných ústavov poľnohospodárskych,
ministerstva hospodárstva.)

Jednotlive ÚhrnomŤažby
Ks

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

IL Obnova:

Vlastnými prostriedkami 439.200

439.200Investičná úhrada (úhrn) .
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S 10, Tabaková

S 10. Tabaková
(Patrí do pôsobnosti

Jednsilive Úhrnom
Náklady | 

Ks

A. Provozný rozpočet.
I. Provozovacie náklady:

1. Vlastné náklady provozovacie:

a] Platy stálych zamestnancov 430.000.—
b) Ostatné náklady 61,843.500.—

c) Odpisy 1,620.000.— 63,893.500

2. Náklady správne (úradné):
a) Platy stálych zameslnancov 270.000.—
b) Oslalné náklady 374.000.—

c) Odpisy —.— 614.000

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie 5,000.000.—

b) Oslatné náklady 95.000.—
c) Odpisy —.— 5,095.000 69,632.500

Il.Úroky z investičných dlžôb —
111I.Straty finančné:

1. Úroky . —

2. Iné straty [inančné — MN

IV.Iné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov , —
2. Ostatné náklady Tv
3. Odpisy — —

Súčel nákladov ad I—IV. 69,632.500

V. Zisk 116,642.000

Úhrnom 186,274.500

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Pridely [ondom dotovaným z čistého zisku —
U.Prídely základnému majetku:

a) Splálky investičných dlžób —
b) Úhrada investícií z provozného zisku 1,200.000 1,200.000

WI.Konečný prebylok (odvod štát. pokladnici) 115,442.000
Úhrnom 116,642.000
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režia:

režia,

ministerstva financií.)

Jednollive ÚhrnomŤažby
Ks

A. Provozný rozpočet.
I. Provozovacie ťažby:

1. Vlastné ťažby provozovacie 176,144.500
2i Iné ťažby provozovacie 9,200.000

3. Penzijné príspevky 545.000 185,889.500

ll.Zisky linančné:
1. Úroky 385.000

2. lné zisky finančné — 385.000

I. Iné ťažby T
Súčet ťažieb ad I-II, 186,274.500

IV.Strata —

Úhrnom 186,274.500

B. Zistenie konečného prebytku.
Provozný získ 116,642.000

Uhrnom 116,642.000



214 Slovenský zákonník č. 134.

8 10. Tabaková

S 10. Tabaková
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive | ÚhrnomNáklady
Ks

C. Investičný rozpočet.
Investičné náklady.

IL.Investície pravé.
1. Nehnuteľnosli:

a) Kúpa pozemkov —.—

b) Stavby obylných domov —.—
c) Slavby v provozovniach ——

d) Stavby vlečiek a ich predlženie —.—
e) Slavby ohradných múrov —.—

1) Stavby kanalizácie v provozovniach ——
£) Komunikačné úpravy —.—

h) Strojne-technické zariadenia zvyšujúce trvale hodnotu
stavieb „ 100.000.— 100.000

2. Hnuteľnosti:

Stroje a ostatný iaventár 1,099.000 03. Živý inventár 1.000 1,200.00

II. Obnova:
1. Nehnuteľnosti:

a) stavby —.—

b) strojne-lechnické zariadenia zvyšujúce irvale hodnotu
slavieb 200.000 200.000

2. Hnuteľnosti: 000Stroje a ostatný inventár 210.
— 410.0003. Živý inventár

Úhrnom 1,610.000m
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režia,

režia.

ministerstva financií.)

| Ť a Jednotlive Úhrnom| ažb -—
| Y Ks :

C. Investičný rozpočet.
Investičná úhrada,

I Invesllcie pravé:
1. Podielom z provozného zisku 1,200.000
2. Pôžičkou , —

3. Vlastnými prostriedkami . — 1,200.000

II.Obnova:

Vlastnými prostriedkami 410.000 410.000

1,610.000Úhrnom
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8 11. Štátna mincovňa

S 11. Štátna mincovňa
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive ÚhrnomNáklady | —
Ks o

A. Provozný rozpočet.

I.Provozovacie náklady:
1. Vlastné náklady provozovaci

a) Plaly stálych zamestnancov 292.560.—
b) Ostatné náklady 3,132.170.—

c) Odpisy 232.360.— 3,657.090 “

2. Náklady správne (ústredné):

a) Platy slálych zamestnancov —.—
b) Ostatné náklady 20.000.—

c) Odpisy —.— 20.000

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie . 362.020.—
b) Ostatné náklad 149.500.—
c) Odpisy —.— 511.520 4,188.610

II.Úroky z investičných dlhov T
II. Straty finančné:

1, Úroky —
2. Iné straty finančné — —

IV.Iné náklady:

1. Platy stálych zamestnancov —
2. Ostatné náklady —
3. Odpisy — —

Súčet nákladov ad I—IV. 4,188.610

V. Zisk 129.390

Úhrnom 4.318.000

B. Zistenie konečného prebytku.
I. Pridely fondom dotovaným z rydziehozisku o

I. Prídely základnému imaniu:
a) Splátky investičných dlhov . . TT
b) Úhrada investícií z provozného zisku T TT

I. Konečný prebytok (odvod3t. pokladnici) 129.390

Úhrnom — 129.390
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v Kremnici

v Kremníci.
ministerstva financií.)

Jednotlive Úh
Ťažby ——

A. Provozný rozpočet.

. Provozovacie ťažby:
1. Vlaslné ťažby provozovacie 4,298.500
2. Iné ťažby provozovaocie —
3. Penzijné príspevky 19.500 4,318.000

II.Zisky [inančné:
1. Úroky .
2. Iné zisky finančné — —

I. lné ťažby —
Súčet ťažieb ad I.—III. 4,318.000

IV.Strata —

Úhrnom 4,316.000

B. Zistenie konečného prebytku,
Provozný zisk 129.390

Úhrnom 129.390



248 Slovenský zákonník č. 134.

S 11. Štátna mincovňa

S 11. Štátna mincovňa
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive | Úhrnom
Ks

Náklady

C. Investičný rozpočet.
Investičné náklady.

I. Investicie pravé —
II.Obnova 2 

Úhmom —
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v Kremnici.

v Kremnich

ministerstva [inancií.) Ť 17 OT
1 dednotlive | ÚhrnomŤažby [7 oKs

—

C. Investičný rozpočet.
Investičná úhrada.

ILInvestície pravé:
1. Podielom z provozného zisku T
2. Pôžičkou
3. Vlastnými prostriedkami —

II.Obnova:

Vlastnými prostriedkami —

ŇOTT Vo—
Úhrnom
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8 12, Štátne

S 12, Štátne
(Palria do pôsobnosti ministerstva

| Jednotlive ÚhrnomNáklady | |
| Ks

|

A. Provczný rozpočet.

I Provozovacie náklady:
1. Vlastné náklady provozovacie:

a) Platy stálych zamestnancov 61.700
b) Ostatné náklady 12,261.100
c) Odpisy 1,407.100
d) Predaj 403.600 14,133.500

2. Náklady správne (ústredné):
a) Platy stálych zamestnancov 93.200
b) Ostatné náklady 254.900
c) Odpisy 8.800 356-900

3. Náklady všeobecné:
a) Penzie 394.000
b) Ostatné náklady 29.300
c) Odpisy —.— 423.300 14,913.700

II.Úroky zinvestičných dlhov. 1,235.300
Ul.Straty finančné:

3. Úroky —
2. lné straty finančné . —
3. Odpisy nedobytných pohľadávok — —

IV.[né náklady:

1. Platy stálych zameslnancov —
2. Ostatné náklady 1,424.400
3. Odpisy — 1,424.400

Súčet nákladov ad I—IV. 17,573.600

V. Zisk 6.589.500

Úhrnom | 24.163.100

B. Zistenie konečného prebytku,

I. Pridely fondom dolovaným z čistého
zisku — —

[I.Prídely základnému imaniu:

a) Splátky investičných dlhov | 117.200
b) Úhrada investícií z provozného zisku | 108.000 225.200

II. Konečný prebylok (odvodSt. pokladnici) | 6.364.300
Úhrnom 6,589.500

|
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soľné závody.

soľné závody.
dopravy a verejných prác.)

| Jednotlive | Úhrnom

A. Provozný rozpočet.

I Provozovacie ťažby:

1.Vlastné ťažbyprovozovacie oo
2. lné ťažby provozovacie 10.800 24,163.1004. Penzijné príspevky i

I. Zisky finančné:
1. Úroky TT

2. lné zisky finančné

1. Iné ťažby
3.100Súčet! ťažieb [.—III. 24,16

JV.Stralta

Úhrnom 24,163.100

B. Zistenie konečného prebytku.

6,589.500Provozný zisk

.500
Úhrnom ) 6.589
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S 12. Štátne

8 12. štátne
(Patrí do pôsobnosti ministerstva

Jednotlive ÚhrnomNáklady |
Ks

C. Investičný rozpočet,

Invesličné náklady.

I. Inveslície pravé:
1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky —.—
b) Slavby —.—
c) Pevné zariadeni ——
d) Budovy . 38.000.—
ec)Dolový majetck . —.— 38.000

2. Hnuteľnosti:

a) Vozidlá ——
b) Stroje ——
c) Zariadenia 70.000.— 10.000 108.000

I. Inveslície pravé (úhrn) 108.000

II. Obnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky ——
b) Stavby . . ——
c) Pevné zariadenia 530.000.—
d) Budovy s 370.000.—

e) Dolový majetck . —— 900.000

2. Hauteľnosti:

a) Vozidlá —.—
b) Stroje 64.000.—
c) Zariadenie „ 240.000.— 304000 , 1,204.000

Úhrnom 1,312.000 —
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soľné závody.

soľné závody.
dopravy a verejných prác.)

k č. 134.

Ťažby | Jednotlive | Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet,
Invesličná úbrada.

ILInveslície pravé:
1. Podielom z provozného zisku
2. Pôžičkou .
3. Vlaslnými prostriedkami
4. Zálohou finančnej správy

II. Obnovy:

Vlaslnými proslriedkami

Úhrnom

108.000
103.000

1,312.009
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S 13, Vojenské

8 13. Vojenské

(Patrí do pôsobnosti
. | .Jednotlive ÚhrnomNáklady

Ks

I

A. Provozný rozpočet. |

I Provozovaciec náklady:
1. Vlaslný náklad provozovací:

a) Platy stálych zamestnancov 1,108.125.—

b) Ostalné náklady 2,153.875.—
c) Odpisy 222.009.— 8,484.000

2. Náklady správne (ústredné):

a) Plaly slálych zameslnancov 355.350.—

b) Oslalné náklady 421.950.—

c) Odpisy 68.175.— 845.475 9,329.415

3. Náklady všeobecné: |
a) Penzie —

b) Ostatné náklady —
c) Odpisy — — o

II.Úroky z invesličných dlhov M
I. Straty finančné:

1. Úroky —

2. Iné straly finančné — — —

IV.Iné náklady: |
1. Platy slálych zamestnancov — |
2. Oslalné náklady 55.050

3. Odpisy — 55.050 55.050 |

Súčel nákladov ad [—IV. 9,384.525

V. Zisk 830.325

Úhrnom 10,214.850

B. Zistenie konečného prebytku.

I. Prídely fondom dotovaným z rydzicho
zisku —

ll. Pridely základnému majetku:

Splátky investičných dlhov | — —
Ul. Konečný prebytok (odvod šlátnej pokladnici) | 830.325"

Úhrnom | 830.325 |

|
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lesné podniky,

lesné podniky,
ministerstva národnej obrany.)

! To. > U Jednollive Úhrnomň ľažby 12-— —
o 2 w Ks n

i

A. Provozný rozpočet.

ILProvozovacie ťažby:
1. Vlastná ťažba provozovaci 9,286-123

2. Iná ťažba provozovacia 394.215
3. Penzijné prispevky 84.430 9,761.850

II.Zisky finančné:
1. Úroky . —
2. Iné zisky ([inančné — —

11.Iná ažba 453.090

Súčet ťažieb ad I.—III. 10,214.850

IV.ŠStrala —

Úhrnom 10,214.850

B. Zistenie konečného prebytku.

Provozný zisk 830.325

Úhrnom 830.323
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6 13. VojenskéOK

S 13, Vojenské

(Patrí do pôsobnosti

Náklady

C. Investičný rozpočet,

Invesličné náklady.

l. Invesliícic pravé:
1. Nehnuteľnosti:

a) Stavby

2. Hnuleľnosti:

Inventár mflvy

II. Obnova:
1. Nehnuteľnosti:

a) Stavby

2. lIinuteľnosti:

a) Inventár živý
b) Inventár mitvy

Úhrnom

Jednotlive | Úhrnom

Ks

337.215

6.150 343.425

62.250

7.500.— 7.500 69.750

413.175
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lesné podniky.

lesné podniky.
ministerstva národnej obrany.)

Ťažby

C. Investičný rozpočet.
Investičná úhrada.

1.Inveslície pravé:
1. Podiclom z provozného zisku
2. Pôžičkou

3. Vlastnými prostriedkami

II.Obnova:

Vlastnými prostriedkami

Úhrnom

.-— ——-— — —

|
Jednotlive

257

Úhrnom

343425

Ks

343425

69.730

413.175
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SkupinaIII.

Správaštátneho dlhu.
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Skupina III.

Správa štátneho dlhu.
Výdavky na šlálny dlh sú obsažené jednak v skupine I. „Vlastná štátna správa“
v kapitole 10. „Všeobecná pokladničná správa“, pokiaľ zaťažujú šlálnu správu,jed
nak v skupine l[. „Správa štátnych podnikov“ v rozpočtoch šlátnych podnikov,

pokiaľ tieto podniky na štátny dlh prispievajú.| a
-—|| . Rýdzi úrok : .

o š | Výdavky Kapitál a úmor Správa Úhrn
— !zla:

a l4 | Ta
A — —
i

1 | Štálny dlb.

1 | Vnútorný štálny dlh.
I

i Dlh založený a dlh prechodný — 161,397.558 — 161,397.558
1

2 | Zahraničný dlh — — — —I

3“ Správne výdavky — — 3,000.000 3,000.000ÚhmskupinyIII. —161,397.558| 3,000.000|164,397.558
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Skupina lll.

Správa štátneho dlhu.

"a | Rýdzi úrok | Ň
© . N Úh

— ž Prijmy a úmor práva | rn
[a Ks

1 Šlátny dlh.
|

1 Úhrada šlálnymi podnikmi 54.602.100 — | 54.602.1002| Úhnadasamosprávnymisväzkami1,780.797—4..1,780.197
3| Úhradazozvláštnychprameňovpríjmových2,604388—[2604368
4 Úhrada šlálnou správou 102,410.273 3,000.000 105,410.273

Úhrn skupiny III. 161.,397.558 | 3,000.000 | 164,397.558
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135.
Vládne nariadenie

zo dňa 1. júna 1939
o obilných záložných listoch a verejných

obilných skladištiach.

Vláda Slovenského šlátu podľa S 4 zá
kona zo dňa 14, marca 1939, č. 1 Sl. z.,
o samoslatnom Slovenskom štáte,. . na
riaďuje:

ČASŤ I.

O obilných záložných listoch.
() Vlastník, ktorý má v tuzemsku obi

lie domáceho pôvodu, môže si vystavením
obilného záložného listu podľa tohto na
riadenia opatriť na toto obilie, a to v množ
slve najmenej 25 g toho istého druhu, pe
ňažnú pôžičku a zriadiť pre ňu verileľovi
záložné právo k tomuto obiliu.

Č) Obilný záložný list, vystavený na
obilie cudzozemského pôvodu,je síce plat
ný, ale jeho vyslavenie sa stíha podľa
časti III.

Č) Obilný záložný list, vystavený na
obilie, uložené v skladišti oprávnenom vy
dávať na tovar v ňom uložený skladné
lisly, je neplatný: jeho vystavenie sa stíha
rovnako podľa časli III.

() Obilím podľa tohto nariadenia sa
rozumie pšenica, raž, jačmeň, ovos a ku
kurica v zrne.

S 2.

Podslatné náležitosti
ného listu sú:

obilného zálož

a) označenie ako obilný záložný list,

Cena Ks 3.—.

ktoré je pojalé v súvislý obsah listiny a
vyjadrené v reči, ktorou sa v tejto listine
vyslovuje platobný sľub a danie do zálohu:

b) údaj sumy v slovenskej mene, ktorá
má byť platená: ak sú vymienené aj úroky
alebo iné vedľajšie plnenia, plati to za ne
napísané,

c) údaj množstva obilia daného do zá
lohu, jeho druhu, jeho akosti podľa bur
zových zvyklostí (uzancií), ďalej údaj ro
ku, z úrody ktorého obilie pochádza, a
u pšenice, raži a ovsa aj údaje hektolitro
vej váhy,

d) meno osoby alebo firma, ktorej alebo
na rad ktorej má byť platené, a jej podpis:

e) deň, mesiac a rok splatnosti záložnej
pohľadávky a údaj miesta v tuzemsku, kde
má byť plalené. Čas musí byť pre celý pe
niaz určený jednotne. Miesto udané ako
miesto vystavenia platí, ak nie je v obil
nom záložnom liste udané osobité miesto
platobné a ak ide o miesto v tuzemsku, za
miesto platobné: ak je uvedené niekoľko
miest, platí prvé z nich za miesto platobné,

f) údaj, kde sa nachodí obilie dané do
zálohu, s uvedením miesta a čísla po
pisného:

£#)podpis výstavcov menom alebo fir
moua jeho bydlisko (sídlo):

h) údaj miesla a dňa, mesiaca a roku
vystavenia,

i) údaj poisťovateľa, u ktorého je záloh
proti požiaru poistený, a číslo požiarnej
poistky:

j) potvrdenie príslušného súdu o tom,
že odpis obilného záložného listu je
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u neho uložený, s udaním príslušného po
radového čísla sbierky.

S 3.

() Obilný záložný list treba vyslaviť
v prvopise s dvoma odpismi. Veriteľ (8 2,
pism. d) alebo výstavca ($ 2, písm. g)
predloží ho s oboma odpismi okresnému
súdu príslušnému podľa miesta, kde je obi
lie ($ 2, písm f) so žiadosťou, aby súd po
valil uložiť odpis obilného záložnéholistu
do sbierky odpisov a aby predložený obil
ný záložný list opatril potvrdením podľa
Š 2, písm j. Ak bol na to isté obilie tým
istým výstavcom vystavený skôr iný zá
ložný list, žiadateľ je povinný uviesť to
v žiadosti. Súd bez vypočutia druhej stra
ny vyhovie žiadosti, ak nemá pochybností
o osobnej spôsobilosti a oprávnení žiadate
ľa a ak obilný záložný list je predložený
vo forme predpísanej podľa S 2, písm. a
až i. S povolením vydá súd prvopis obil
ného záložného listu veriteľovi (S 2,
písm. d) a druhý odpis pošle poisťovateľo
vi (8 2, písm.i).

Č) Ňa ten istý obilný záloh môže byť
vystavený len jeden záložný list a nesmie
byť k nemu smluvne zriadené žiadne iné
záložné právo. Záložné právo zriadené
proti tomuto predpisu je síce platné, ale
výslavca sa stíha podľa časti III.

(“) Do sbierky odpisov obilných zálož
ných lislov môže hocikto v prítomnosti
niektorého súdneho úradníka nahliadnuť
a robiť si odpisy alebo výpisy a môže aj
žiadať, aby mu najeho útraty boly vysta
vené úradné odpisy alebo výpisy.

() Súdy nemôžu odmietnuť zápis obil
ných záložných listov s neskorším dátu
mum vystavenia.

8 4.

") Výstavca obilného záložného listu je
povinný postarať sa o odborné uloženie
obilia daného do zálohu, opatrovať ho so
starostlivosťou riadneho hospodára a ozna
čiť obilie dané do zálohu (hromadu obilia,
komoru, silo alď.) nápadne umiestenou
tabuľkou, na ktorej treba čitateľným a ne
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smazaleľným písmom uviesť meno veriteľa
($ 2, písm. d), výšku požičanej sumy, množ
stvo a druh obilia daného do zálohu.

() Výstavca obilného záložnéholistu je
povinný umožniť majiteľovi obilného zá
ložného listu alebo indosantom, aby sa
presvedčili hociktorého všedného dňa me
dzi 9, až 12. hodinou a medzi 14. až 17,hodinouo uloženíobiliadanéhodozálohu.

) Splnenie povinnosti, výstavcovi
v ods. 2 uloženej, vymáha sa politickou
exekúciou, ak výstavca, okresným úradom
na splnenie tejto povinnosti z návrhu ma
jiteľa obilného záložného listu vyzvaný,
vyzvaniu nevyhovie v lehote, ktorú mu
úrad určil.

() Dokiaľ celá pohľadávka nezanikla,
nesmie výstavca obilie záložným listom
dané do zálohu scudziť, ani zbaviť sa jeho
držby, ani ho uložiť v skladišti, oprávne
nom vydávať na tovar v ňom uložený
skladné listy.

8 5.

Veriteľ môže previesť obilný záložný
list na iného indosamenlom (rubopisom).

S 6.

() Výstavca je povinný bez vyzvania
obilný záložný list pred jeho splatnosťou
preplatiť:

a) skôr než stratí držbu obilia daného
do zálohu, alebo ho vyskladní zo skladišťa,
ktoré je uvedené na obilnom záložnom
liste, alebo ho uloží do skladišťa oprávne
ného vydávať skladné listy,

b) skôr než obilie spracuje alebo spo
trebuje:

c) ak zistí, že obilie je zničené, že po
škodením stratilo na cene aspoň 20%, že
nezodpovedá, čo do akosti, množstva,
druhu, údajom na obilnom záložnom liste
vyznačeným alebo cene, ktorá bola vzatá
za predpoklad jeho vystavenia.

() Za okolností uvedených v ods. 1,
alebo ak výstavca nevyhovel povinnostiam
podľa S 4, ods. 1 a 2, majiteľ obilného
záložného listu je oprávnený domáhať sa
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zaplatenia aj pred jeho dospelosťou. Deň,
keď sa tak stane, platí za deň splatnosli
obilného záložného listu.

„PV prípadochpredčasného zaplatenia
pohľadávkypodľa odseku 1 vracia sa úro
kový rozdiel za čas odo dňa zaplatenia
do dňa splatnosti obilného záložnéholistu.

8 7.

Äk nastane poislná príhoda (8 2, písm.
i) nárok na náhradu škody prechádza na
majiteľaobilného záložného listu do výšky
jeho pohľadávky.

S 8.

() Poisťovateľ je povinný príslušnú snu
mu odškodného složiť u súdu (5 3). O slo
žení sumy upovedomí súd veriteľa (8 2,
písm. d), klorý do dvoch dni je povinný
podať písomnú zprávu o tom svojmu indo
satárovi, k čomu poslačí, ak oznámenie
v lejto lehote bolo dané na poštu. Takto
upovedomenýindosatár je povinný v rov
nakej lehote, počítanej odo dňa, keď zprá
vu dostal, tým istým spôsobom upovedo
miť svojho najbližšieho nástupcu. Veriteľ
alebo indosatár, ktorý zameškal také ozná
menie, alebo ho neposlal svojmu najbliž
šlemu nástupcovi, je povinný všetkým
alebo vynechaným náslupcom náhradou
škody tým vzniklej.

Č) Súd vydá složenú sumu oprávnené
mu na kvitovaný obilný záložný list.

Č) Ak pohľadávka nie je plne krytá
složenou sumou, súd vydá oprávnenému
túlo sumu proti kvitancii na odpise obilné
ho záložného listu (S 3, odst. 1) a vyznačí

vyplatenie na prvopise obilného záložnéhoislu.

8 9.

(] Ak nebude včas zaplatené, majiteľ
obilného záložného listu môže sa na vý
stavcovi žalobou domáhaťzaplalenia alebo
vykonať poslih pre neplatenie na indo
santov, Ná

U) Ak majileľ obilného záložného listu
nebol z výťažku exekučného predaja obi
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lia, daného do zálohu, úplne uspokojený,
súd vyznačí na obilnom záložnom liste vý
kon predaja a neuhradenú sumu. Výslavca
a všetci predchodcovia majileľa obilného
záložného listu zodpovedajú solidárne za
neuhradenú sumu.

S 10.

() Výstavca môže pohľadávku,zaistenú
obilným záložným listom, zaplatiť i predo
dňom splatnosli. Ak pohľadávku ne:nožno
zaplatiť preto, že veriteľ je neznámy, ne
prítomný, alebo s tým, čo sa mu ponúka,
nespokojný, alebo z iných dôležitých pri
čin, výslavca môže uložiť peniaz u súdu
(5 3) a zbaviť sa lakto svojho záväzku.

(7) Súd vydá o složení peňazí potvrde
nie výslavcovi obilného záložného listu.
Ustanovenie 8 8, ods. 1 platí tu primerane.
Súd vydá oprávnenému složený peniaz na
kvitovaný obilný záložný list.

8 11.

Pre pokračovanie o žalobách, uplatňu
júcich nároky z obilných záložných listov,
určené týmto nariadením, plalia predpisy
občianskeho súdneho poriadku o zmenko
vom pokračovaní. Pre príslušnosť o ta
kýchto žalobách platia všeobecné ustano
venia o súdnej príslušnosti.

S 12.

O obilných záložných listoch platia,
nakoľko loto nariadenie nepredpisuje ináč,
primerane tielo uslanovenia zmenkového
zákona:

1. o spôsobilosti zaväzovať sa — $$ 1
a 108, o záväznosti podpisov — 8 2,

2. o forme— 88446,
3. o výstavcovi — 87, vela druhá,
4. o indosamente — 48 8 až 15: na

obilný záložný list indosovaný po uplynutí
lehoty určenej na protestáciu pre nepla
lenie sa hľadí ako na obilný záložný list
splatný na predloženie,

5. o dni dospelosli — $828, o platení
— 88 32, 33, ods. 1, ako aj 58 34 až 36:

6. o poslihu pre neplatenie na indosan
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lov — 88 37 a 38, ako aj 41 až 48, 50)a 51,
ďalej o ručení — 53 62 až 65,

7. o obilných záložných lisloch slrate
ných, zničených a [alošných — 88 13 až 79
s rozdielom, že v prípade 8 73 je príslušný
súd, uvedený v 8 3 tohto nariadenia, a že
v prípade 85 73 až 75 nastupuje miesto
príjemcu výstavca:

8. o premlčaní nároku z obilného zá
ložného lislu podľa tohto nariadenia proti
výstavcovi — 5 80,

9. o všeobecných zásadách premlčania
nárokovz obilnýchzáložnýchlistov, o pre
mlčaní postihových nárokov proti indo
sanlom, 0 práve veriteľa z obilného zálož
ného listu — 88 81 až 89, o medzinárod
nom práve súkromnom — 55 9 až 93, ďa
lej o protestoch, o mieste a čase prezen
lácie a iných právnych úkonov, predpísa
ných týmto nariadením,i o podpisoch vad
ných a 0 podpise zástupcom — 58 94 až
103:

10. o prediožení umiestených obilných
záložných listov — S 106, ods 1:

11. o obilnom záložnom liste a vyhlá
seniach na ňom napísaných v jazyku alebo
písme hebrejskom — 5 109.

S 13.

Slovenská národná banka je oprávnená
eskontovať obilné záložné listy za rovna
kých podmienok ako zmenky.

ČASŤ II.

O verejných obilných skladištiach.

S 14.

() Družslvá, ulvorené podľa obchod
ného zákona — zák. čl. XXAVII:1875
(v ďalšom zvané podnikateľ), sú oprávnené
na základe osobitého povolenia zriaďovať
a prevodzovať verejné obilné skladištia a
vydávať na obilie, im dané do úschovy,
skladné listy.

() Úkony podnikateľa, patriace k pre
vodzovaniu verejných obilných skladíšť,
sú obchodmi a podnikateľ obchodníkom
v smysle obchodného zákona.
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S 15.

Podnikateľ inôže na obilie, do 6vojho
skladišťa podľa tohlo nariadenia do úscho
vy prijaté, poskylovať pôžičky do výšky
%, burzovej ceny (S 27, ods. 1) a to obilie
na prikaz majiteľa vlastníckeho listu pre
dávať.

S 16.

() Povolenie zriadiť verejné obilné
skladište udeľuje ministerstvo hospodár
stva podľa voľného uváženia.

() Predpokladmi povolenia — okrem
preukázanej potreby -—sú:

1. vhodné skladište:
2. polrebný vlastný majetok,
3. činnostný (prevodzovací) poriadok a

poplatkový sadzobník, vyhovujúci vzoru
(ods. 5):

4. preukaz o okolnosti, že podnikateľ
podlieha revízii družstevného ústredia,
majúceho revízne právo.

() Povolenie udelí sa s podmienkou,
že stanovy podnikateľove budú rozšírené
o oprávnenie prevodzovať verejné obilné
skladištia.

(“) Činnostný poriadok a poplatko
vý sadzobník, aj ich zmeny, podliehajú
schváleniu ministerstva hospodárstva: ma
jú byť vyvesené vo verejnom obilnom
skladiští na mieste všeobecne prístupnom.

() Vzor činnostného poradku a po
platkového sadzobníka vydá ministerstvo
hospodárstva v dohode so zúčastneenými
ministerstvami.

(“) Vynímajúc podmienky, stanovené
poplatkovým sadzobníkom, činnostný po
riadok má obsahovať úplne a v urči
tom znení všetky ostalné podmienky pre
užívanie sk!ladišťa a zariadení 6 ním e6po
jených, najmä tieto ustanovenia:

1. o zodpovednosti a ručení podnika
teľa:

2. o povinnosti vydávať skladné listy:
3. o zákonnom záložnom práve pod

nikateľa:
4. o predajnom práve podnikateľa.
() Zmeny náležitostí uvedených v od
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seku 2 podliehajú schváleniu ministerstva
hospodárstva. Ak to žiada verejný zá
ujem, ministerstvo hospodárstva môže
ďalšie trvanie povolenia učiniť závislým
od zmien týchto náležitostí.

Č) Opatrenia podľa odsekov 1, 4 a 7
učiní ministerstvo hospodárstva po vypo
čulí Zemedelskej rady a príslušného re
vízneho družstevného ústredia (ods, 2, č.
4). Vyjadrenie toto má byť podané v ne
prekročiteľnej lehote jedného mesiaca.

5 17.

() Podnikateľ zodpovedá za všetky
škody, ktoré vzniknú zanedbaním starost
livosti riadneho obchodníka pri obchod
ných výkonoch z činnosti skladišťa vy
plývajúcich.

() Podnikateľ ručí za svoje orgány a
za iné osoby, ktoré pri svojich výkonoch
používa.

() Žalobyproti podnikateľovi pre stra
tu alebo úbytok, poškodenie alebo one
skorené vydania obilia sa premlčujú po
troch mesiacoch. Termín sa počína vo ve
ci žalôb pre stratu uplynutím dňa, kedy
by vydanie obilia muselo byť prevedené,
vo veci žalôb pre úbytok, poškodenie
alebo oneskorené vydanie obilia uplynu
lím dňa, ktorého sa vydanie stalo. Pre
úbytok alebo poškodenie obilia, ktoré pri
vydaní neboly zjavne soznateľné, môže
byť proti podnikateľovi vznesený nárok
len vtedy, keď sa o zistenie úbytku alebo
poškodenia žiada bez prieťahu po ich
spoznaní — najďalej však do 30 dní od
vydania obilia — podľa 8 347 zák. čl.
XXXVI1:1875a preukáže sa, že úbytok
alebo poškodenie nastaly v čase od pre
vzatia So strany podnikateľa až do vy
dania obilia. Rovnakým spôsobom zani
kajú námietky pre stratu, úbytok, poško
denie alebo oneskorené vydanie obilia,
keď oznámenie o týchto skutočnostiach
nebolo na podnikateľa do spomenutej
3-mesačnej lehoty odoslané. Ustanovenia
tohto odseku neplatia v prípadoch pod
vodu podnikateľa alebo jeho sprenevery.

S 18.

(") Pre poplatky za uskladnenie, oše
trovanie, poistenie a vydanie obilia, a to
vo výške stanovenej poplatkovým s6adzob
níkom, patrí podnikateľovi počas úscho
vy záložné právo na obilie, Toto záložné
právo plalí i v prípade vyhlásenia kon
kurzu na majetok vlastníka obilia a pred
chádza všetky ostatné práva.

() Toto záložné právo možno proti
majiteľovi ekladného listu alebo niekto
rého z oboch jeho dielov uplatňovať len
natoľko, nakoľko spomenuté poplatky pri
padajú za čas úschovy, v skladnom liste
už vopred určený, a ak v ňom nieje už
vopred určený, za čas do konca najbliž
šieho mája po vystavení skladného listu.
Rozsah práva záložného tu určeného ne
smie byľ rozšírený.

S 19.

(1) Podnikateľ je povinný prijímať od
domácich výrobcov, ktorí sú jeho členmi,
obilie do hromadnej úschovy, ak to do
voľuje priestor tomu účelu určený a na
koľko je vyhovené podmienkam činnost
ného poriadku, uskladňovať ho epoločne
s ostatným do úschovy mu 6vereným obi
lím toho istého druhu a akosti, oddelene
od svojho vlastného obilia, poistiť ho proti
požiaru a vlámaniu a vystaviť a vydať naň
skladný list.

(“) Podnikateľ je povinný z obilia do
úschovy prevzatého vydať obilie, na kto
ré znie skladný list, ak mú boly zapla
tené poplatky (S 18, ods. 1) a bol mu zá
roveň vrátený list vlastnícky a list zá
ložný.

(“) Podnikateľovi je ponechané na vô
ľu prijímať od domácich výrobcov, ktorí
sú jeho členmi, do úschovy obilie 6 povin
nosťou ho uskladniť oddelene od zásob
tak vlastných, ako i od zásob osôb tretích
(jednotlivá úschova).

(“) Odoprenie prijatia obilia do hro
madnej úschovy ga stíha podľa S 39. Ná
rok na náhradu škody, povstalej odopre
nim prijatia obilia do hromadnej úschovy,
je vylúčený.
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() Skladišlné obchody podľa tohto na
1iadenia, nakoľko boly proti zneniu sta
nov uzavreté družstvom ako podnikate
ľom 6 nečlenmi, sú síce platné, ale pod
nikateľ je trestný podľa časti III.

S 20.

() Skladný list je ústrižkovou časťou
skladnej knihy, vedenej skladišťom v ča
sovom poradí, a skladá sa z dvoch súvis
lých, ale odlučiteľných častí, a to z listu
vlastníckeho a listu záložného.

(") Obidve časti skladného listu musia
znieť na rad a musia, vzájomne na seba
poukazujúc, obsahovať:

1. označenie verejného obilného skla
diš(a:

Z. radové čislo skladnej knihy:
3. meno a bydlisko ukladateľa:
4. množstvo a druh do úschovy pre

vzalého obilia a jeho akosť, určenú po
dľa činnostného poriadku: pri jednotlivej
úschove má byť vedľa množstva a druhu
obilia uvedené, kde je uložená vzorka
obilia do úschovy prevzatého:

9. firmu poisťovateľa (8 19, ods. 1) a
údaj, na akú umuje obilie poistené:

6. čas, ako dlho má trvať úschova, ak
bola vopred určená:

7. čas vystavenia a podpís úradníka
podnikateľom splnomocneného.

8 21.

() Prevod obidvoch častí skladného
listu, a to spoločne aj odlúčene, deje sa
indosamentom (rubopisom).

() Ak má niekto spolu list vlastnícky
aj list záložný, je oprávnený s obilím, na
kloré znie skladný list, voľne nakladať.

() Záložný list sám o sebe dáva zá
ložné právo na toto obilie do výšky zá
ložnej pohľadávky s prislušenstvom, kým
list vlastnícky sám o sebe dáva právo
dispozičné na obilie, na ktoré znie sklad
ný list, obmedzené právom záložným.

8 22.

) Ak 6a vystaví záložný list osobite,
prvý rubopis musí obsahovať:
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1. meno a bydlisko indosatára,
2. sumu v mene slovenskej i 6 úrok

mi azda vymienenými, pre ktorú 6a na
obilie dané do úschovy zriaďuje záložné
právo:

3. deň, mesiac a rok splatnosti zálož
nej pohľadávky:

4. miesto v tuzemsku, kde 6a máplatiť.
() Tieto údaje treba vyznačiť aj nali

Sle vlastníckom.

() Okrem toho má byť prvý prevod
záložného listu s udaním dátumu zápisu
zaznamenaný spolu 6 uvedenými údajmi
v skladnej knihe skladišťa: že sa tak sta
lo, to má 6a vyznačiť tak na liste vlast
níckom, ako na liste záložnom 6 udaním
dátumu zápisu do skladnej knihy,

() Ak sa opomenie niektorá z lýchlo
náležitosti, rubopie je neplatný.

S 23.

V prvom rubopise môže byť udaný
splnomocnenec, ktorý má za dlžníka za
platiť (domiciliát). Ak je udaný, má byť
jeho meno vyznačené aj na vlastníckom
liste a vekladnej knihe. Ak nebol udaný,
pokladá sa za domiciliáta podnikateľ.

S 24.

Verejné obilné skladištia podliehajú
dozoru ministerstva hospodárstva, pria
mym dozorom 6a poverujú okresné úrady.

S 25.

(1) Ak nebude zároveň vrátený zálož
ný list, majiteľ vlastníckeho listu môže
žiadať vydanie obilia len vtedy, ak ea
složí záložná pohľadávka (8 22, ods. 1,
č. 2) i s úrokmí azda vymienenými, po
čítanými až do dňa jej splatnosti, u ve
rejného obilného skladišťa s tým cieľom,
aby bola vydaná majiteľovi záložného
listu.

() Okolnosť, že záložná pohľadávka
nie je ešte splatná, alebo že skladný čas
sa ešte neminul, alebo že majiteľ zálož
ného listu je neznámy, nie je na závadu
platnosti predchádzajúceho predpisu.
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Č) Ak je v záložnom liste pomenova
ný osobitý domiciliát (8 23), upovedomí
ho podnikateľ o vykonanom eložení. Su
mu, složenú u verejného obilného skladi
šľa na zaplatenie záložnej pohľadávky,
má podnikateľ vydať majiteľovi záložného
listu, ak vráti záložný list. Ak složená su
ma nebude vyzdvihnutá do troch mesia
cov po splatnosti záložnej pohľadávky,
má byť uložená u súdu.

S 26.

) Ak záložná pohľadávka nebude za
platená v deň platobný, majiteľ záložné
ho listu je povinný zistiť protestom včas
vykonaným, že záložný list bol domiciliá
tovi prezentovaný na zaplatenie a že tá
pohľadávka zaplatená nebola. Ináč stratí
právo postihu (S 28).

Č] O dni platobnom, čase a spôsobe
protestu platia primerane príslušné pred
plsy zmenkového zákona.

S 27.

() Ak 6a neplatí v termíne stanove
nom pre protestáciu (8 26, ods. 2), maji
teľ záložného listu je oprávnený požado
vať u podnikateľa, aby obilie, na ktoré
znie skladný list, bolo predané Obilnej
spoločnosti pre Slovensko,úč. spol. v Bra
tislave a aby bol uspokojený z výkupnej
ceny. Ak táto spoločnosť obilie nevykúpi,
má 6a predať obchodným dohodcom na
plodinovej burze v Bratislave, alebo ho
môže majiteľ záložného listu prevziať za
priemernú burzovú cenu, upravenú 6o
zreteľom na miesto uskladnenia. To isté
právo má prvý rubopisec (8 22), ak vy
platí záložný list, proti majiteľovi li
stu vlastníckeho. Výťažok sa použije po
dľa $ 29, ods. 24 3.

Č) Ak záložná pohľadávka zanikne
hociktorým spôsobom, majiteľ záložného
listu je povinný vrátiť záložný list pod
nikateľovi.

() Ak trhová cena, za ktorú obilie bo
lo predané alebo prevzaté (ods. 1), ne
kryje záložnú pohľadávku 6 príslušen
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stvom, zapíše ca vykonaná eplátka na zá
ložný list a ten 6a vráti majiteľovi.

S 28.

(!) Ak majiteľ záložného listu nebol
z predaného alebo prevzatého obilia úplne
uspokojený, má proti rubopíscom do výš
ky nekrytej pohľadávky právo postihu, o
ktorom platia primerane predpisy o po
stihu zmenkovom.

(") Termín na podanie regresnej žalo
by treba počítať odo dňa, keď bol predaj
skončený, alebo keď bolo prevzaté obilie
(5 27, ods. 1). Právo to zaniká, ak maji
teľ záložného listu nenalieha na predaj
obilia, alebo neprevezme ho, a to v obi
dvoch prípadoch — do 30 dní od napísa
nia protestu.

5 29.

(1) Ak nebude vyzdvihnuté obilie, do
úschovy prevzaté na určitý čas, po uply
nutí tohto času, alebo obilie, do úschovy
prevzaté na čas neurčitý, do konca naj
bližšieho mesiaca mája po vystavení sklad
ného listu, alebo ak hrozí obiliu v dobe
úschovy skaza alebo podstatné zhoršenie,
podnikateľ je oprávnený po vyzvaní ukla
dateľa, aby obilie vyzdvihol, dať obilie
predať Obilnej spoločnosti pre Slovensko,
úč. spol. v Bratislave. Ak táto spoločnosť
obilie nevykúpi, môže ho predať obchod
ným dohodcom na plodinovej burze v Bra
tislave, alebo ho prevziať. Pre toto pre
vzatie platí predpis S 27, ods. 1. Toto
predajné právo podnikateľa nemôže byť
dohodou strán rozšírené.

(7)Z ceny pri tom dosiahnutej uhradia
sa predovšetkým náklady predaju a po
tom poplatky podľa sadzobníka, ďalej po
hľadávka majiteľa záložného listu i 6 prí
slušenstvom. Ak bol záložný list úplne
zaplatený, má byť majiteľovi odobraný,
ináč má byť splatená eplálka na ňom vy
značená a záložný list majiteľovi vrátený.
Zvyšok po zaplatení záložného listu, pri
padne ešte zbývajúci, má byť vydaný ma
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jiteľovi vlastníckeho listu, pri čom sa mu
má tento list odobrať.

() Sumy na list vlastnícky a list zá
ložný pripadajúce majú byť uložené u sú
du, ak nebudú vyzdvihnuté v troch me
siacoch po dospelosti listu záložného, po
ťažne po uplynutí času úschovy.

S 30.

Obilie prevzaté do úschovy podľa tohto
nariadenia je vecou 6verenou a možno
s ňou nakladať len podľa predpisov tohto
nariadenia.

5 31.

Na obilie, na ktoré je vydaný skladný
ist, a na práva, ktoré patria k obiliu ma
Hieľovivlastníckeho listu alebo záložného
listu, nemožno vykonať exekučné alebo
zaisťovacie opatrenia. Predmetom týchto
opatrení sú výhradne oba diely skladného
stu.

S 32.

Ak nastane poistná príhoda (S 19, ods.
1), prechádza nárok na náhradu škody na
rzajiteľa lisi: vlastníckeho a listu zálož
ného v poninereich práv k obiliu, na kto
ré znie skladný list.

8 33.

() O umorení strateného listu vlast
níckeho alebo listu záložného platia pri
merane príslušné ustanovenia zmenkové
ho zákona.

() Po zavedení umorovacieho pokra
čovania majiteľ listu, ak poskytne nále
žitú istotu, môže požadovať od podnika
teľa, aby mu bol vystavený náhradný list.
Ak sa strany nedohodnú o istote, určí ju
súd.

Č) Ak bol stratený list vyhlásený za
umorený, má byf istota vrátená.

S 34.

Príjmy a výdavky vyplývajúce z uscho
vania obilia podľa tohto nariadenia má
podnikateľ účtovať oddelene.
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Časť III.

Ustanovenia spoločné, trestné
a záverečné.

5 35.

() Obilné záložné listy podliehajú po
platku ako zmenky podľa zákona zo dňa
23. marca 1928, č. 48 Sb z. a n., 0 zmen
kovom poplatku.

(č)Vlastnícke listy verejných obilných
skladíšť a každý ich indosament, sú pod
robené bez rozdielu hodnoty obilia poplat
ku 50 halierov, ktorý sa platí kolkami. Za
platiť tento poplatok sú povinní so zrete
ľom na čas, keď platobná povinnosť kaž
dej jednotlivej osoby vznikla, ukladateľ,
indosant, majiteľ listu vlastníckeho a pod
nikateľ solidárne. Ak nebola kolková po
vinnosť splnená, platia primerane ustano
venia $8 14 až 16 zákona o zmenkovom
poplatku (ods. 1).

() Záložné listy verejných obilných
skladíšť, ktoré sa prevádzajú odlúčene, sú
podrobené poplatku ako zmenky podľa
zákona o zmenkovom poplatku (ods. 1).

() Z dania obilia do zálohu sa poplatok
nevymeriava.

S 36.

Pokračovanie súdu pri ukladaní obil
"ných záložných listov do sbierky odpisov
vydaných obilných záložných listov (5 3),
složenie peňazí k súdu (88 8, 10, 25 a 29),
vyznačenie výsledkov exekučného predaju
(8 9) a určenieistoty okrem prípadu sporu
(5 33) je pokračovaním nesporným.

S 37.

(") Prestúpenie predpisov $8 1, ods. 2
a 3, 83, ods. 2, S 4 ods. 4a 86, ods. 1 až
3, ďalej uvedenie nepravdivých údajov o
poistení (8 2, písm.i), trestajú okresné (po
licajné) úrady, ak čin nie je prísnejšie
trestný, ako správne priestupky peňažitým
trestom od Ks 100.— do Ks 100.000.— ale
bo uzamknutím do troch mesiacov. Ak je
peňažitý trest nedobytný, uloží sa podľa
miery zavinenia trest uzamknutia do troch

! mesiacov.
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() Stíhanie týchto správnych priestup
kov premlčí sa v dobe 6 mesiacov.

S 38.

() Výstavca alebo iná osoba podpísaná
na obilnom záložnom liste, ktorá úmysel
ne alebo z hrubej nedbalosti zmarí alebo
skráti uspokojenie majiteľa obilného zá
ložného listu tým, že obilie dané do zálohu
odslráni, poškodí, zničí alebo neoprávnene
scudzí,bude potrestaná, ak čin nie je prís
nejšie trestný, súdom pre priestupok, a ak
škoda prevyšuje Ks 2.000.—, pre prečin.

Č) Trestom za prečin je väzenie od jed
ného mesiaca do jedného roku. Trestom
za priestupok je uzamknutie do 3 me
siacov.

Č) Ak bol čin spáchaný z pohnútky
nízkej a nečestnej, má byť vyslovená stra
ta volebného práva do obce.

() Pokus je trestný.

S 39.

() Ak orgány podnikateľa prekročia
alebo porušia predpisy tohto nariadenia
alebo udeleného povolenia alebo činnost
néhoporiadku a poplatkového sadzobníka,
budú potrestané okresným (policajným)
úradom za priestupok peňažitým trestom
do 10.000.—Ks, ktorý v prípade nedobyt
nosti sa má premeniť na uzamknutie do 1
mesiaca. Ak sa orgán skladá z niekoľko
osôb fyzických a priestupok bol spáchaný
týmto orgánom, sú trestne zodpovedné
všetky osoby, ktoré privodily úkony, za
kladajúce skutkovú podstatu priestupku.
Ak nemožno zistiť osobu trestne za to
zodpovednú, uloží 6a trest podnikate
ľovi. Pri opakovaní môže byť podnikate
ľoviodňaté povolenie, Uloženie tohto tre
stu nevylučuje stíhanie podľa iných zá
konov. Presunutie platenia trestov, ulože
ných podľa tohto ustanovenia orgánom, na
podnikateľa je zakázané. Dohody tomu
odporujúce nie sú právne účinné. Ale pod
nikateľ ručí solidárne s potrestaným za
tresty a náklady pokračovania uložené
jeho orgánom.

() Odňať prevodzovacie povolenie je
príslušné ministerstvo hospodárstva. Usla
novenia 8 16, ods. 8 platí tu primerane.

() O premlčaní týchto priestupkov pla
tí primerane ustanovenie S 31),ods. 2.

S 40.

Dňom účinnosti tohlo nariadenia sa
zrušujú zákon zo dňa 28. júna 1933, č. 107
Sb. z an. o obilných záložných listoch a
o verejných obilných skladištiach a vládne
nariadenie zo dňa 27, apríla 1934, č. 81 Sb.
z. a n., ktorým sa odkladá doba splatnosti
obilných záložných listov.

S 41.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva v dohode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanský v. r Medrický v.r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.

136.
Vládne nariadenie

"Zo dňa 13. júna 1939
o povinnej revízii obchodných bánk a

peňažných podnikov.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostalnom Slovenskom štáte, naria
duje:

5 1.

(“) Slovenská národná banka vykonáva
dozor (S 2, ods. 4 vládneHo nariadenia zo
dňa 4. apríla 1939, č. 44 SI. z.) nad vše
tkými obchodnými bankami a peňažnými
podnikmi, aj nad filiálkami cudzozem
ských obchodných bánk a peňažných pod
nikov, prevodzujúcich bankové a peňažné
obchody na území Slovenského štátu.

(7)V smysle tohto nariadenia treba roz
umeť výrazom:
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a) „obchodné banky": účastinné ban
ky, t. j. účastinné spoločnosti prevodzujú
ce bankové a peňažné obchody (S 6 záko
na zo dňa 10. októbra 1924, č. 239 Sb. z.
a n, o vkladných knižkách (listoch),akciovýchbankáchao revíziibankových
ústavov vo znení čl. XVII zákona zo dňa
21. aprila 1932, č. 54 Sb. z. a n.), a peňaž
né spoločnosti s ručením obmedzeným,t.
j. spoločnosti s ručením obmedzeným, pre
vodzujúce bankové a peňažné obchody
(6 22 posl. ods. zákona č. 58/1906 r. z.,
platiaceho podľa čl. I. zákona zo dňa 15.
apríla 1920, č. 271 Sb. z. a n. tiež na území
Slovenského štátu):

b) „peňažné podniky“: podniky v smy
sle čl. LII zákona zo dňa 21. apríla 1932,
č. 54 Sb.z.a n., t. j. podniky jednotlívcov,
verejných obchodných spoločností a spo
ločností komanditných, ktorých predmet
prevodzovania záleží v bankových a pe
ňažných obchodoch:

c) ufiliálky“: pobočky, expozitúry,
sberne, platebne, jednateľstvo a akokoľ
vek ináč nazvané pobočné (vedľajšie) zá
vody.

5 2.

Obsahom dozorného práva Slovenskej
národnej banky je:

a) revidovať subjekty dozoru pod
robené,

b) podávať ministerstvu financií ná
vrhy na reorganizáciu, sanáciu alebo likvi
dáciu subjektov dozoru podrobených a
spolupôsobiť pri takýchto akciach vôbec.

S 3.

() Dozor wykonáva zvláštny revízny
odbor Slovenskej národnej banky.

() Revízny odbor pri výkone pôsobno
sti v 8 2 uvedenej je podrobený minister
stvu financií.

5 4

() Zamestnanci revízneho odboru (ria
diteľ, jeho zástupca, revizori a pomocné
sily) sú zamestnancami Slovenskej národ
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nej banky, klorá je však povinná pred
uzavrelím alebo zrušením služobných
smlúv s nimi vyžiadať si súhlas minister
stva financií. Za zamestnancov revízneho
odboru môžu byť ustanovené len osoby
mravne zachovalé a odborne kvalifiko
vané.

() Pred nastúpením služby skladajú
zamesinanci revízneho odboru prísahu mi
nistrovi financií alebo jeho zástupcovi, že
budú svedomite plniť služobné povinnosti
a zachovajú najprísnejšiu mlčanlivosť —
aj potom, keď ich činnosť v revíznom od
bore prestala — o tom, čo sa dozvedeli
pri výkone svojej služby alebo vzhľadom
na svoje služobné postavenie a Čo v zá
ujme štátu, subjektov dozoru podrobených
a ich zákazníkov alebo ináč zo služobných
ohľadov treba zatajiť, alebo čo im bude
výslovne ako dôverné označenéa to proti
každému, komu nie sú povinné o takýchto
veciach podávať úradne hlásenia.

() Pred súdmi môžu zamestnanci re
vízneho odboru vypovedať len potiaľ, po
kiaľ neporušujú povinnosť mlčanlivosti,
alebo pokiaľ bolí od tejto povinnosti oslo
bodení ministerstvom financií.

(“) Povinnosti zamestnancov revízneho
odboru (ods. 1) stanoví Slovenská národná
banka po schválení minísterstva financií
osobitým služobným poriadkom: pokiaľ
ide o výkon ich služobných povinností,
požívajú zamestnanci revízneho odboru
rovnakú právnu ochranu a sú rovnako
trestne zodpovední ako úradníci štátu.

(“) Zamestnanci revízneho odboru ne
smú do 5 rokov po skončení služobného
pomeru stať sa členom správnej rady ale
bo dozornej rady niektorého peňažného
ústavu alebo peňažného podniku alebo
podniku, ktorý na niektorom peňažnom
podniku závisí, ani nesmú takýto peňažný
podnik alebo podnik závislý sami prevo
dzovať, alebo sa na ňom zúčastniť ako
spoločníci: rovnako nesmú do uvedenej
doby vstúpiť priamo alebo nepriamo do
služieb niektorého z dotyčných podnikov.
Úmluvy tomuto odporujúce sú neplatné.
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S 5.

() Osobné a vecné výdavky revízneho
odboru hradia subjekty dozoru podrobené
v pomere rozsahu svojho podnikania.

Č) Na tieto výdavky poskytne Sloven
ská národná banka zálohu ponajprv do 31.
decembra 1939, potom vždy podľa potre
by — najviac však na pol roka.

Č) Povinné príspevky rozvrhne na jed
notlivé subjekty dozoru podrobené Slo
venská národná banka vždy do 31. de
cembra každého roku na podklade posled
ných súvah.

() Výmera príspevku oznámi sa sub
jektu dozoru podrobenému (S 1) platob
ným vyzvaním, v ktorom nech je uvedená
vymerovacia základňa a určená lehota
splatnosti.

Č) Proti platobnému vyzvaniu môže
byť do 15 dní po doručení podaná u Slo
venskej národnej banky sťažnosť k mini
sterstvu financií, ktoré o nej rozhodne po
dľa voľnej úvahy. Podaním sťažnosti sa
však splatnosť príspevku a jeho exekúčne
vymáhanie nestaví.

() Príspevok je splatný do 15 dní po
doručení platobného vyzvania.

no Nedoplatky na príspevku sa vymá
hajú politickou exekúciou na základe vý
kazu 0 nedoplatkoch, potvrdeného čo do
vykonateľnosti ministerstvom financií.

S 6.

Cieľom revízie podľa S 2,lit. a) je:
1. kontrolovať, či subjekty podrobené

dozoru,ich orgány a zamestnanci dodržujú
normy zákonné a autonomné(stanovy, ro
kovací poriadok, dozorný poriadok atď.),
ktorými je ich činnosť upravená:

Z. zisťovať majetkový stav a preskú
mať celé hospodárenie subjektov dozoru
podrobených, najmä s hľadiska bezpečno
sti vkladateľov a iných veriteľov.

S 1.

Revízia Sa vykonáva:
a) nepriamo — skúmaním vyžiadaných
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záverečných účtov, výkazov, dokladov a
iných písomnoslí a potrebných vysvetlení:

b) priamo — na mieste samom.

S 8.

() Revizori majú právo vstúpiť do ob
chodných a prevodzovacích miestností re
vidovaného subjektu, nahliadnuť do vše
tkých kníh a dokladov, požadovať zprávy
a objasnenia od všetkých členov spoločen
ských orgánov, ich zástupcov, úradníkov a
zamestnancov vôbec, preskúmať všetky
majetkové hodnoty a slav pokladnice.

() Pred započatím revízie revizori sú
povinní predložiť písomný príkaz revízne
ho odboru na vykonanie revízie a legiti
movať sa.

s 9.

() Podrobné predpisy o spôsobe, roz
sahu a dobe výkonu revízie určí minister
stvo financií na návrh Slavenskej národ
nej banky osobitou inštrukciou.

()) Revízny odbor môže kedykoľvek
požadovať od subjektov, dozoru podrobených,výkazyoaktívachapasívachk zi
steniu solventnosti a likvidnosti.

()) Revízny odbor má právo žiadať
reeskontné miesta o sdelenie .rozsahu po
užitého eskontného a reeskontného úveru
subjektov podrobených dozoru a ich dlž
níkov a naopak môže nažiadosť reeskont
ného miesla oznamovať celkovú zaviaza
nosť dozorom podrobených subjektov. Re
vízny odbor mátiež právo žiadať od hoci
ktorého peňažného úslavu potvrdenie o
správnosti výšky uložených prebytkov
subjektu podrobeného dozoru.

(“) So súhlasom dozoru podrobeného
subjektu môže revízny odbor vykonať re
víziu aj u jeho dlžníka, ak tento k tomu
svolí.

S 10.

() O výsledku revízie podajú revizori
písomnú zprávu, ktorá sa doručí revido
vanému subjektu — ak je tu dozorná rada,
jej prostredníctvom — a liež minislerstvu
financií.
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() Správne a dozorné orgány revido
vaného subjektu sú povinné o revíznej
zpráve rokovať, s ňou sa vyporiadať a zá
vady zistené revíziou odstrániť v lehote,
určenej revíznym odborom.

() Ak by revidovaný subjekt nevyho
vel príkazom revízneho odboru, alebo ak
by došlo k nejakému nedorozumeniu me
dzi nim a revíznym odborom, predloží sa
vec minislerstvu financií, kloré rozhodne
s konečnou platnosťou.

S 11.

() Minislerstvo financií nesmie revízne
zprávy použiť pre účely daňové a poplat
kové, a to ani dotyčne revidovaných sub
jektov, ani ich zákazníkov.

() Do revíznych spisov majú právo na
hliadnuť guvernér a viceguvernér Sloven
skej národnej banky, pri čom platí S 18,
ods. S vl. nariadenia zo dňa 4. apríla 1939,
č. 44 Sl. z.

() Súdu možno vydať revíznu zprávu
len na prikaz ministerstva [inancií.

S 12.

() Firemný súd, nariaďujúci zápis fir
my prevádzajúcej obchody bankové a pe
ňažné, je povinný dodať opis vyhlášky, ur
čenej pre uverejnenie v ,„Súdnom ústred
nom oznamovateli“, revíznemu odboru
Slovenskej národnej banky.

() Ak sa zriadi nová obchodná banka
alebo peňažný podník (S 1), ich správne
orgány (správna rada, osobne nučiaci spo
ločníci, majiteľ firmy jednotlivca) sú po
vinné oznámiť to revíznemu odboru Slo
venskej národnej banky do jedného me
Siaca po zápise do firemného registra a
súčasne mu predložiť výťah z firemného
registra a stanovy (spoločenskú smluvu)
spoločnosti.

5 13.

Zprávy, podania a oznámenia úradom
v revíznych veciach podľa tohto nariade
nia i s prílohami sú oslobodené od po
platkov.
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S 14.

() Ustanovenia SS 18 až 29 zákona zo
dňa 10. októbra 1924, č. 239 Sb. z. an. o
vkladných knižkách (lisloch), akciových
bankách a o revízii bankových ústavov,
v znení zákona zo dňa 21. apríla 1932, č.
54 Sb. z a n., sa zrušujú.

() Trestné ustanovenia v ods. 1 uve
dených právnych predpisov vzťahujú sa aj
na porušenie obdobných predpisov tohto
nariadenia.

S 15.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: splnia ho minister finan
cií a minister pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr.Ďurčanskýv.r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v. r. aj za ministra Čatloša,

137.
Vládne nariadenie

zo dňa 20. júna 1939
o dôverníkoch a dočasných správcoch v
priemyselných, obchodných a remeselných

podnikoch a v iných majetkových
podstatách.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14, marca 1939, č. 1 SI. z.
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

Dielprvý.
Ustanovenia všeobecné.

8 1.

Priemyselné, obchodné a remeselné
podniky musia byť vedené v súlade s ho
spodárskymi a inými verejnými záujmami
štátu.

Diel druhý.
O dôverníkoch.

8 2.
Keď to hospodárske a verejné záujmy

vyžadujú, môže byť do podnikov v $ 1 uve
dených menovaný dôverník.



Slovenský zákonník č. 137. 210

S 3.

() Dôverník môže byť menovaný len
do toho priemyselného podniku, ktorý v
roku 1938vykázal celkový obrat najmenej
1 milionkorún a len do toho obchodného
a remeselného podniku, ktorý v roku 1938

zal celkový obrat najmenej 500.000
() Dôverníka menuje:
a) ministerstvo hospodárstva do pod

nikov,ktoré zamestnávajú viac ako 50 za
mestnancov a do podnikov bez ohľadu na
počet zamestnancov, ktoré majú sídlo v
obvode mestského notárskeho úradu v
Bratislave,

b) okresný úrad do podníkov ostat
ných.

U) Dôverníkom môže byť mravne za
chovalý občan, ktorý má najmenej 24 ro
kov a podľa možnosti aj príslušné odborné
vzdelanie a znalosti. Môže ním byť aj za
mestnanec podniku. Kým nebude vydaný
zákon o slovenskom štátnom občianstve, |
môže byť za dôverníka vymenovaný len
ten, kto má domovské právo v niektorej
obci na území Slovenského štátu.

() Dôverníkom nemôže byť dlžník pod
niku, majiteľ alebo zamestnanec konku
renčného podniku.

Č) Pri výkone svojej funkcie má dôver
ník postavenie verejného orgánu. Táto
lunkcia však nezakladá žiaden služobný
pomer ani voči podniku, ani voči štátu.

U) Odmenu dôverníka určuje minister
stvo hospodárstva na ťarchu podniku.

() Dôverník nesmie používať iné ozna
čenie ako „dôverník“.

() Dôverník skladá do rúk zástupcu
menovacieho úradu sľub, ktorého formulu
určí ministerstvo hospodárstva.

S 4,

Menovanie dôverníka môže byť hoci

kedy zrušené menovacím úradom alebo
ministerstvom hospodárstva.

S 5.

(!) Dôverník má funkciu kontrolnú, do

zerá na hospodárenie podniku a dáva ná
vrhy na odstránenie závad, keď 6a nimi

. porušujú zásady v 8 1 uvedené. Za týmto
účelom môže nahliadnuť do všetkých kníh,
záznamov, ako aj iných pomôcok, kloré
súvisia s vedením podniku. Nesmie však
prijímať ani poukazovať žiadne platby
podniku.

() Verejné odborné a slavovské orá2
nizácie (na pr.: živnostenské spoločenstva,
obchodné grémiá a ich sväzy, obchodné
a priemyselné komory) sú povinné bez
platne, v rámci 6vojej pôsobnosti, poskyt
núť dôverníkovi rady a informácie, keď
o to požiada.

8 6.

Proti opatreniam, učineným podľa
predchádzajúcich paragrafov nie je prí
pustné odvolanie.

Diel tretí.
O dočasnej správe.

8 7.

(!) Keď ministerstvo hospodárslva uzná
za potrebné, môže na návrh príslušnej 00
chodnej a priemyselnej komory uvaliť do
časnú správu na ohrožené priemyselné, ob
chodné a remeselné podniky.

(7) Ministerstvo hospodárstva môžs
uvaliť dočasnú správu aj V prípade, keď
bol opustený jeho držiteľom priemyselný,
obchodný a remeselný podnik alebo iná
majetková podstata (obytný dom a pod.)
vyžadujúca správu. Kedy sa pokladá pod
nik za opustený, určí minister hospodác
stva. Takéto opatrenie môže byť vykona:
né buď z moci úradnej alebo na návrh ve:
rejného úradu (orgánu) a tiež na návrn
osôb (lyzických alebo právnických), ktoré
na ďalšom chode podniku alebo na zacho:
vaní majetkovej podstaty majú právny al2
bo hospodársky záujem. K takýmto osobám
patria aj blízki pribuzní, zamestnanci a
veritelia držiteľa podniku alebo inej ma
jetkovej podstaty a osoby, ktoré sú 6 ním
v obchodnom alebo hospodárskom styku.
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S 8,

() O kvalifikácii dočasného správcu
platia ustanovenia 5 3, ods. 3 a 14.

(") Dočasný eprávca je povinný na účet
držiteľa urobiť všetky opatrenia, ktoré
treba na zachovanie riadneho a presného
chodu podniku alebo na zachovanie ma
jelkovej podslaty. Na neho prechádza
správa podníku (majetkovej podstaty) a
všetko, čo s ňou súvisí. Zodpovedá za
škodu, ktorá by vznikla zo zanedbania
povinností jemu uložených.

() Pred nastúpením úradu vykoná d-
časný správca sľub do rúk zástupcu mini
sterstva hospodárstva.

() Dočasný správca zastupuje majetok
podniku (majetkovú podstatu) jemu do
správy sverený pred súdmi a úradmi,

() Dočasný správca je povinný zacho
vávať úradné tajomstvo o skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedel pri výkone dočas
nej správy.

() Ďalej je dočasný správca povinný
vykonávať správu osobne a skladať o svo- |
jom hospodárení účly úradu v lehotách
úradom určených a podať úradu kedykoľ
vek potrebné zprávy a vysvetlenia.

() Dočasný správca má nárok na ná
hradu holových výdavkov a na odmenu,
ktorej výšku určí ministerstvo hospodár
stva..

() Ministerstvo hospodárstva môže z
úradnej moci alebo na žiadosť kedykoľ
vek dočasného správcu odvolať a meno
vať na jeho miesto osobu inú (ods. 1).

5 9,

() Dočasný správca potrebuje povole
nie ministerstva hospodárstva, ak chce
vykonať opatrenia, ktoré nepatria k oby
čajnému hospodáreniu, ako i ku všetkým
iným opatreniam zvláštnej dôležitosti,

() Ministerstvo hospodárstva dozerá
na to, ako dočasný správca hospodári a
z úradnej moci sa postará o to, aby boly
odstránené závady a nepravidelnosti pri
hospodárení zistené,

() Dočasný správca platí z výťažku
dočasnej správy jej náklady a všetky vý

davky, spojené s riadnym prevodzovaním
podniku, predovšetkým verejné dane a
dávky, mzdy, príspevky na sociálne po

„istenie, úroky a anuity z hypotekárnych
pohľadávok, poistné prémie atď.

() Čistý výťažok dočasnej správy pod
niku sa Po zúčtovaní odovzdá držiteľovi
podniku, Ten však je povinný, keď tak
rozhodne ministersivo hospodárstva, skla
dať hotovosti, potrebné na prevodzovanie
podniku, a hradiť jeho schodok pod násled
kami exekúcie.

S 10.

Exekučná vnútená správa môže po
stihnúť len čistý výťažok, ktorý by mal
podľa 8 9, odst. 4 dostať držiteľ podniku.

8 11.

Dočasnú správu môže zrušiť minister
stvo hospodárstva samo alebo na návrh
príslušnej obchodnej a priemyselnej komo
ry, keď prestal dôvod, pre ktorý bola uva
lená.

S 12.

() Zavedenie i zrušenie dočasnej sprá
vy sa poznačí do príslušnej verejnej kni
hy, ak sú súčiastkou podniku nemovitosti.
Poznámka má ten účinok, že dočasná
správa môže byť vedená proti každému,
kto po poznámke nadobudol práv k pod
niku,

() Ak je firma držiteľa podniku zapísa
ná v obchodnom registre, na návrh mini
sterstva hospodárstva poznačí sa v refi
stre aj uvalenie dočasnej správy a meno
dočasného správcu, ako aj zrušenie dočas
nej správy.

Diel štvrtý.
Ustanovenia záverečné.

8 13.

() Týmto nariadením sa zrušuje vlád
ne nariadenie zo dňa 14. októbra 1938, č.
234 Sb. z. a n., o dočasnej správe opuste
ných hospodárskych podnikov a závodov
a vládne nariadenie Zo dňa 15, marca
1939, č. 19 SI, z., o vyslaní vládnych dô
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verníkov do výrobných a obchodných pod
nikov.

() Dekréty vydané podľa S 1 vládneho
nariadenia zo dňa 15. marca 1939 č, 19
Sl. z., ponechávajú sa v platnosti, nakoľko
osoby nimi vymenované vyhovujú 5 3
ods. 3 a 4 tohto nariadenia. Na tieto
osobyvzťahujú sa odo dňa účinnosti tohto
nariadenia všetky ustanovenia uvedené v
851 až 6 tohto nariadenia.

() Ustanovenia tohto nariadenia 6a ne
vzľabujúna tie prípady, v ktorých k ob
dobným opatreniam došlo alebo dôjde po
dľainých právnych predpisov.

S 14.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a stratí ju dňom 31. de
cembra 1939: vykoná ho minister hospo
dárstva spolu so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v. r. Medrický v. r
Dr. Ďarčanský V. r. aj za ministra
Sivák v. r. dr. Pružinského.
aj za ministra dr. Frilza Čatloš v. r.

aj za ministra Stanu.

138.
Vyhláška

ministerstva vnútra
zo dňa 12. júna 1939,

klorou sa vyhlasuje za záväznú rámcová
smluva mzdových a pracovných pomerov

pre stálych poľnohospodárskych zamest
nancov na rok 1939,

Ministerstvo vnútra podľa 8 2 vládne
ho narmadenia zo dňa 17. mája 1939, č. 104
SI. z., o záväznosti hromadných pracovných
smlúv vyhlasuje za záväznú na celom území
Slovenského štátu rámcovú smluvu mzdo
vých a pracovných pomerov pre stálych
poľnohospodárskych zamestnancov na rok
1939, uzavretú v Bratislave dňa 24. februára
1939 medzi Sväzom statkárov a nájomcov

na Slovensku v Bratislave, Krajinským
hospodárskym espolkom veľkostatkárov,
statkárov a nájomcov na Slovensku v Bra
tislave, Sväzom veľkostatkárov na Sloven
sku v Bratislave, Sdružením trenčiansko
považských poľnohospodárov v Trenčíne,
Spolkom statkárov a nájomcov na východ
nom Slovensku v Michalovciach, Správou
štátnych majetkov v Holiči, Správou štát
nych majetkov vo Vígľaši a Hospodárskou
a lesnickou jednotou v Turčianskom Svä
tom Martine na strane jednej a Slovenským
kresťansko-sociálnym odborovým edruže
ním, odborom poľnohospodárskych a les
ných robotníkov — ústredím v Bratislave
na strane druhej.

Text rámcovej smluvy mzdových a pra
covných pomerov pre stálych poľnohospo
dárskych zamestnancov na rok 1939 je
uverejnený v Úradných novinách.

Vyhláška nadobúda účinnosti dňom vy
hlásenia.

Minister vnútra: Dr. Tuka v.r.

Koihtlačiareň Aadreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra čislo 12
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Slovenský zákonník
Čiastka 31. Vydaná 28. júna 1939. Ročník 1939.—

OBSAH: (159.—141.) 139, Nariadenie o Slovenskej leleckej spoločnosti. — 140, Nariadenie o
nickterých opatreniach, lýkajúcich sa spolkov a družstiev. — 141, Nariadenie o mimo
riadnych opatreniach.

139.

Vládne nariadenie
Zo dňa 21. júna 1939

o Slcvenskej leteckej spoločnosti.

Vláda Slovenského štátu podľa 8$4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

S 1.

Leteckú dopravu osôb, poštových zá
sielok, batožiny a tovaru na území i mimo
územia Slovenského štátu bude prevádzať
Slovenská letecká spoločnosť, účastinná
spoločnosťso sídiom v Bratislave, v klorej
Slovenský štát bude mať najmenej 51%
účastín.

8 2.

Slovenskej leteckej spoločnosti sa ude
ľuje dňom jej vzniku (8 4) koncesia na
prevodzovanie pravidelných a nepravidel
ných leteckých liniek, aj mimoriadnych
letov na území Slovenského štátu! ďalej na
provoz na zahraničných leteckých lin
kách, nakoľko budú dojednané Sloven
ským štálom príslušné letecké smluvy
(dohody). Súčasne sa tejto spoločnosti
udeľuje koncesia na zriadenie cestovných
kancelárií. Obe tieto koncesie sa udeľujú
na neurčilú dobu, najmenej však na 10 ro
kov od nadobudnutia účinnosti tohto na
riadenia. Koncesie tieto môžu byf odňaté
nariadením vlády.

5 3.

() Právne úkony, spojené so zriadením “
Spoločnosti (8 1), sú oslobodené od kolkov !
a poplalkov.

Cena 50 hal.

(") Spoločnosť (5 1) nebude podrobená
zvláštnej dani zárobkovej v daňovom ro
ku, nakoľko z výťažku "príslušného ob
chodného obdobia nebude vyplácať divi
dendy (podiely na zisku).

() Spoločnosť (S 1) je oslobodená na
dobu 5 rokov od cla, daní a dávok zalie
tadlá, letecký materiál, letecké technické
súčasti a pohonné hmoty, polrebné pre
provoz, nakoľko by sa musely dovážať
z cudziny: ďalej je pri leteckej doprave
oslobodená od poplatkov: pristávacích,
hangárovacích, za poskytovanie služby za
bezpečovacej a za službu meteorologickú.

S 14.

Inak o Slovenskej leteckej spoločnosti
platia predpisy obchodného zákona (zák.
čl. XXXVI1:1875).

S 5.

Nariadenie toto nadobúda
dňom vyhlásenia: splní ho minister dopra
vy a verejných prác v dohode so zúčaslne
nými ministrami.

účinnosti

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Medrickýv. r.
Dr. Ďurčanský v.r. aizamio.dr. Pružínského
Dr. Fritz v. r. Stano v.r.
aj za minislra Siváka Čatloš v. r.

140.
Vládne nariadenie

zo dňa 21. júna 1939
o niektorých opatreniach, týkajúcich sa

spolkov a družstiev.

Vláda Slovenského šlátu podľa 5 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.
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o samostatnom Slovenskom šlále, nari
duje:

51.

Toto nariadenie vzťahuje sa na spolky,
zriadené podľa nariadenia býv. uh. min.
vnútra zo dňa 2. mája 1875, č. 1508:1875
— B. M.o zakladaní spolkov, a na druž
slvá a sväzy družstiev, zriadené podľa
ustanovení $8 223 až 257 zák. čl XXXVII: |
1875 (obchodného zákona) — s výnimkou
tých, ktoré prevádzajú úverné obchody
alebo poisťovanie — (ďalej ,,sdruženia“).

S 2.

() Ak to vyžaduje verejný záujem, mô
že ministerstvo vnútra:

1, stanoviť, že ďalšia činnosť sdruženia
sa činí závislou na splnení podmienok,
ktoré s ohľadom na verejný záujem záro
veň urči:

2. dosadiť pre dozor nad
sdruženia alebo činnosťou jeho zariadenia
alebo podniku osobitý orgán a vyhradiť
jeho schváleniu všetky alebo niektoré
usnesenia a rozhodnutia orgánov sdruže
nia, ktoré sú bez tohto schválenia neplat

činnosťou

né,

3. rozpustiť (odslrániť) všetky alebo
niektoré orgány sdruženia a namiesto nich
ustanoviť osobité orgány 6 pôsobnosťou
rozpustených (odstránených) orgánov:

4. slúčiť sdruženie s iným sdružením
sledujúcim ten istý alebo podobný účel
alebo ich rozpustiť (zrušiť).

() Opatrenia podľa odseku 1 oznámi
ministerstvo vnútra súdu (úradu) vedúce
mu register, v klorom je sdruženie zapí
sané, ktorý ho zapíše do registra a zápis
vyhlási na trovy sdruženia spôsobom pred
písaným pre lakélo alebo obdobné zápisy.

8 3.

Slúčenie (likvidácia) esdružení podľa
5 2, ods. 1, č. 4 vykoná sa podľa platných
Drzčpisov, po prípade podľa ustanovení,

ktoré vydá mi isterstvo vnútra v dohode
so zúčastnenými ministerstvami. Likvidá
tori musia byť ministerslvom vnútra echvá
lení: ak odoprie ministenstvo vnútra ich
schválenie, môže ich samo menovaťa uro
biť, čo je potrebné k tomu, aby boli uve
dení v svoju funkciu.

S 4.

Slúčenia (likvidácie) sdružení, prevá
dzané podľa tohto nariadenia, sú oslobo
dené od všetkých kolkov, poplatkov a dá
vok za úradné úkony.

8 5.

Osobám, ustanoveným pre dozor nad
činnosťousdruženia a pre likvidátorov, mô
že ministerstvo vnútra priznať na účet
sdruženia odmenu za zvláštne a namáha
vé výkony.

S 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom 1. júla 1939, vykoná ho ministervnútravdohodesozúčastnenými© mini
strami.

Dr. Tiso v.r.

Medrickýv. r.
aj za min. dr. Pružinského

Dr. Tuka v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Fritz v. r. Stanov. r.
aj za minlslra Siváka Čatloš v. r.,

141.
Vládne nariadenie

zo dňa 21. júna 1939
o predlžení účinnosti vládneho nariadenia
zo dňa 16. marca 1939, č. 9 SL z., ktorým
sa činia mimoriadne opatrenia pre obvod

celého Slovenského štátu.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14. apríla 1920, č. 300 Sb. z.
a n, o mimoriadnych opatreniach v znení
zákona zo dňa 10. júla 1933, č. 125 Sb. z.



Slo venskýzá konníkč.141.
a n. ktorým sa mení zákon o mimoriad
nych opatreniach a podľa 8 4 zákona zo
dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z., o samostat
nom Slovenskom štáte, nariaďuje:

S 1.

Účinnosť vládneho nariadenia zo dňa
16. marca 1939, č. 9 SI. z., ktorým sa činia
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mimoriadne opatrenia pre obvod celého
Slovenského štátu, sa predlžuje na dobu
ďalších 3 mesiacov.

S 2.

Toto nariadenie platí odo dňa 17. júna
1939 a platí na území celého štátu: splnia
ho všetci členovia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r.
Dr.Ďurčanskýv. r.
Dr. Fritz v.r.
aj za minislra Siváka

Medrickýv. r.
aj za min. dr. Pružinského

Stanov. r.
Čatlošv. r.

Tlač: Andrej v Bralislave, Trieda kráľa Alerandra č. 12,
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142.
Vládne nariadenie

zo dňa 13. júna 1939

o rozpustení závodných výborov, závod
ných rád a revírnej rady a menovaní

nových.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte naria
ďuje:

s 1.

() Závodné výbory, zvolené podľa zá
kona zo dňa 12, augusta 1921, č. 330 Sb.
z. a n, 0 závodných výboroch, pozmene
ného vládnym nariadením zo dňa 13. júla
1934, č. 181 Sb. z. a n., aj závodné rady
a revírna rada (rada zriadencov), zvolené
podľa zákona zo dňa 25. februára 1920,
č. 144 Sb. z. a n., o závodnýcha revírnych
radách pri baníctve, pozmeneného vlád
nym nariadením zo dňa 13, júla 1934, č.
182 Sb. z. a n., zostávajú vo svojej činnosti
len do dňa ustavenia sa nových, vymeno
vaných podľa tohto nariadenia, týmto

..—. .

(/) Ak by malo dôjsť k voľbe závodné
ho výboru, závodnej alebo revírnej. (zria
deneckej) rady po dni účinnosti tohto na
riadenia, voľba sa nevykoná, ale doteraj
ší závodný výbor, poťažne závodná —
revírna (zriadenecká) — rada, zostanú vo
svojej činnosti až do dňa, uvedeného v
predchádzajúcom odseku.

Cena 2 Ks.

S 2.

() Členov (náhradníkov) závodných
výborov vymenuje miestne pírslušný poli
tický úrad prvej stolice.

(“) Členov (náhradníkov) závodných
rád vymenuje miestne príslušný revírny
úrad.

() Členov (náhradníkov) "revírnej rady
(rady zriadeneckej) vymenuje banský ka
pitanát (hejtmanstvo).

S 3.

(/) Návrhy na vymenovania podľa $ Z
podajú ústredia odborových organizácií
najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti
tohto nariadenia.

(/) Menovanie musí byť vykonané do
ďalších 21 dní.

S 4.

Správy závodov svolajú vymenovaných
členov k ustavujúcej schôdzi závodných
výborov, poťažne závodných rád do 14

.dní po lom, čo im došlo oznámenie o me
novaní. Ustavujúcu schôdzu revírnej rady
svolá banský kapitanát do 14 dní po tom,
Čo vykonal vymenovanie.

8 5.

O závodných výboroch, závodných ra
dách a revírnej (zriadeneckej) -rade, vyme
novaných podľa predchádzajúcich ustano
vení, platia príslušné právne predpisy,
uvedené vS8 1, ods. 1 s tou odchýlkou, že
úrad, ktorý previedol vymenovanie, môže
loto z dôležitých dôvodov kedykoľvek
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odvola( a súčasne previesť nové. Menova
nie prevedie úrad aj vledy, keď početčle
nov a náhradníkov v príslušnom sbore
klesol pod polovicu, alebo ak bol tento
sbor rozpuslený.

5 6.

Právne predpisy, odporujúce tomulo
nariadeniu, sa zrušujú.

5 71.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister vnú
tra a minister dopravy a verejných prác
v dohode so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.
Sivák v. r. aj Za ministra Čatloša.

143.
Vládne nariadenie

zo dňa 26. júna 1939,
ktorým sa zrušuje zákon zo dňa 12. augusta
1921, č. 338 Sb. z a n., o daní z vodnej

sily.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o gamostatnom Slovenskom šláte, naria
ďuje:

51.

Zákon zo dňa 12. augusta 1921, č. 338
Sb. z. a n., o dani z vodnejsily, 6a zru
šuje.

5 2.

Tolo nariadenie nadobudne účinnosti
dňom 1. júla 1939: vykoná ho ministerfi
nancií v dohode so zúčastnenýmiministra
mi.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r
Stano v.r.
Čatloš v. r.

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanský v. r
Dr. Pružinskýv. r.
Sivák v.r.

Slovenský zákonník č. 142.,143.a 144.

144.
Vládne nariadenie

Zo dňa 26. júna 1939
o predlžení zmenečnoprávnych lehôt.

Vláda Slovenského štátu podľa $ 4 zá
kona zo dňa 14, marca 1939, č. 1. Sl. z.,
a samostatnom Slovenskom štáte, naria
duje:

5 1.

Lehoty k uplatneniu a splneniu zmeneč
ných nárokov sa predlžujú do 31. oklóbra
1939 ohľadom tých zmeniek, kde niektorá
zo zmenečnoprávnezaviazaných osôb ale
bo zmenečný veriteľ dňa 5. novembra 1938
alebo neskoršie mali svoje bydlisko (sidlo)
na území prípojenom k Maďarsku, alebo
— dňa 15. marca 1939 alebo neskoršie na
tej čiastke bývalej Č. S. R., ktorú tvorily
územie Protektorátu Čechy a Morava a
Karpatská Ukrajina, ako i na územípri

- pojenom k Maďarsku pri určení východnej
hranice Slovenského štátu.

S 2.

Ustanovenie toto sa vzťahuje i na
zmenky, ktoré boly domicilované a splat
né u ústavov, ktoré majú sídlo na území
Slovenského štátu, ak sú splnené pod
mienky v S 1 uvedené.

5 3.

Nariadenie toto nadobudne účinnosti 1.

júla 1939, vykoná ho minister pravosúdi
so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tisov. r.
Dr. Fritz v.r.

Medrícký v. r
Stanov. r.

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanský v. r
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.
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145.

Vládne nariadenie
zo dňa 26. júna 1939

o vylúčení židov z práv na verejné lekár
ne A 0 usmernení počtu židovských za

mestnancov v lekárňach.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 14zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,

a samostatnom Slovenskom štáte, nariauje:

8 1.

() Žid (8 1 vl. nar, zo dňa 18, aprila
1939, č. 63 SI. z.) nesmie byť majiteľom
(spolumajiteľom) alebo koncesionárom
(spolukoncesionárom) verejnej lekárne
S právom reálnym, radikovaným alebo
osobným.

Č) Práva alebo koncesie na verejnú le
káreň s právom reálnym, radikovaným
alebo osobným, ktorých majiteľom (spolu
majiteľom) alebo koncesionárom (spolu
koncesionárom)je žid, sa odnímajú dňom,
kedy príslušnú lekáreň prevezme mini
sterstvom vnúlra ustanovený vládny ko
misár, Ustanovenie vládneho komisára sa
uverejní v Úradných novinách.

Č) Práva alebo koncesie na verejnú le
káreň s právom reálnym, radikovaným
alebo osobným, ktorých majiteľom (spolu
majiteľom) alebo koncesionárom (spolu
koncesionárom)nie je síce žid, ale pri ob
chodnom vedení príslušnej lekárne je
v akomkoľvek spoločníckom pomere so
židom, podliehajú tiež ustanoveniam to
hoto nariadenia.

() Taktiež podliehajú ustanoveniam
tchlo nariadenia verejné lekárne s prá
vom reálnym, radikovaným alebo osob
ným, kloré sú spravované sirotským,
vdovským alebo akýmkoľvek iným prá
vom, pokiaľ nositelia týchto práv sú
židia.

S 2.

() Kým ministerstvom vnútra ustano
vený vládny komisár neprevezme leká
reň, ktorá podlieha ustanoveniam $ 1,
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musí doterajší nositeľ práv k príslušnej
lekárni zaobstarávať potrebné zásoby lie
kov, liečiv a vôbec materiálu všetkého
druhu a poslarať sa o nerušený chod prí
slušnej lekárne,

() Od účinnosti tohto nariadenia
môžu doterajší nosilelia práv k lekárňam,
ktorých sa loto nariadenie týka, s týmito
právami disponovať len so súhlasom mi
nisterstva vnútra. Dispozície bez tohoto
súhlasu sú právne neúčinné a trestné.

() Vládny komisár povedie na účet
doterajšieho nositeľa práv prislušnú leká
reň až do udelenia odňatého práva alebo
koncesie novému koncesionárovi (8 3,
ods. 1) alebo až do jej zlikvidovania (8 3,
ods. 2).

S 3.

() Na lekáreň, odňatú podľa 8 1 (v
ďalšom texte „odňatá lekáreň“), môže
ministerstvo vnútra podľa voľného uváže
nia, verejnou súťažou udeliť novému ucha
dzačovi koncesiu ako osobné právo na
verejnú lekáreň. Ministerstvo vnútra vo
výnimočných prípadoch môže udeliť takú
to koncesiu aj uchadzačovi, u ktorého nie
sú splnené predpoklady na klauzulovanie
lekárnického diplomu,

() Odňaté lekárne, na ktoré minister
stvo vnútra nemieni udeliť novému ucha
dzačovi koncesiu ako osobné právo na
verejnú lekáreň, sa zlikvidujú.

5 4.

(") Za odňaté právo k verejnej lekárni
s právom reálnym alebo radikovaným pri
slúcha majiteľovi peňažná náhrada z Li
kvidačného lekárnického fondu (S 1). Výš
ka peňažnej náhrady raz navždy sa ur
čuje 109%6-amiročného priemeru prisluš
ným finančným úradom usláleného obra
tu, docieleného v príslušnej lekárni
v rokoch 1935, 1936 a 1937. Na prí
padnú opravu priznania obratu, prevede
nú po 1. januári 1939 6a neberie zreteľ.

() Za odňatú koncesiu na verejnú le
káreň s právom osobným náhrada nenpri:
slúcha.
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g 5.

() Pri udelení koncesie na verejnú le
káreň s osobným právom novému konce
sionárovi podľa 8 3, ods. 1, je ten“n po
vinný zaplatiť do Likvidačného lekárnie
kého (ondu pridelový prispevok. Výška
pridelového príspevku sa určuje 25“c-ami
ročného priemeru obralu, určeného podľa
S 4, ods. 1.

() Nový koncesionár môže prídelevý
príspevok uhradiť Likvidačnému lekár
nickému fondu v splátkach tak, že prvú
tretinu príspevku musí vyplatiť hneď pri
udelení osobného práva na verejnú leká
reň: ďalšie dve fretiny uhradí v dvaná
slich rovnakých polročných splátkach
bez zúročenia. Splátky sa majú odovzdať
vždy do 15. dňa mesiaca, ktorý nasleduje
po uplynutí polroku. Prí nedodržaní splát
kového termínu sa predpisujú 5%c-ové
úroky zo zameškania, ktoré sú spolu s ne
uhradenou splátkou vymáhateľné Likvi
dačným lekárnickým fondom politickou
exekúciou. Vykonateľnosť výmeru po
lvrdzuje ministerstvo vnútra.

() Ak koncesionár zomre pred vypla
tením prideľového príspevku a lekáreň
bude preto spravovaná sirotským alebo
vdovským právom, neprechádza povinnosť
ďalšieho platenia na siroty alebo vdovu:
ale nedoplatok pridelového príspevku je
povinný zaplatiť koncesionár, ktorý po zá
niku sirotského alebo vdovského práva
nadobudne osobné právo na túto lekáreň.
Úroky zo zameškania sa nepredpisujú,

S 6.

() Nový koncesionár je povinný pre
vzať všetky zásobyoliciálnych a neoliciál
nych liekov a liečiv, k prevodzovaniu le
kárne nevyhnutne potrebných a nepostrá
dateľné špeciálne liečivá, aj zariadenie od
ňatej lekárne, a to zásoby v nákupnej ce
ne a zariadenie v odhadnej cene. Prevza
tle a určenie ceny zásob a zariadenia, ako
aj určenie toho, kloré lieky a liečivá sú
k prevodzovaniu lekárne nevyhnutne po
lrebné a ktoré špeciálne liečivá sú neno
slrádateľné, vykoná ministerstvom vnútra
vymenovaná komisia. Proti rozhodnutiam

Slovensky zákonník č. 145.

| tejto koniisie je prípustné odvolanie do
15 dni na ninisterstvo vnútra.

() Cenu zásob a zariadenia zaplatí no
vý koncesionár do Likvidačného lekárnic
kého fondu v dvanástich rovnakých pol
ročných splátkach pri 5%-nom zúročení.
Prí nedodržaní splátkového termínu, po
stupuje sa podľa ustanovenia 8 5, ods, Z,
predposledná veta.

5 7,

() Cieľom jednotného prevedenia pe
ňažných dispozícií ohľadom odňatých le
kární podľa tohto nariadenia zriaďuje sa
pri ministerstve vnútra „Likvidačný lekár
nický fond".

(7) Likvidačný lekárnický fond vedie
o každej odňatej lekárni samostatné „li
kvidačné konlo" a o nových koncesiách,
udelených namiesto podľa tohto nariade
nia odňatých lekární, spoločné „prídelové
konto“.

(“) Do likvidačného konta príslušnej 
odňatej lekárne plynú tieto príjmy:

a) cena za zásoby a zariadenia odňatej
lekárne od nového koncesionára s prísluš
ným úrokom,ako aj úroky zo zameškania,

b) peňažná náhrada za odňaté právo
na verejnú lekáreň s právom reálnym ale
bo radikovaným z prídeľového konta.

() Likvidačný lekárnický fond vyplatí
z likvidačného konta príslušnej odňatejle
kárne prípadné pohľadávky veriteľov
cproti bývalému nositeľovi práv k nej, a
to len do výšky príjmov v bodocha) a b),
ods. 3 uvedených. Prípadný zostatok
prijmu na likvidačnom konte sa vyplatí
bývalému nositeľovi práv k odňatej lekár
ni, ktorej sa likvidačné konto týka.

() Pri platení pohľadávok veriteľov
treba postupovať tak, že v prvom rade
ireba uhradiť dane a verejné dávky, po
lľadávky penzijného ústavu a iných so
ciálne-poisťovacích ústavov, peňažné tre
sly podľa 8 10 tohlo nariadenia, platy
(mzdy) zamestnancov, prípadné pohľadáv
ky prenájomníka, dodávateľov lekárnic
kých zásob všetkého druhu a dlžoby, za
islené vo verejných knihách na lekárňach
s právom reálnym alebo radikovaným.



—Slovenský zákonník č. 145,

() Nakoľko by do likvidačného konta v
prospech bývalého nositeľa práv k odňa
tej lekárni zaplalené sumy nepostačily na
plnú úhradu v predošlom odseku uvede
ných pohľadávok, odkazujú sa tam ozna
čení veritelia, ako aj prípadní ďalší veri
telia, na porad práva proti pôvodnému
dlžníkovi. Štát, Likvidačný lekárnický
fond a nový koncesionár nepreberajú žiad
ne ručenie za výmienky, dlhy a záväzky
bývalých
kárňam.

() Do prídelového konta plynie príde
OVýpríspevok od nového koncesionára za
udelenú koncesiu na verejnú lekáreň
S právom osobným a prípadné úroky zo
zameškania.

Č) Z prídelového konta sa vyplatí:
a) náhrada za odňaté právo na verej

nú lekáreň s právom reálnym alebo radi
kovaným do likvidačného konta v pro
spech bývalého nositeľa práv k príslušnej
odňatej lekárni:

b) odmeny a režijné výdavky Likvidač
ného lekárnického fondu.

„O Prebytok pridelového konta sa po
užije na výstavbu štátnych nemocníc.

S 8.

Odňatím práv alebo koncesie na verej
nú lekáreň s právom reálnym, radikova
ným alebo osobným podľa S 1, zaniká
automaticky i prípadný prenájomný pomer
prenájomníka príslušnej odňatej lekáme.
Nárok na odškodné titulom predčasného
zrušenia smluvy smluvnej strane — židovi
neprislúcha.

S 9.

() Počet židov prenájomníkov a za
mestnancov verejných lekární s právom
reálnym, radikovaným alebo osobným
(správca, adjunkt, asistent a praktikant)
sa určuje štyrmi percentami z celkového
počtu lekárnických plne kvalifikovaných
zamestnancov, vedených v evidencii u mi
nisterstva vnútra podľa stavu ku dňu 30.
Júna 1939, Tento percentuálny pomer musí
byť k 1. januáru každého roku zrevidova
ný a dôsledne zachovaný tak, aby pomer

nositeľov práv k odňatým le-.
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nežidovských zamestnancov k židovským
zamestnancom bol vždy 96:4.

() Ministerstvo vnútra môže v odôvod
nených prípadoch na čas nevyhnutnej po
treby ponechať židov-prenájomníkov a za
mestnancov verejných lekární v ich povo
laniach nad počet, ktorý je prípustný po
dľa ods. 1.

() O pojali žida do percenta určeného
vods.l ado počtu nad toto percento po
dľa ods. 2 rozhodne ministerstvo vnútra.

S 10.

() Priestupku sa dopúšťa a sa trestá
politickým úradom prvej stolice peňaž
ným trestom od 1.000 do 100.000 Ks, ktorý
v prípade nedobytnosti má sa premeniť na
uzamknutie do šesť mesiacov:

a) kto sa previní proti uslanoveniam
5 2. ods. 1 a 2 tohto nariadenia:

b) kto, súc podľa tohto nariadenia vy
lúčený z výkonu svojho povolania v ňom
pokračuje:

c) kto v tomto povolaní zamestnáva
alebo umožňuje zamestnávať osobu z neho
vylúčenú:

d) kto akýmkoľvek spôsobom priamo
alebo nepriamo umožňuje osobe, vylúče
nej podľa tohto nariadenia, pokračovať v
povolaní jej odňatom.

) Podmienečný odklad výkonu trestu
uloženého podľa tohto paragrafu je vy
lúčený.

8 11.

Proli rozhodnutiam ministerstva vnú
tra, vydaných podľa tohto nariadenia, po
nosa na najvyšší správny súd je neprí
nuStná.

S 12.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister
vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r. Dr. Fntz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv.r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra č. 12.
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146.
Vládne nariadenie

zo dňa 21. júna 1939
©súpise poľnohospodárskych nehnuteľno
sti vo vlastníctve cudzozemských štátnych

občanov,

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z., o
samosfatnom Slovenskom štáte nariaďuje:

51.

Všetci cudzozemskí štátni občania,
ktorí vlastnia na území Slovenského štátu
poľnohospodárske nehnuteľnosti, povinní
Sú prihlásiť ich k súpisu podľa majetkové
ho stavu ku dňu účinnosti tohto nariade
nia u ministerstva hospodárstva.

8 2.

Č) Vláda Slovenského štátu bude na
kladať s týmito nehnuteľnosťami (S 1) tak,
ako budú nakladať vlády príslušného
štátu s poľnohospodárskymi nehnuteľno
sťami nachádzajúcimi sa vo vlastníctve
slovenských štátnych občanov.

Č) Z nehnuteľnosti cudzozemských
štátnych občanov možno odškodaiť tých
slovenských štátnych občanov a právnic
ké osoby na Slovensku, ktorí zabraním
hnuteľného alebo nehnuteľného majetku
alebo zrušením ich práv, boli poškodení
cudzím štátom.

U) Podrobnosti určí vláda nariadením.

S 3.

Poľnohospodárskou nehnuteľnosťou je
pôda orná a iná (paslviny, lúky, záhrady,
lesy, rybníky, močiary a pôda neplodná),

Cena 2 Kea.

aj obytné a hospodárske budovy a zaria
denia, ktoré slúžia k spracovaniu vlast
ných, prípadne i cudzích poľnohospodár
skych (lesných) výrobkov. Za poľnohospo
dársku nehnuteľnosť sa považuje aj pod
nik poľnohospodársko-priemyselný, i keď
je podnikom právne a hospodársky samo
slatným, ako sú: liehovary, cukrovary,
pivovary, píly, mliekárne, syrárne, sušiar
ne, škrobárne, kameňolomy, tehelne, mly
ny atď.

S 4.

Prihlásené (8 1) majú byť k súpisu aj
tie nehnuteľnosti, ktoré nie sú v pozemko
vej knihe zavedené ako vlastníctvo cu
dzieho štátneho občana, a nehnuteľnosti,
ktoré sú reálnou alebo ideálnou súčiast
kou spoluvlastníctva.

S 5.

() Súpis poľnohospodárskych nehnu
teľnoslí vykoná sa na tlačivách, ktoré
k tomu cieľu vydá ministerstvo hospodár
stva a ktoré každý vlastník nehnuteľnosti
je povinný u neho si vyžiadať.

(7) Súpisový hárok má byť doložený
uhodnoverneným výľahom z pozemkovej
knihy — strany A aB — a opisom kata
strálneho hárku: tieto doklady musí si
vlastník sám zaopatriť.

() Súpisový hárok má obsahovať údaje
o osobe vlastníka, o rozsahu majelkovej
podslaty podľa katastrálnych čísel a o
stave tiarch ktoré na nehnuteľnosti
viaznu.

() Na osobilom hárku má byť uvede
ný súpis zariadenia podľa invenláru, keď
ide o podniky v smysle 2. vety, 8 3.
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5 6.

() Vlastník nehnuteľností, ktorý nebý
va na území Slovenského štátu, alebo kto
rý z iných príčin nemôže vykonať prihla
sovaciu povinnosť, môže si zvoliť splno
mocnenca. Splnomocnenca lreba vykázať
legalizovanou alebo verejnonotárskou pl
nou mocou, klorú treba k súpisovej pri
hláške pripojiť.

() V prípade, že vlastnik by si takého
to splnomocnenca neurčil, vymenuje mu
ministerstvo hospodárstva kurátora.

S 7.

V prípade neplnoletosti alebo kurate
ly vlastníka prechádza prihlasovacia po
vinnosť na zákonného poručníka alebo ku
rátora.

S 8.

U) Na návrh ministerstva hospodárstva
potrestá politický úrad [. stolice pokutou
od 100.— do 50.000.— Ks, premeniteľnou
v prípade nedobytnosti na náhradný trest
uzamknutia do 6 mesiacov, toho, kto ne
vykoná prihlasovaciu povinnosť v čase ur
čenom v tomto naradení, alebo kto pred
loži súpisový hárok nesprávne alebo ne
úplne vystavený.

(") Podmienečný odklad trestu sa vylu
čuje. Stíhateľnosť priestupku sa premlčí
v lehote 1 roku.

s 9.

Hmotnú škodu, ktorá vznikne nespráv
nymi údajmi pri súpise, musí nahradiť ten,
kto máprihlasovaciu povinnosť.

S 10.

Súpis nehnuteľností podľa tohto naria
denia má sa vykonať do 60 daí.

5 11.

Nehnuteľnosti, ktoré podliehajú súpisu
podľa tohto nariadenia, nemôžu byť počas
Súpisu scudzené ani zaťažené alebo dané
do árendy bez povolenia ministerstva ho
Spodárstva. Právne jednania proti tomuto
zákazu uzavreté sú neplatné.

Slovenský zákonník č. 146.a 147.

S 12.

Okresný súd príslušný podľa "polohy
nehnuteľnosti učiní podľa súpisových hár
kov, zaslaných ministerstvu hospodárstva
na hárku B súpisu podrobenej nehnuteľ
nosti záznam, že nehnuteľnosť podlieha sú
pisu podľa tohto nariadenia.

S 13.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Medrickýv. r.
Dr, Ďurčanský v. r. ajza min.dr. Pružinského
Dr. Fritz v. r. Stanov. r.
aj za minislra Siváka. Čatloš v. r.

"147.
Vládne nariadenie

Zo dňa 21. júna 1939
o súpise poľnohospodárskych nehnuteľ

ností vo vlastníctve židov.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 Sl. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

5 1.

Všetci židia, ktorí vlastnia na území
Slovenského štátu poľnohospodárske ne
hnuteľnosti, sú povinní prihlásiť ich k 6ú
pisu podľa majetkového stavu ku dňu
účinnosti tohto nariadenia: u ministerstva
hospodárstva.

8 2.

(1) Za žida sa považuje každý štátny
občan, ktorého S 1 vládneho nariadenia
zo dňa 18. apríla 1939, č. 63 SI. z., za
žida vyhlásil: ďalej každý cudzozemec, u
ktorého sú eplnené predpoklady podľa 5 1
uvedeného nariadenia, a to i vtedy, keď
by podľa zákonov štátu, ktorého je štát
nym občanom,za žida nemohol byť pova
žovaný.
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() Verejná obchodná alebo komandit

má spoločnosť sa považuje za židovskú,
keď aspoň polovica verejných spoločníkov
Sú židia.

() Účastinná epoločnosť a družstvo sa
považujú za židovské:

.a) keď aspoň polovica členov správnej
rady sú židia alebo

b) keď aspoň polovica základnej istiny
patrí židom,

(] Spoločnosť s ručením obmedzeným
sa považuje za židovskú:

. a) keď aspoň polovica jednateľov súŽidia alebo

b) keď aspoň polovica kmenového ka
pitálu patrí židom.

| () Spolky sa považujú za židovské,
keď aspoň polovica členov spolku sú židia

o bez ohľaduna složenie členstva,
sed cieľom spoľku je napomáhať záujmy
židov v hociakom smere (židovské spol
ky kultúrne, dobročinné a iné).

$ 3.

Poľnohospodárskou nehnuteľnosťou je
pôda orná a iná (pastviny, lúky, záhrady,
lesy, rybníky, močiary a pôda neplodná),
aj obytné a hospodárske budovy a zaria
denia, ktoré slúžia k Spracovaniu vlast
ných, prípadne í cudzích poľnohospodár
skych (lesných) výrobkov. Za poľnohospo
dáreku nehnuteľnosť 6a považuje aj pod
nik poľnohospodársko-priemyselný, i keď
je podnikom právne a hospodársky samo
statným, ako sú: liehovary, cukrovary
pivovary, píly, mliekarne, syráme, sušiar
ne, škrobárne, kameňolomy, tehelne, mly
ny atď. |

8 4.

Prihlásené (8 1) majú byť k súpisu aj
lie nehnuteľnosti, ktoré nie sú V pozem
kovej knihe zavedené ako vlastníctvo ži
da, a nehnuteľnosti, ktoré sú reálnou ale
bo ideálnou súčiastkou spoluvlastníctva.

S 5.

(/) Súpie poľnohospodárskych nehnu
feľností vykoná sa na hárkoch, ktoré k

147. 201

tomu cieľu vydá minislerstvo hospodár
stva a ktoré každý vlastník nehnuleľnosli
je povinný si u neho vyžiadaľ,

(“) Súpisový hárok má byť doložený
uhodnoverneným výťahom z pozemkovej
knihy — strany A a B — a opisom kala
strálneho hárku, ktoré doklady musí 6i
vlastník sám zaopatriť.

(7) Súpisový hárok má obsahovať úda
je o osobe vlastníka, o rozsahu majelko
vej podstaty podľa katastrálnych čísel a
o stave tiarch, ktoré na nehnuteľnosti
viaznu.

(“ Na zvláštnom hárku má byť uvede
ný súpis zariadenia podľa inventáru, keď
ide o podniky v smysle druhej vety, 8 3
tohto nariadenia.

8 6.

(1) Vlastník nehnuteľností, ktorý nebý
va na území Slovenského štátu, alebo kto
rý z iných príčin nemôže vykonať prihla
sovaciu povinnosť, môže si zvoliť splno
mocnenca. Splnomocnenca treba vykázať
legalizovanou alebo verejnonotárskou
plnou mocou, ktorú treba k súpisovej pri
hláške pripojiť.

(7) V prípade, že vlastník by si také
hoto splnomocnenca neurčil, vymenuje mu
ministerstvo hospodárstva kurátora.

S 1.

V prípade nezletilosti alebo kurately
vlastníka prechádza prihlasovacia povin
nosť na zákonného poručnika alebo kurá
tora.

() Na návrh ministerstva hospodár
stva potrestá politický úrad prvej stolice
pokutou od 100.— do 50.000.— Ks, pre
meniteľnou v prípade nedobytností na ná
hradný trest uzamknutia do 6 mesiacov
toho, kto nevykoná prihlasovaciu povin
nosť v čase určenom v tomto nariadení,
alebo kto predloží súpisový hárok ne
správne alebo neúplne vystavený.

(7) Podmienečný odklad trestu sa vy
lučuje. Stíhateľnosť priestupku sa premlčí
v lehote 1 roku.
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s 9.

Hmotnú škodu, ktorá vznikne nespráv
nymi údajmi pri súpise, musí nahradiť ten,
kto má prihlasovaciu povinnosť.

S 10.

Súpis nehnuteľností podľa tohto naria
denia má sa vykonať do 60 dní.

S 11.

Nehnuteľnosti, kloré podliehajú súpisu
podľa tohto nariadenia, nemôžu byf 6cu
dzené ani zaťažené alebo dané do árendy
bez povolenia ministerstva hospodárstva:
právne jednania proti tomuto zákazu uza
vreté sú neplatné.

S 12. MN

Okresný súd, príslušný podľa polohy
nehnuteľnosti, učiní podľa súpisových hár
kov zaslaných ministerstvu hospodárstva
na hárku. B súpisu podrobenej nehnuteľ
nosti záznam, že nehnuteľnosť podlieba
súpisu podľa tohto nariadenia.

S 13.
Toto nariadenie nadobúda účinnosti

dňom vyhlásenia: vykoná ho minister.ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami

Dr. Tiso v. r:
Dr. Tuka v. r. Medrický v. r.
Dr. Ďurčanský V. F. ájza min.dr. Pružinského.
Dr. Fritz v. r. Stano v. r.
aj za ministra Siváka. Čatloš v. r.

———epyp—— ———— —— « ay

Knihllačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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148.
, Zákon

zo dňa 23. júna 1939
© štátnom znaku, štátnej pečati, štátnej

vlajke a štálnej zástave,

Slovenský snem usniesol sa na tomto
zákone:

S 1.

() Znak Slovenskej republiky je tento:
na cervenom (cinober tmavý) zahrotenom
štíte tri belasé (parížska belasá) končisté
vrchy, na prostrednom vyššom vrchu je
vztýčený strieborný kríž patriarchov, ra
mená kríža sú na koncoch mierne rozší
rené.

() Podrobnosti znaku sú zjavné z prílohyAaBk tomutozákonu.
S 2.

a () Na štátnej pečati je vyobrazený
štátny znak (S 1) s kruhopisom: „Pečať
Slovenskej republiky“. Priemer pečati je
45 mm (príloha C).

() Štátnou pečaťou sa pečatí pri sláv
nostných príležitostiach. |

Č) Pečať Slovenskej republiky uscho
váva predseda vlády.

S 3.

() Štátna vlajka sa skladá z troch rov
nobežných poli v tomto poradí: biele, be
lasé (parížska belasá), červené (cinober
Imavý).

() Pomer jednotlivých častí vlajky je
zjavný z prílohy D k tomuto zákonu.

Cena 4.— Ks.

S 4.

Šlátna zástava sa podobá štátnej vlaj
ke, ale na rozdiel od tejto je tesne pripev
nená na žrd a pomerjej dlžky a šírky sa
prispôsobuje okolnostiam (výška domu,
šírka ulice atď.).

S 5.

Štátne úrady, súdy, ústavy a podniky
užívajú úradnú pečať, na ktorej je vyobra
zený štátny znak (81). V kruhopise je
označenie príslušného úradu (súdu, ústavu,
podniku) a jeho sídlo. Toto označenie tre
ba uviesť vo všetkých prípadoch na prvom
miesle v jazyku slovenskom. Priemer tejto
pečati určia príslušné ústredné úrady: ne
smie však dosahovať rozmerov štátnej pe
čati.

$ 6.

(") Doterajšie právne ustanovenia, po
kiaľ odporujú tomuto zákonu, sa zrušujú.

() Zákon tento nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho vláda, ktorá
nariadením vydá ďalšie, podrobnejšie
predpisy o užívaní štátneho znaku,štátnej
pečati, vlajky a zástavy.

Dr. Sokolv. r.
Dr. Tiso v.r.

Dr. Fritz v.r.
Medrickýv. r.
Stanov. r.
Čatloš v. r.

Dr. Tul£a v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r.



291 Slovenský zákonníkč. 148.ZnakSlovenskejrepubliky.— "+
(Sostavovací nákres.)

Približné pomery:
„Ja

5

V-- 8(-2a)
3.5.7
ŽITE ň)
Pomery v zálvorkách sú
veľmi približné.
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149.
Zákon

zo dňa 23. júna 1939
o cestovnom ruchu.

Slovenský snem usniesol sa na tomto
zákone:

Diel prvý.

Organizácia starostlivosti
o cestovný nuch.

S 1.

Miaisterstvu hospodárstva sa ukladá
starať sa o cestovný ruch, najmä:

a) zabezpečovať technické a hospodár
ske predpoklady cestovného ruchu,

bl vymedzovať oblasti správnych .cel
kov starostlivosti o cestovný ruch,

c) cbetarávať informačnú a propagačnú
službu cestovného ruchu.

S 2.

() Pre výkon starostlivosti o cestovný
ruch a informačnej a propagačnej služby
cestovného ruchu sa zriaďuje Riaditeľstvo
pre cestovný ruch pri ministerstve hospo
dárstva.

() Organizáciu tohto riaditeľstva urči
vláda nariadením.

S 3.

Záujemci o cestovný ruch.
() Podľa tohto zákona záujemcom 0

cestovný ruch je, kto v 6vojom podniku
alebo povolaní zárobkove (aží z cestovné
ho ruchu.

() Záujemcov o cestovný ruch určí mi
nister hospodárstva vyhláškou.

(] Ak je v konkrétnom prípade po
chybnosť alebo €por o tom, či je niekto
záujemcom o cestovný ruch, rozhodne po
litický úrad I. stolice.

() Záujemci o cestovný ruch sú povinní
sdružova( sa podľa ustanovenia tohto zá
kona (88 4 a 5). Tieto sdruženia sú práv
nickými osobami.

Č) Na Slovenské štátne železnice, Slo

Slovenský zákonník č.149.
venskú poštu sa uslanovenie odseku 1
nevzťahuje.

S 4.

Miestne sbory pre cestovný
ruch,

() Riaditeľstvo (S 2) môže zriadiť pre
každú obec, v ktorej má cestovný ruch
väčší rozsah, alebo pre viac takých obci
správneho obvodu, obyčajne toho istého
okresného úradu, miestny sbor pre ceslov
ný ruch. Jeho členmi sú záujemci 0 ces
tovných ruch v príslušnom obvode.

(] Ulohou miestneho sboru je rozšíro
vať záujem o cestovný ruch, vhodnými
prostriedkami obstarávať miestnu infor
mačnú a propagačnú službu a starať ea
o predpoklady cestovného ruchu vo vlast
nom obvode,

() Administratívne úrady I. stolice a
orgány verejnej správy pri pokračovaní o
veciach cestovného ruchu v obvode miest
neho sboru povinné sú ho vypočuť, po
prípade na ústne pokračovanie pozvať.

() Výbor miestneho sboru sa skladá
z volených členov a zo zástupcov obce
(obci), miestnych štátnych úradov (orgá
nov), ustanovizní a podnikov, a zástupcov
verejnej správy a korporácií, ktoré môžu
činne prispievať k vývinu cestovného ru
chu. Títo zástupcovia majú práva riadnych
členov výboru, ale môže ich byť najviac
toľko, ako volených členov.

(7) Zaniknutie miestneho sboru vysloví
Riaditeľstvo (9 2) na návrh oblastného
skoru (8 5) a rozhodne o jeho majetku.

S 5.

Oblastné sbory pre cestovný
ruch.

() V každej oblasti (S 1, ods. 1, písm.
b) môže Riaditeľstvo (S 2) zriadiť oblastný
bor pre cestovný ruch. Jeho členmi sú v
oblasti zriadené miestne sbory.

(“) Úlohou oblastného eboru je zaisťo
vať spoluprácu miestnych sborov, podávať
informácie, starať sa o propagáciu oblastnú
a podporovať všeobecne osožné zariadenia
a podniky, slúžiace v oblasti cestovného
ruchu.
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) Výbor oblastného sboru 6a skladá
z volených členov a zo zástupcov štát
Dychúradov (orgánov), ustanovizní a pod
nikov, a zástupcov verejnej správy a kor
porácií, ktoré môžu činne prispievať k vý
vinu cestovného ruchu v oblasti. Títo zá
slupcovia majú práva riadnych členov vý
boru, ale môže ich byť najviac toľko, ako
volených členov.

S 6.

Spolupráca odborných organi
zácii a korporácií.

Odborné organizácie a korporácie, kto
ré majú záujem na cestovnom ruchu, sú
povinné spolupracovať s Riaditeľstvom (S
2), prípadne vykonávať úlohy, ktoré im
sverí.

S 7.

Organizačné štatúty eborov.
() Složenie, ustavenie a pôsobnosť sbo

rov a ich orgánov podrobne upravi mini
sterstvo hospodárstva organizačnými šta
tútmi.

() Orgánmi sborov sú: valné shromaž
denie, nim volený výbor, predseda a reví
zori.

Č) Organizačné štatúty majú obsahovať
mä podrobnejšie predpisy o cieli, názve,

sídle a obvode sborov, o rokovacom ja
zyku, vzniku a zániku členstva, o právach
a povinnostiach členov, o voľbách, svolá
vaní a rokovaní sborových orgánov, pod
mienkach ich usnášania, o určení a vybe
raní členských príspevkov, poriadkových
„pokutách a o spravovaní majetku.

() Cudzí štátny občan môže zastávať
funkciu podľa tohto zákona len so sú
hlasom okresného úradu.

Č) Členstvo v týchto orgánoch je funk
ciou čestnou. Organizačný štatút určí, či
a ako a majú hradiť hotové výloby.

S 8.

Príjmy sborov.
(") Príjmy miestnych sborov sú:
a) členské príspevky (ods. 3),

naj

299

b) príspevok obce (obcí). Jeho výšku
určí každoročne obecné zastupiteľstvo.

() Príjmy oblastných sborov sú:
a) členské príspevky miestnych gborov,
b) príspevky sväzov územnej samo

správy (okrem obci).
[) Členovia miestnych eborov sú povin

ní prispievať na úhradu potrieb pre plne
nie úloh určených organizačnými štatút
mi. Výšku príspevkov určí valné ehromaž
denie miestneho sboru na základe .roz
počtu a podľa rozsahu podniku alebo vý
znamu povolania. Ročný členský príspe
vok členov miestnych sborov má činiťnaj
menej 12 Ks.

(“) Miestne sbory sú povinné platiť
oblastným sborom príspevok, ktorého výš
ku určí valné shromaždenie oblastného
sboru. Spôsob rozvrhnutia tohto príspev
ku na miestne sbory určí organizačný šta
tút,

() Členské príspevky, nezaplatené za
včasu, vymáhajú 6a administratívnou exe
kúciou.

(“) Hospodárstvo miestneho sboru pod
lieha dozoru oblastného seboru, hospodár
stvo oblastného sboru dozoru ministerstva
hospodárstva. Dozorný orgán (úrad) má
právo hocikedy nazrieť do všetkých kníh,
účtov a iných písomností a vyhradiť «i
schv "enie rozpočtu i účtovnej uzávierky.

Diel druhý.
Osobitná podpora starostlivosti

o cestovný ruch.
5 9.Úpravainformačnéhoa propa

ťgačnéhomateriálu.
Sväzky územnej samosprávy, korporá

Cie a podniky (8 3 ods. 2), ktoré vydávajú
alebo rozširujú informačný a propagačný
materiál v záujme cestovného nuchu, sú
povinné dbať na úpravy, ktoré vyhlási
ministerstvo hospodárstva v Úradných no
vinách.

S 10.
Evidencia.

(/) Záujemci o cestovný ruch a ebory
Sú povinné na vyzvanie oznámiť minister
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stvu hospodárstva údaje o skutočnostiach
významných pre cestovný ruch, ako aj o
jeho stave a vývine. Ak ide o čiselné údaje
rázu štatistického, dohodne sa ministerstvo
hospodárstva vopred so štátnym úradom
štatistickým. Získané údaje možno vo ve
rejnosti a proti tretím osobám použiť len,

ak tieto údaje nemajú znakov, ktoré by
poukazovaly na určitý podnik.

(7) Záujemci o cestovný ruch a ebory
sú povinné posielať Riaditeľstvu (8 2) 5
výtlačkov nimi vydaného informačného a
propagačného materiálu a to do 14 dní po
dodaní. Tlačové predpisy o predkladaní
povinných výtlačkov zostávajú týmto ne
Zmenené.

() Verejné úrady a Národná bankaslo
venská pošlú ministerstvu hospodárstva
vyhlášky a výnosy zásadnej povahy, týka
júce 6a cestovného ruchu, ak nie sú vyhlá
sené v Slovenskom zákonníku, alebo uve
rejnené v Úradných novinách,

5 11.

Turistické značkovanie hrad
ských, ciesta chodníkov.
(+)Vlastníci i držitelia nehnuteľností sú

povinní bezplatne trpieť turistické znač
kovanie hradských, ciest a chodníkov,idú
cich po ich pozemkoch alebo vedľa nich,
a Sú povinní vyvárovať sa opatrení, ktoré
by turistické značkovanie marily: značko
vaním nesmie trpieť riadne hospodárenie
na týchto pozemkoch. O rozsahu povin
nosti trpieť takéto obmedzenia a o náhrade
prípadne spôsobenej zvláštnej škody roz
hodujú v prípade sporu riadne súdy.

(©) Riaditeľstvo (8 2) určí, kto a ako má
právo značkovať hradské, cesty a chod
níky.

) Predpisy o velupe na železničné
pozemky zostávajú nedotknuté.

() Kto poškodil turistické značkovanie
alebo podnikol na hradských, cestách a
chodníkoch alebo v ich susedstve čokoľ
vek, čo by ho marilo, akoaj tí, čo turistic
ké značkovania robia samovoľne, sú bez
ujmy trestného stíhania povinní nahradiť

Slovenský zákonník č.149.—

škodu, vzniklú s obnovením predošlého
stavu.

Diel tretí.

Trestné ustanovenia.

S 12.

(") Priestupok podľa tohto zákona spá
cha:

a) kto koná proti predpisu 8 9,
b) kto odopiera, nesprávne alebo ne

úplne podáva údaje o skutočnostiach vý
znamných pre cestovný ruch a 0 jeho sta
ve a vývine (8 10, ods. 1),

c) záujemca o cestovný ruch, ktorý do
14 dní po dodaní neposlal Riaditeľstvu (8
2) 5 výtlačkov informačného a propagač
ného materiálu (8 10, ods. 2),

d) kto koná proti predpisu $ 11, ods.
1, alebo kto podníkne na hradských, ce
stách a chodníkoch a v ich susedstve ho
cičo, aby maril značkovanie, ako aj ten,
kto značkuje samovoľne (8 11, ods. 4).

() Priestupky podľa tohto zákona, ako
i nariadení podľa neho vydaných,trestajú
bez ujmy súdneho stíhania podľa platných
predpisov okresné úrady pokutou do 5000
Ke. Pre prípad nedobytnosti pokuty nech

"6a súčasne uloží náhradný trest zavretia
podľa miery zavinenia do 14 dní.

Diel štvrtý.

Prevádzacie ustanovenie,

S 13.

Tento zákon nadobúda účinnostidňom

vyhlásenia, vykoná ho minister hospodár
stva spolu so zúčastnenými ministrami.

"Dr. Sokolv. r.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Fritz v.r.

Medrickýv. r.
Stanov. r.
Čatloš v.r.

Dr. Tuka v. r.

Dr. Ďurčanský v.r:
Dr. Pružinský v: r.
Sivák v. r.
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150.
Vládne nariadenie

zo dňa 21. júna 1939
0 úprave vojenskej povinnosti židov.

Vláda Slovenského štátu podľa 5 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 S. z.,
o samostalnom Slovenskom štáte, naria
duje:

5 1.

Všetci židia (S 1 vládneho nariadenia
zo dňa 18. apríla 1939, č. 63 SI. z.) —

dôstojníci, rotmajstri a mužstvo Sa prera
ďujú z vojenskej prezenčnej služby na čas
.ich povinnosti k nej do osobitých pracov
ných útvarov.

S 2.

Do pracovných útvarov sa zaradia ži
dia-záložníci všetkých kategorií, ktorí po

dľa S 22 zákona zo dňa 19 marca 1920,
č. 193 Sb. z. a n. — branný zákon — sú

povinní k cvičeniu v zbrani (k služobnému
cvičeniu).

8 3.

Počet, dislokáciu, pracovný program a
iné podrobnosti pracovných útvarov urči
ministerstvo národnej obrany.

S 4.

Židia prepustení z vojenskej služby po
dľa vládneho nariadenia zo dňa 24. apríla

1939, č. 14 SI. z., o vylúčení židov z verej
ných služieb, a židia všetkých vojenských
kategorií v zálohe okrem doby svojho za

radenia do pracovných útvarov nesmú no
siť vojenskú rovnošatu, ani používať ozná
čenia vojenských hodností.

S 5.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister ná
rodnej obrany.

Dr. Tiso v.r.
Medrický v. r.
aj za min. dr. Pružinského
Stano v.r.
Čatloš v. r.

Dr.Tukav. r.
Dr. Pružinský v. r.
Dr. Fritz v. r.
aj za mi islra Siváka
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151.
Vládne nariadenie

zo dňa 26. júna 1939
o dačasnom zákaze niektorých výplat zo
zaopatrovacích zariadení pre prípad cho

roby, invalidity, staroby a úrazu.

Vláda Slovenského štátu podľa $ 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte naria
ďuje:

5 1.

Až do ďalšej úpravy sa zakazuje vý
plata zaplatených poistných príspevkov,
zákupných čiastok, premiových rezerv a
akýchkoľvek iných nárokov a ich príslu
šenstva zo zaopatrovacích zariadení (pen
zijné fondy, nadlepšovacie ústavy, poklad
ne atď.), zriadených podľa 86 119 a 121
zákona zo dňa 21. februára 1929, č. 26 Sb.
z. an. o penzijnom poistení súkromných
zamestnancov vo vyšších službách, alebo
podľa článku L zákona zo dňa 21. aprila
1932, č. 54 Sb. z. a n., keď sa poistenec vy
sťahoval, alebo sa mieni vysťahovať z úze
mia Slovenskéhoštátu.

S 2.

Súd z úradnej moci preruší pokračova
nie v sporoch, ktorými sa uplatňujú náro
ky v 81 uvedené.

5 3.

Tolo nariadenie platí odo dňa 14. mar
ca 1939: vykoná ho minister vnútra a pľa
vosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v: r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v.r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.

a>
152.

Vládne nariadenie
zo dňa 26. júna 1939,

ktorým sa doplňuje vládne nariadenie zo
dňa 15, júla 1927, 103 Sb. z. a n., o úrad
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níckych kategoriách a úradných tituloch,
a vládne nariadenie zo dňa 19. júla 1931,
č. 132 Sb. z. a n, o osobitých podmien
kach pre ustanovenie úradnickym čaka:
leľcm alebo úradníkom a pre povýšenie
úradníka v jednotlivých úradníckych ka

tegcriách a služobných oboroch,

Vláda Slovenského štátu nariaďuje po
dľa S 4, cds. 3 S 5, ods. 2 5 7, ods. 1,
989, ods. 1,817, cds. 34 5 21, ods. 1 zá
kona zo dňa 24. júna 1926, č. 103 Sb. z. a

Slovenský zákonník č. 152,

žobných pomerov štátnych zamestnancov
(platového zákona), a podľa S 11 zákona
zo dňa 25. januára 1914, č. 15 r. z., o slu
žobnom pomere štátnych úradníkov a štát
nych zriadencov (služobnej pragmatiky):

5 1.

Príloha vládneho nariadenia zo dňa 15.
júla 1927, č. 103 Sb. z. a n., o úradníckych
kategoriách a úradných tituloch, sa do
plňuje takto:n., 0 úprave platových a niektorých slu

| . a predpisuje A ,"sa Zria- litulo ríVoborerďujeka-| preslu.sapreusla-domokpodľadokategorie
štátnej luž [ tegoria žobný duž.mi te S 10, prípadne sa prevádza
správy tried, | úrad- obor ásad reako zvláštny úrad- jú podľa $3

(rezortu) nec [nickej (úrad) zásacmeako ný litul podľa úradníci.
1 služb predbežné 57, ods. 1, e)oš y vzdelanie ! A

1 2 3 4 5 6 7Minisler-1].pomoc-| minister-absolvovaniepomocnej—
slvo ná- ná slvo (HVVÍ[ 4 nižších lried správnejrodnejspráv-—hlavné| strednejškolyslužby
obrany | na vojenské alebo jednoroč

| veliteľ- ného náukobestvo) a hu, spojeného
vyššieve-| sobč.školou

| liteľstvá a v obidvoch
prípadoch ešte
úspešný výkon
odb. skúšky,
alebo absol.
obč. škaly a 2

! roč. cdb. školy.

5 2.

Príloha vládneho nariadenia zo dňa 10. júla 1931, č. 132 Sb. z. a n., o osobilých
podmienkach pre ustanovenie úradníckym čakateľom alebo úradníkom a pre pový
šenie úradníka v jednotlivých úradníckych kategoriách a služobných oboroch, sa do
plňuje takto:

sa stanovia osobilé podmienky pre:
1. ustanovenie a) čakateľom

b) úradníkom

2. povýšenie B

-. v v
V obore štat služob. kategorii

ne ortu) nej úradníkov(rezortu triede služby

Ministerslva 111. | pomocnej 1.
národnej správnej
obrany

a) absolvovanie 4 tried strednej školy alebo
jednoročného náukobehu spojeného s ob

čianskou školou alebo absolvovanie občian
skej školy a aspoň 2-ročnej odbornej školy,

b) úspešný výkon uslanovovacej skúšky.
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S 3.

Toto nariadenie platí od 1. a
častnenými ministrami.

príla 1939: vykoná ho minisler národnejobranyso zú

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v. r.
Dr. Ďurčanský v.r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r.,

153.
Vládne nariadenie

Zo dňa 26. júna 1939
0.niektorých opatreniach na zveľadenie.

mliečnej výroby.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14, marca 1939, č. 1 SI. z.,

a samostatnom Slovenskom štáte, nariauje:

$ 1.

() Za účelom zveľadenia mliečnej vý
roby, zaistenia primeraných cien mlieka a
mliečnych výrobkov a riadneho zásobo
vania obyvateľstva týmito
upravuje sa ich výroba a obchod s nimi
podľa ustanovení nižšie uvedzných.

0 Mliekom a mliečnymi výrobkami
podľa tohto nariadenia sa rozumie mlieko
kravské a výrobky z neho.

() Mliekarňou podľa tohto nariadenia
TozumiESa podnik, ktorý kupuje, spracu
Je a predáva mlieko alebo mliečne výrob
ky, bez ohľadu na to, či spracuje a pre
predáva len mlieko vlastnej výroby alebo
skupuje mlieko od iných výrobcov mlieka,
keď je riadne zariadený s hľadiska mlie
karskej techniky a hygieny, je opatrený
potrebným chliadiacim zariadením a vede
ný odborne kvalifikovanou silou. Osved
čenie o spôsobilosti mliekarne podľa 8 10,
ods. 2 vládneho nariadenia zo dňa 20.
apríla 1934, č. 15 Sb. z. a n. o výrobe
mlieka a výrobkov z mlieka a obchode s
týmito potravinami, vydáva ministerstvo
hospodárstva po predchádzajúcej prehliad
ke mliekarne.

výrobkami

Dr. Fritz v..r.
Medrický v.r.
Stano v,r.
Čatlošv. r.

8 2,

() Na vykonávanie niektorých úloh,
plynúcich z tohto nariadenia, zriaďuje sa
Mliekarský syndikát (v ďalšom ,„Syndi
káť“).

() Členmi Syndikátu sú piati zástupco
via chovateľov kráv a piati zástupcovia
mliekarní. Každý člen má svojho náhrad
níka. Členov i náhradníkov menuje mini
ster hospodárstva. Funkcia členov Syndi
kátu je čestná: hradia sa im len hotové
výdavky, spojené s výkonom funkcie.

() Úlohou Syndikátu je najmä:
a) usmerňovať mliečnu výrobu, or

ganizovať sber mlieka, rozdeľovať ho účel
ne do jednotlivých mliekarní a starať sa
o účelné spracovanie mlieka na mliečne
výrobky a o ich distnbúciu podľa jednot
ného plánu:

b) podávať ministerstvu hospodár
stva návrhy a dobrozdania o zriadení no
vých mliekarní alebo ich prestavbe alebo
o ich slúčení, o zavedení povinnej dodáv
ky mlieka v jednotlivých obciach alebo
oblastiach, o zákaze výroby masla v poľ
nohospodárskych závodoch (tzv. masla

- sedliackeho) v jednotlivých obciach alebo
oblastiach, o normalizačných predpisoch
pre jednotlivé mliečne výrobky a o úpra
ve zásobovania miest mliekom,

c) navrhovať ministerstvu hospo
dárstva odberné a predajné ceny mlieka
a mliečnych výrobkov. Ceny stanoví mi
nisterstvo hospodárstva v dohode s mini
sterstvom vnútra a uverejní v Úradných
novinách,

d) podávať ministerstvu hospodár
stva dobrozdania o dovoze a vývoze mlie
ka a mliečnych výrobkov:
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e) podávať ministerstvu hospodár
slva zprávu o slave mliečnej výroby a zá
sobách mliečnych výrobkov:

f) vykonávať dozor vlastnými or
gánmi nad dodržiavaním ustanovení tohto
nariadenia.

() Syndikát nemôže obchodovať ani na
vlastný, ani na cudzí účet.

() Usnesenia Syndikátu a spisovú
agendu vybavuje kancelária Syndikátu.
Výdavky spojené s činnosťou Syndikátu
uhradia mliekarne príspevkami, výšku
ktorých určí ministerstvo hospodárstva po
vypočutí Syndikátu. Dlžné príspevky, po
tvrdené čo do vykonateľnosti Syndikátom,
vymáhajú sa politickou exekúciou,

() Syndikát rokuje podľa rokovacieho
poriadku, ktorý schváli a v Úradných no
vinách vyhlási ministerstvo hospodárstva.

() Všetky podania Syndikátu, i jeho
výkazy, zápisy a knihy sú oslobodené od
kolkov a poplatkov.

5 3.

() Na zaistenie primeraných cien mlie
ka a mliečnych výrobkov zriaďuje sa pri
Syndikáte vyrovnávací mliečny fond (v
ďalšom „fond“), ktorý nie je samostatnou
právnickou osobou: fond spravuje Syndi
kát.

() Do fondu prispievajú:
a) majitelia mliekarní:
b) chovatelia kráv, ktorí mlieko

predávajú priamo spotrebiteľom (S 6, ods.
4), v pomere k množstvu mlieka takto
predaného, nakoľko ich Syndikát od tohto
prispievania neoslobodí,

() Výšku príspevku do fondu stanoví
ministerstvo hospodárstva po vypočutí
Syndikátu. Dlžné príspevky, potvrdené čo
do vykonateľnosti Syndikátom, vymá
hajú sa politickou exekúciou.

() Všelky mliekarne a osoby uvedené
v ods. 2, písm. b) sú povinné viesť zázna
my o výrobe, príjme a spracovaní mlieka
podľa úprav Syndikátu. Orgánom Syndiká
lu musí byť umožnené nahliadnuť do tých
lo záznamov, kedykoľvek o to požiadajú.

Č) Prostriedky fondu sa použijú:

Slovenský zákonník č.153.—

a) na príplatky mliekarňam k ceno
vému vyrovnaniu mlieka:

b) na zaokrytie cenových rozdielov,
ktoré vzniknú pri vývoze prípadných pre
bytkov mliečnych výrobkov do cudziny,

c) na čiastočné hradenie dovozné
ho za mlieko, dovážané do konzumných
stredísk z miest vzdialenejších:

d) na uhradenie výdavkov, spoje
ných so spravovaním fondu:

e) na zakladanie nových družstev
ných mliekarní.

() Fond je oslobodený od akýchkoľvek
dani, dávok a poplatkov, nakoľko vyko
náva úkony pre verejné účely podľa tohto
nariadenia.

S 4.

) Všetky mliekarne sdružia sa vo
Sväze mliekarní (v ďalšom „Sväz“). Člen
stvo vo Sväze je povinné.

() Sväz je hospodárske svojpomocné
družstvo. Platia preň všetky predpisy o
družstvách. Sväz podlieha dozoru mini
sterstva hospodárstva, ktoré tiež schvaľu
je jeho stanovy.

(7) Sväzu prislúcha najmä:
a) starosť o speňaženie prebytoč

ného mlieka a mliečnych výrobkov člen
ských mliekarní,

b) výhradný dovoz mlieka a mlieč
nych výrobkov z cudziny a ich predaj
prvému odberateľovi a výhradný vývoz
mlieka a mliečnych výrobkov do cudziny:

c) navrhovať percipientov z fondu
(8 3, ods. 5).

() Ministerstvo hospodárstva môže po
vypočutí Syndikátu zbaviť Sväz výhrad
ného práva dovozu a vývozu mlieka a
mliečnych výrobkov, ak nedodrží úpravy
ministerstva hospodárstva alebo Syndiká
tu a môže toto právo preniesť na iné
družstvo,

S 5.

() Všetky jestvujúce mliekarne, ktoré
chcú ďalej vyvíjať činnosť, musia sa do 30
dni odo dňa účinnosti tohto nariadenia
prihlásiť u Syndikátu k záznamu do so
znamu mliekarní.
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() K zriadeniu nových mliekarni, ki
prestavbe alebo slúčeniu jestvujúcich mlie
karní je potrebné svolenie ministerstva
hospodárstva,ktoré pred rozhodnutím vy
počuje Syndikát.

() Živnostenský úrad môže zaviesť po
kračovanie o ohiáške živnosti, poťažne
pokračovanie o schválení mliekarne podľa
hlavy II. živnostenského zákona až po
tom, keď bolo dané svolenie podľa ods. 2.

() Ministerstvo hospodárstva môže po
vypočutí Syndikátu nariadiť dodávateľom
mlieka určitej oblasti zriadenie nových
družstevných mliekarní alebo slúčenie a

prestavbu už jestvujúcich družstevných
mliekarní a stanoviť, že náklady s tým
spojené majú sa uhradiť členskými podiel
mi dodávateľov mlieka príslušnej dodáv
kovej oblasti. Takéto nariadenie uverejní
ministerstvo hospodárstva vyhláškou v
Úradných novinách.

$ 6.

Č) Ministerstvo hospodárstva môže na
riadiťpo vypočutí Syndikátu, že chovate
lia kráv v určitých obciach alebo obla
stiach sú povinní mlieko, ktoré nespotre
bujú vo vlastnej domácnosti, dodať do ur
čitých mliekarní. Taktiež môže minister
stvo hospodárstva v určitých obciach ale
bo oblastiach zakázať výrobu masla v poľ
nohospodárskom závode (tzv. masla sed
liackeho), nakoľko toto maslo nie je urče
né pre vlastnú spotrebu domácnosti vý
robeu. Mliekarne sú povinné im dodané
mlieko prevziať. Takéto opatrenia uverej
ní ministerstvo hospodárstva vyhláškou
v Úradných novinách.

Č) Odberné ceny mlieka, dodaného po
dľa ustanovenia ods. 1, aj podmienky pla
tobné a dodacie stanoví ministerstvo ho
spodárstva po vypočutí Syndikátu.

() Dohodou chovateľa s mliekarňou
môže byť povinná dodávka mlieka zme
nená v povinnú dodávku smotany.

() Ustanovenie ods. 1 nedotýka sa
predaju mlieka a masla priamo spotrebi
teľom, nakoľko je predávané mlieko a
maslo vlastnej výroby stálym odberate:
ľom v obci výroby.

£ podľa ods. 1 a
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8 7.

() Za účelom zlepšenia akosti a docie
lenia výrobného štandartu jednotlivých
druhov mlieka a mliečnych výrobkov vy
dá ministerstvo hospodárstva normalizač
né predpisy a uverejní ich v Úradných
novinách.

() Pre niektoré druhy mliečnych vý
robkov môže ministerstvo hospodárstva
vydať kontrolnú známku a príslušné vy
konávacie predpisy: tieto uverejní v Úrad
ných novinách.

[) Zachovávanie predpisov, vydaných
2 kontrolujú štátne vý

skumné ústavy poľnohospodárske. Vý
davky kontroly hradí ten, u koho bola
zistená závada, ináč ich hradí Syndikát,
ak tento s kontrolou súhlasí alebo jej pre
vedenie žiada.

S 8.

Ministerstvo hospodárstva vydá pred
pisy, upravujúce odbornú kvalifikáciu od
borných úradníkov a technického perso
nálu mliekarní a uverejní ich v Úradných
novinách.

5 9.

Dozor nad činnosťou Syndikátu vy
konáva ministerstvo hospodárstva svojimi
zástupcami. Títo majú právo pozastaviť
usnesenie Syndikátu, ktoré odporuje pred
pisom alebo záujmom mliekarskej výroby,
s tým účinkom, že také usnesenie sa ne
smie vykonať, kým o ňom nerozhodne mi
nisterstvo hospodárstva. Zástupcovia mi
nisterstva hospodárstva musia byť zvaní
do každej schôdze Syndikátu a majú právo
nahliadnuť do kníh a záznamov Syndikátu.
Tie isté práva majú aj záslupcovia mini
sterstva vnútra, zahraničných vecí a finan
cií, ale právo zisťovacie môžu uplatniť len
prostredníctvom zástupcu mi isterstva
hospodárstva. Vo všetkých sporných otáz
kach rozhodne ministerstvo hospodárstva
s konečnou platnosťou.

5 10.

() Kto prestúpi niektoré ustanovenie
tohto nariadenia alebo ustanovenie pred
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pisov ministerstva hospodárstva toto na
riadenie vykonávajúcich, bude potrestaný
prvostupňovým politickým úradom pre
priestupok peňažným trestom do 50.000
Ks alebo uzamknutím do 6 mesiacov. Pre
prípad nedobylnosli peňažného trestu má
byť uložený náhradný trest uzamknutia
do 6 mesiacov podľa miery zavinenia. Tie
to tresty môžu byť uložené aj súčasne,|
v tomto prípade nesmie však trest na slo
bode spolu s náhradným trestom za ne
dobytný peňažný trest činiť viac ako 6
mesiacov.

() Veci, ktorými bol trestný čin spá
chaný, alebo ktoré boly ním získané,
alebo ktoré sú k spáchaniu trestného činu
zrejme určené, môžu byť vyhlásené za
prepadlé v prospech štátu, a to aj keď
páchateľ nemôže byť slíhaný alebo od
súdený.

() Ministerstvo hospodárstva môže za
staviť činnosť mliekarne na čas aleľ >)na
vždy, keď zistí hrubé porušenie predpisov
tohto nariadenia alebo predpisov podľa
neho vydaných, ďalej predpisov o tech
nickom a hygienickom vystrojení mliekar
ní, alebo hrubé porušenie hygienických
zásad.

8 11.

Úrady a obce sú povinné spolupôsobiť
pri vykonávaní tohto nariadenia.

S 12.

Vládne nariadenie zo dňa 20. apríla
1934, č. 16Sb. z. a n., o stanovení pevných
cien mlieka a smotán, zákon zo dňa 15.
mája 1934, č. 94 Sb. z. a n., o vyrovnáva
cich fondoch mliečnych a vládne nariade
nie zo dňa 13. júla 1934, č. 151 Sb. z. a n.,
o vyrovnávacích fondoch mliečnych, sa
zrušujú. Vládne nariadenie zo dňa 20. aprí
la 1934, č. 15 Sb. z. a n., o výrobe mlieka
a výrobkov z mlieka a obchodu s týmito
potravinami, ako aj vládne nariadenie zo
dňa 13. júia 1935, č. 159 Sb. z. an. o vý
robe hrudkového syra a bryndze a o ich
uvádzaní do obehu, vládne nariadenie zo
dňa 13. júla 1935, č. 160 Sb. z. a n., o úpra
ve výroby bryndze a obchodu s bryndzou,

Knibtlačiareň Andreja, Bratislava,

Slovenský zákonník č. 153a 154.

a vládne nariadenie zo dňa 24. júna 1937,
č. 126 Sb. z. a n., kiorým sa menia a do
plňujú niektoré ustanovenia vládneho na
riadenia zo dňa 13. júla 1935, č. 159 Sb.z.
a n., o výrobe hrudkového syra a bryndze
a ich uvádzaní do obehu, a vládne na
riadenie zo dňa 13. júla 1935, č. 160 Sb.z.
a n., 0 úprave výroby bryndze a obchodu
s bryndzou, ostávajú týmto nariadením
nedotknuté.

S 13.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva v dohode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov, r.
Sivák v. r. Čatlošv. r.

154.
Vládne nariadenie

zo dňa 4. júla 1939
©zrušení niektorých pamätných dní.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

5 1.

Ustanovenia zákona zo dňa 3. apríla
1925, č. 65 Sb. z a n., o sviatkoch a pa
mätných dňoch, neplatia pre 6. júl, 28.
september a 28. október.

5 2.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister
vnútra v dohode so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Ďurčanský v. r. Dr. Fritz v.r.
aj za ministra dr. Tuku. Medrický V. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.
Sivák v. r., Čatlošv. r.

Trieda kráľa Alexandra číslo 12.



Slovenský zákonník
Čiastka 35.

OBSAH: (155.—165.) 155. Nariadenie o zriadení Dunajplavby. — 156. Nariadenie o pošlových

Vydaná dňa 12. júla 1939. Ročník 1939,
fxT<©——

a)
holuboch. — 157, Nariadenie o dovoze polotovarov a hotových priemyselných výrobkov
bez cla, po pripade za snížené clo. — 158, Nariadenie o zriadení Kňazskej semocenskej

poislovne v Bratislave. — 159, Nariadenie o uplatnení požiadavokveriteľovz za pri:
poleného k Maďarsku proti tunajším dlžníkom. — 160, Nariadenie, ktorým sa ďoplňuje
zákon o priamych daniach. — 161. Vykonávacie nariadenie k štátnemu „rozpočiu a jeho

dodalku. — 162, Nariadenie o dani z poľovačky. — 163. Vyhláška ministra linancií „v
daní nových úradných zmenečných blankiet. — 164, Nariadenie o ochrane aulors ých

práv k nieklorým chráneným hudobnýmdielam. — 165, Vyhláškava vnälraO záväznosli hromadnej úpravy mzdových a pracovných podmienok v slavebnom podni
kaní.

155.
Vládne nariadenie

zo dňa 4. júla 1939
© zriadení Slovenskej Dunajplavby,

účastinnej spoločností.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
0 samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

8 1.

() Všetky účastiny, poťažne majetkové
podiely a celý majetok Česko-Slovenskej
akciovej plavebnej spoločnosti Dunajskej
preberú Slovenský štát do svojho vlast
níctva.

(] Slovenský štál preberá do svojho
vlastníctva tiež majetok bývalej Česko
Slovenskej republiky, ktorý doteraz užíva
la Česko-Slovenská akciová plavebná 6po
ločnosť Dunajská.

Č) Slovenský štát ručí za dlžoby, vzťa
hujúce sa na prevzatý majetok (ods. 1 a 2)
do výšky jeho hodnoty.

S 2.

U) Zriaďuje sa Slovenská Dunajplavba,
účastinná spoločnosť, ktorej súčasne sa
povoľuje prevodzovanie plavby, a to do
pravy osôb i tovaru, aj vlek plavidiel po
Dunaji, všetkých jeho prítokoch a prie

plavoch terajších i budúcich. Podrobné
podmienky a pravidlá provozu plavby určí
ministerstvo hospodárstva osobitným vý

nosom. |
(7) Stanovy Slovenskej Dunajplavby,

účastinnej spoločnosti, vydá ministerstvo
hospodárstva a menuje jej prvú správu a
dozorné povereníctvo.

8 3.

Slovenský štát vnáša ako prínos do

Slovenskej Dunajplavby, úč. spol, všetok
majetok v S 1 uvedený, okrem účaslin,
poľažne majetkových podielov, čím sa za
bezpečuje základná istina.

S 4.

Slovenská Dunajplavba, úč. spol., sa
zapíše do firemného a lodného registra
podľa tohto nariadenia a po splnení usta
novení ods. 2, $ 2 a započne svoju činnosť
dňom uverejnenia zápisu spoločnosli do
firemného registra v Súdnom ústrednom
oznamovateli.

S >.

Ustanovenia obchodného zákona o za
kladaní účastinných spoločností nevzťahujú
sa na založenie Slovenskej Dunajplavbv,
úč. spol.
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5 6.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minisler ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Frilz v.r.
aj za ministra dr. Tuku. Medrickýv. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stano v.r.
Sivák v. r., Čatloš v.r.

156.
Vládne nariadenie

zo dňa 4. júla 1939,
ktorým sa doplňujú, poťažne pozmeňujú

predpisy o poštových holuboch.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4 zá
kona Zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

5 1.

() Kto chce chovať poštových holubov,
musí byť členom (miesineho) spolku cho
vateľov poštových holubov.

() Každý (miestny) spolok chovateľov
poštových holubov povinný je sa prihlásiť
za člena Sdruženia spolkov chovateľov
poštových holubov na Slovensku.

() Sdruženie spolkov chovateľov po
šlových holubov je povinné zriadiť organi
začné ustanovizne v sídlach vyšších veli
teľstiev pre oblasli týchto.

5 2.

Spolky chovateľov poštových holubov
a ich sdruženie musia mať stanovy schvá
lené ministerstvom vnútra v dohode s mi
nislerstvom národnej obrany.

5 3.

) Značkovanie (krúžkovanie) pošto
vých bolubov treba uskutočňovať obvyk
lým spôsobom na krúžkoch týmito znač
kami:

a) vojenskí poštoví holubi:

S BO VO001—9999

b) nevojenskí pošloví holubi:
S 2H83 BO0001—99999

Značka S .ÁJ označuje príslušnosť na
územie Slovenského šlálu. Ležalé arabské
číslo označuje rok vyliahnutia. Litera V
označuje vojenských holubov. Litera A—T
označuje (miestny) spolok.

Číslovanie holubov ostáva nezmenené.

5 4.

Ustanovenia zákona Zo dňa 20. decem
bra 1923, č. 2 z roku 1924 Sb z. an. o
poštových holuboch, a vykonávacích na
riadení, a to: nariadenia zo dňa 21.februá
ra 1924, č. 44 Sb. z. an. a nariadenia zo
dňa 20. apríla 1928, č. 63 Sb z. an. a
tiež ustanovenia vládneho nariadenia zo
dňa 21. decembra 1938, č. 362 Sb. z. an,
ktorým sa na priechodnú dobu upravuje
spôsob označovania poštových holubov,
zostávajú v platnosti, nakoľko neodporujú
ustanoveniam tohto nariadenia.

S 9,

Toto nariadenie nadobúda účinnosli
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister vnú
tra a minister národnej obrany.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Frilz v. r.
aj za ministradr. Tuku. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v. r., Čatloš v. r.,

157.
Vládne nariadenie

zo dňa 4. júla 1939
o dovoze polotovarov a hotových prie
myselných výrobkov bez cla, po prípade

za snížené clo,

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona Zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

5 1.

Ministerstvo financii sa zmocňuje v do
hode s ministersívom hospodárstva zrušiť
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za zvlášť ohľaduplných okolností clo na
dovoz polotovarov a hotových priemygsel
ných výrobkov, kloré sa na Slovensku ne-:
vyrábajú a ktorých dovoz je nevyhnutný
s celohospodárskeho hľadiska štátu.

S 2.

Ministerstvo financií sa zmocňuje v do
hode 6 ministerstvom hospodárstva enížiť
clo na dovoz polotovarov a hotových prie
myselných výrobkov, ktoré sa na Sloven
sku nevyrábajú v dostatočnom množstve,
takže tuzemská výroba nekryje celoštát
nu potrebu.

5 3.

Č) V $ 2 spomenutý dovoz môže byť
uskutočnený len v tej miere, aby domáci
priemysel neboj zahraničným trhom ani
poškodený,ani viazaný vo 6vojom rozvoji.

f© Príslušné enižené sadzby stanoví
ministerstvo financií v dohode s minister
stvom hospodárstva « ohľadom na udrža
nie rovnováhy medzi dovozom a tuzem
6kou výrobou a vyhlási ich v Slovenskom
zákonníku.

S 4.

M Toto nariadenie nadobúda účinnosti

2ancii a minister hospodárstva spolu so
zúčastnenými ministrami.

Ň Dr. Tiso v. r.
Dr. Ďurčanský v. r Dr. Fritz v. r.
aj za ministra dr. Tuku. Medrický V, r
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivákv.r. Čatloš v.r.——y

158.
Vládne nariadenie

Zo dňa 26. júna 1939
o zriadení Kňazskej nemocenskej

poisťovne v Bratislave,

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona Zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
0 sSamoslatnom Slovenskom štále, naria
ďuje:

om vyhlásenia: vykoná ho minister li- |
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S 1.

Pre územie Slovenského štálu zriaďuje
sa Kňazská nemocenská poisťovňa so sid
lom v Bratislave.

S 2,

() Kňazská nemocenská pois.ovňa je
nositeľkou nemocenského poistenia du
chovných cirkvi katolíckej rímskeho a
éréckeho obradu, ktorí majú 6verenú ve
rejnú správu duchovnú, či už v činnej
službe, alebo požívajú pravidelné požitky
odpočivné alebo zaopatrovacie, a to pre
prípad choroby podľa zákona zo dňa 15.
októbra 1925, č. 221 Sb. z an., o nemo
censkom poistení verejných zamestnan
cov, a vykonávacieho nariadenia zo dňa
16. júla 1926, č. 146 Sb. z. a n., a podľa
nariadenia vlády Slovenskej krajiny Zo
dňa 23. januára 1939, č. 30 Úr. nov., o or
ťanizácii nemocenského poistenia verej
ných zamestnacov na Slovensku.

() Duchovnými, ktorí majú sverenú
verejnú správu duchovnú, sú ti duchovni,
ktorí v nej pôsobia na miestach, systemi
zovaných so súhlasom štánej správy kul
tovej.

S 3.

() Kňazská nemocenská poisťovňa v
Bratislave je právnickou osobou: môže
svojím menom nadobúdať práv a 6a za
väzovať, môže pred súdom žalovať a byľ
žalovaná. Riadnym jej súdom miestne prí
slušným je vecne príslušný súd v Brati
slave.

() Spory medzi Kňazskou nemocen
Skou poisťovňou a poistencami o posky
lovaní liečebných dávok a o sťažnostiach
proti opalreniu predstavenstva, ktorým
bola poistencovi uložená náhrada podla
S 12 zákona zo dňa 15. októbra 1925, č.
221 Sb z. a n., ďalej spory medzi Kňaz
skou nemocenskou poisťovňou a nemoc
nicami alebo inými liečebnými ústavmi o
nárokoch na náhradu podľa 8 8 uvedené
ho zákona, rozhoduje poisľovací súd, kto
rý bol zriadený podľa S 13 nariadenia vlá
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dy Slovenskej krajiny Zo dňa 23, januára
1939, č. 30 Úr. nov.

S 4.

Celý majetok „Knčzské nemocenské
pokladny v Prerové“, klorý je uložený ale
bo sa nachádza na území Slovenského Štá
tu, najmä nehnuteľnosti, hnuteľnosti, vkla
dy, pohľadávky, cenné papiery a iné ma
jetkové hodnoty, prechádzajú na Kňazskú
nemocenskú poisťovňu v Bratislave s účin
nosťou od 14. marca 1939,

S 5.

() Správnymi orgánmi Kňazskej nemo
censkej poisťovne sú: predstavenstvo a
revizná komisia.

() Predstavenstvo sa skladá: z pred
sedu, podpredsedu a štyroch ďalších čle
nov, z ktorých každý má náhradníka.

() Predstavenstvo menuje katolícky
biskupský sbor a schvaľuje ho vláda. Kaž
dé vymenovanie a pozbavenie funkcie
platí odo dňa, keď bolo schválené vládou
a uverejnené v Úradných novinách.

() Predstavenstvo spravuje poisťovňu
vo všetkých veciach, ktoré sú jej záko
nom, nariadením alebo stanovami 6vere
né, a zastupuje poisťovňu voči trelím oso
bám, úradom a súdom.

() Revizná komisia sa skladá z pred
sedu, podpredsedu a ďalších dvoch čle
nov, z ktorých každý má svojho náhrad
níka.

(“) Reviznú komisiu menuje vláda, a to
predsedu a jedného člena na návrh kato
lickeho biskupského sboru a podpredsedu
a jedného člena na návrh ministerstva
školstva a národnej osvety.

() Podrobné predpisy o tom, kedy je
predslavenstvo usnášania schopné a čoho
sa vyžaduje k platnosti jeho usnesení, aj
o tom, akým spôsobom vykonáva revizná
komisia revízie, budú obsahovať stanovy,
ktoré podliehajú schváleniu vlády.

() Zprávu o revízii, aj ročnú účtovnú
závierku treba predkladať ministerstvu
vnútra.

Slovenský zákonník č. 158a 159.

8 6.

Tolo nariadenie platí odo dňa 14. mar
ca 1939, vykoná ho minister vnútra a mi
nisler školstva a národnej osvety.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v.r. Stano v.r.
Sivákv.r. Čatlošv. r.

159.
Vládne nariadenie

zo dňa 4. júla 1939,
o uplatnení požiadavok veriteľov z úze
mia pripojeného k Maďarsku proti tunaj

ším dlžníkom.

Vláda Slovenského štálu podľa 8 4 zá
kona Zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

S 1.

() Spor, zavedený proli tunajšiemu
dlžníkovi pre akékoľvek požiadavky,
vzniklé pred 10. novembrom 1938 v pro
spech zahraničného veriteľa, k plneniu
ktorých treba podľa devízových predpisov
povolenia Slovenskej národnej banky, súd
na žiadosť dlžníka preruší v kloromkoľvek
jeho štádiu na čas účinnosti tohoto naria
denia.

() Pokračovať v takto prerušenom spo
re i počas účinnosti tohoto nariadenia je
možné iba vtedy, keď zahraničný veriteľ
predloží súdu spolu co žiadosťou o pokra
čovanie v spore písomný prisľub Sloven
skej národnej banky, že na prípad vyhra:
tia sporu povolí efektívny transfer v rám
ci platobnej úmluvy.

(7)Odo dňa účinnosti tohoto nariadenia
je zahraničný veriteľ povinný 6účasne
s podaním žaloby, ktorej predmetom je
požiadavka uvedená v ods. 1, predložiť
súdu písomný prísľub Slovenskej národnej
banky, že na prípad vyhratia sporu povoli
efektívny transfer v rámci platobnej úmlu
vy. Nedostatok tohoto prísľubu všíma si
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súd z úradu ako 6por hatiacu okolnosť 8 6.(čís.2,$180Osp.). Ustanovenia881a4 tohotonariadenia
S 2 8a nevZľahujú na požiadavky takého za

i hraničného veriteľa, ktorý po 10. novemVexekučnompokračovaní,ak"ideo| bri1938satrvalepresťahoval6celýmpožiadavkuv81uvedenú,trebavktorom-| svojímhnuteľnýmmajetkomaleboaspoňkoľvekštádiupokračovaniazúradusi| 6prevážnoujehočasťouzúzemiapripovšímať,čizahraničnýveriteľmápísomný| jenéhokMaďarskunaúzemieSlovensképrísľubSlovenskejnárodnejbanky,žena| hoštátu.
prípad vydobytia pohľadávky povolí efek
tívny transfer v rámci platobnej úmluvy. s 7.
Ak prísľub Slovenskej národnej banky sa Toto nariadenie nadobúda účinnostinepredložísúdu,nemôžeexekúciuanina-| dňomvyhlásenia:vykonáhoministerpra

„riadiť,ani v nej pokračovať. vosúdia v dohode 6 ministrom financií.

Dr. Tiso v. r.
S 3. ĎDr. Ďurčanský v. r. Dr. Fritz v.r.Nemožnouzatváraťnazastaveniepla-| +72minislradr.Tuku.Medrickýv.r.tieb,ktotréjerozhodnéprepokračovanie| Dr.Pružinskýv.r.Štanov.r.konkurznéavyrovnávajúce,poťažnepre| Sivákv.r. Čatlošv.r.,

vyrieknutie následkov z nedodržania kvot
schválenéhovyrovnávania, ak tunajší dlž- 160.
ník nemôže plniť, požiadavku v S 1 uvede ládne nariadenie
nú, zahraničnému veriteľovi z toho dôvo- v
du, že Slovenská národná banka nedala zo dňa 4. júla 1939,
povolenie k efektívnemu transferu v rámci ktorým sa mení a doplňuje zákon
platobnej úmluvy. o priamych daniach,

5 4. Vláda Slovenského štátu podľa $ 4 zá
kona zo dňa 14, marca 1939, č. 1 SI. z.,
O samostatnom Slovenskom štáte, naria
duje:

() Ustanovenia5812 platia iv ta
kom Prípade, ak ide o uplatnenie alebo
o vymáhanie Požiadavky (8 1) proti tunaj
šiemu dlžníkovi, ktorú zahraničný veriteľ Časť prvá.
postúpil tunajšiemu veriteľovi. Zákon zo dňa 15. júna 1927, č. 76 Sb.U)PrísľubuSlovenskejnárodnejban-| z.an.,opriamychdaniach,vznenízákokyopovolenieefektívnehotransferuk| novzodňa17.decembra1927,č.180Sb.plneniudlžníkajeoprávnenýcivyžiadať| z.an.,zodňa27.novembra1930,č.167
aj zahraničný veriteľ. Sb. z. a n, zo dňa 2. júla 1936, č. 226 Sb.

z. an. a vládneho nariadenia zo dňa 22.
s 5. decembra. 1938, č. 393 Sb. z. a n., v zneníPodpojmomzahraničnéhoveriteľapo-| vládnehonariadeniazodňa10.januára

dľa tohoto nariadenia treba rozumeť pri- 1939, č. 2 Sb. I, sa mení a doplňuje takto:
rodzenú alebo právnickú osobu, ktorá
mala, alebo má svoje bydlisko (sídlo) na Článok1.
území pripojenom k Maďarsku, alebo sa (X 8 7, ods. 2 bude znieť:
tam trvale zdržuje. Podniky (filiálky) tu- a(?) Za dôchodok dani podrobený sanajšíchfiriem,ktoré6anachádzajúna| nepokladajúprírastkynamajetku,nastaléúzemípripojenomkMaďarskutieže6pa-| uakcionárovspôsobomvčl.XVauvádza
dajú pod pojem zahraničného veriteľa. cích ustanovení uvedeným, ďalej zmenami
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a presunmi majetkovými, ako odpredajom
majetkových častí, venom, výbavou, de
dičstvom, výplatami kapitálov z poistení
životných, invalidných, starobných, kapi
tálovými náhradami za vecné alebo iné
utrpené škody, sľavami dlhov, vzniklými
oslobodením dlžníka v súdnom alebo mi
mosúdnom vyrovnaní, mimoriadnymi dar
mi a podobnými bezplatnými venovaniami,
ďalej príspevky, ktoré dostávajú rodičia
(prarodičia, nevlastní rodičia, pestúni, tesť,
testiná, svokor a svokra) od detí (vnukov,
pastorkov, chovancov, zaťa a nevesty),
nežijúcich v ich domácnosti alebo v rov
nakom smysle deti od rodičov, nežijúcich
v ich domácnosti“.

Č) V 5 7, ods. 3 nahradzuje sa suma
„20.000 Kč“ sumou „2000 Ks".

Článok 2.

() $ 15, č. 1, lit. e) bude znieť:
„e) Priame dane s prirážkami (vyjmúc

daň dôchodkovú a dávku z majetku a z
prírastku na majetku podľa zákona zo
dňa 8, apríla 1920, č. 309 Sb, z. a n.) na
koľko boly skutočne zaplatené (88 273—
215) a ako také vyberajúcim úradom po
dľa ustanovenia 8 273, ods. 3 zaúčtované
na náležitosti, ktoré sa staly splatnými
v: rozhodnom období zdanenia, a to až do
výšky predpisov v tomto období. V tom
istom rozsahu treba odčítať ďalej iné .ve
rejnoprávne dane a dávky priamo predpi
sované (na pr. daň z obratu), patronátne
bremená a konkurenčné príspevky, zastu
pujúce krajinské, župné, okresné, obecné
a iné prirážky alebo dávky. U daňovníkov,
ktorí vedú riadne obchodné knihy a ktorí
na vrub kalendárneho roku zriadia rezer
vu pre všeobecnú daň zárobkovú, odčíta
sa ďalej od dôchodku kalendárneho roku
táto rezerva, nakoľko je primeraná dani,
klorá bude vyrubená na daňový rok, a
nakoľko jej daňovník preukázateľne použil
v daňovom roku,a to v lehote určenej v 5
307, ods. 1, č. 3 k plateniu všeobecnej dane
zárobkovej € prirážkami na daňové roky,
počínajúc rokom 1927, Hotové vrátené
alebo preúčtované preplatky uvedených
daní a dávok s prirážkami a príslušen

Slovenský zákonník č.160.

stvom sú dani podrobeným príjmom, po
kiaľ boly pri vyrubovaní dane dôchodko
vej ako srážky odpočítané“.

() $ 15, č. 2 bude znieť:
„2. Hodnoverne preukázané úroky i s

úrokmi z oneskorenia zo súkromných
dlhov a inakšie na osobitých súkromno
právnych tituloch sa zakladajúce, dôcho
dok trvale zmenšujúce bremená, ďalej
príspevky, ktoré poskytuje pravidelne
manžel maňželovi, ktorý nie je príslušní
kom (8 5, ods. 3 a 4) jeho domácnosti, ak
sú hodnoverne preukázané“. i

() V 8 15, č. 4 nahradzuje: sa suma
„4.000 Kč“ sumou „2.000 Ks“.

Článok 3.

V 817, č. 4 sa zrušuje posledná veľa.

Článok 4.

V 8 18 sa zrušujú ustanovenia odsekov
3, 4a 5.

Článok 5.

() V 8 19, ods. 1 nahradzuje sa číslica
15%" číslicou „20%“.

() V 8 19, ods. 3 nahradzuje sa číslica
„52.000 Ka“ číslicou „36.000 Ks".

() V 8 19, ods. 4 nahradzuje sa číslica
„80.000 Kč“ číslicou ,,52.000 Ks"a číslica
52.000 Kč“ číslicou „36.000 Ks“,

Článok 6,

S 20, ods. 4 bude znieť:
„() Predchádzajúcich ustanovení. ne

možno použiť na príslušníkov rodiny, ktorí
majú samostatný dôchodok, prevyšujúci
ročných 3000 Ks, ktorý sa k dôchodku
hlavy rodiny pri vyrubení dane dôchodko
vej nepripočíta“.

Článok 7,

V 8 21, ods. 1 nahradzuje sa číslica
„80.000 Ka“číslicou „52.000 Ks“.

Článok 8.

Do 8 55, ods. 3 za poslednú velu
vkladá sa toto ustanovenie:
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uVýťažkypozemkov a budov od dane
pozemkovej a domovej dočasne oslobode
ných nemôžu byť však z daňového zákla
du vylúčené“.

Článok 9,

() 8 57, ods. 1 bude znieť:
„() Sadzba všeobecnej dane zárobko

vej činí 2.5% dani podrobeného výťažku
s lou odchylkou, že z prvých 30.000 Ks
daňového základu sa sadzba snižuj€ na
0.5% a z daňového základu prevyšujúce
ho sumu 140.000 Ks sa sadzba dane zvy
šuje na 4%“. "

Č) V 8 57 sa zrušuje ustanovenie od
seku 6,

Článok 10,

() 8 68, ods. 1,1, č. 1, lit. f) bude znieť:
„f) podniky zárobkovýcha hospodár- |

skych spoločenstiev“.
Č) V 8 68, ods. 1, I, č. 2 zrušuje sa |

ustanovenie lit, a).

Článok 11.

V 8 72, ods. 1, lit, h) zrušuje sa ustano
venie odseku druhého.

Článok 12.

Ustanovenia 8 75 sa zrušujú.

Článok 13.

Č) V 8 78,lit. e) zrušuje sa ustanovenie
odseku tretieho,

€) $ 78, lit. f) bude znieť:

1) Ku krytiu zvláštnej dane zárobko
vej S prirážkami. Na vrub rýdzeho výťaž
ku zaúčtovaná zvláštna daň zárobková
s prirážkami za daňové roky, počínajúc ro
kom 1928, sa odčita od dani podrobeného
rýdzeho výťažku, nakoľko bola v rozhod
nom obchodnom období preukázateľne za
platená (58 273—275), a vyberajúcim úra
dom v určitom obchodnom -období za
účtovaná na: toto obdobie (S 76, ods. 2),
ďalej na vrub rýdzeho výťažku zaúčtova
ná platba na daň, ktorá bola v rozhodnom
obchodnom období dodatočne predpísaná
na predchádzajúce roky daňové. Odčitateľ
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ná je i rezerva pre zvlášlnu daň zárobko
vú, pokiaľ neprevyšuje daň na prislušný
daňový rok (8 76) a pokiaľ podník pre
ukáže, že ju upotrebil v obchodnom ob
dobí najbližšie nasledujúcom, najneskor
šie do lehoty, uvedenej v 8 301, ods. 1,
č. 1, k zaplateniu tejto dane“.

Článok 14.

(") Do $ 79, ods. 1, lit. b) vkladá sa toto
ustanovenie:

„Výťažky z pozemkov a budov od dane
pozemkovej a domovej dočasne oslobode
ných, nemôžu byť z daňového základu
vylúčené“,

() V 8 79, ods. 1,lit. f) zrušujú sa v od
seku piatom slová „ako i podnikom uve
deným v $ 83, ods. 5.

Článok 15.

() 8 83, ods. 1 bude znieť:
„(") Zvláštna daň zárobková činí, po

kiaľ sa v ďalšominak nestanoví, 9%A.
u úverných spoločenstiev a ich sväzov
(družstiev) 6% dani podrobeného rýdze:
ho výťažku. MN

7) V S 83 zrušujú sa ustanovenia od
sekov2,3,5 a6.

(“) V 8 83, ods. 8 v
„2“ a u3.

(“) S 83, ods. 9 bude znieť:
„(“) Akciovým spoločnostiam, akcio

vým spolkom, komanditným spoločnostiam
na akcie, ťažiarstvam, spoločnostiam sob
medzeným ručením, pravovárečným me
štianstvám a zárobkovým a hospodárskym
spoločenstvám vyrúbi sa vedľa zárobkô
vej dane (ods. 1) ešte prirážka rentabilitná,
a to pri výnosnosti podniku

vpúšťajú sa číslice

nad 6až do 8 perc. prirážka 2%
„nad 8 až do 10 perc. prirážka "3%6

nad 10: až do 12 perc. prirážka 4%
nad 12 až do 14 perc. prirážka 5%0

a nad 14 percent prirážka 6%0
dani podrobeného rýdzeho výtažku“.

() V 8 83, zrušuje sa ustanovenie od
seku 10,

() V 8 83, ods. 11 vypúšťa sa posledná
veta.



314

C) V 8 83, ods. 14 vypúšťajú sa slová
„a 10".

Č) V $883, ods. 15 vypúšťajú sa slová
„a 10".

() V 8 83, ods. 16 vypúšťajú sa slová
„5 alebo 6".

Článok 16.

S 183, ods. 1 bude znieť:
„() Požitky, ktoré dostávajú členovia

spoločenských orgánov (predstavenstva,
správnej rady, správy, generálnej rady,
výkonného výboru, kuratória, miestneho
výboru, predstavenstva filiálky, dozornej
rady, revízori účtov, likvidátori a pod.)
spoločností akciových, komanditných spo
ločností na akcie a zárobkových a hospo
dárskych spoločenstiev v tejto svojej
vlastnosti pod akýmkoľvek názvom, sú
podrobené 10% dani z tantiem, ktorú spo
ločnosti vyberajú srážkou pri výplate po
žitkov a odvádzajú štátnej pokladníci.
Tejto dani sú podrobené tiež požitky, kto
ré podľa ustanovení 8 17 a), ods. 5 zákona
zo dňa 10.októbra 1924, č. 239 Sb. z an.,
o vkladných knižkách (listoch) akciových
bankách a o revízií bankových ústavov,
V znení zákona zo dňa 21. apríla 1932,

h 54 Sb. z. a n., plynú do pokladnice bany.
Článok 17.

Č) 8 271, ods. 2 veta druhá bude znieť:
„Tento poplatok sa mu predpíše z

úhrnného jeho dlhu na priamych daniach
S prirážkami, predpísaných i nepredpísa
ných (na daňové roky minulé a na bežný
daňový rok) a na predpísanom príslušen
stve alebo na náhradách útrat podľa 8
338 na jeho daňovom účte, zisteného vždy:

a) ku dňom 15. februára, 15. mája, 15.
augusta a 15.novembra každého daňového
roku, ak jeho ročný predpis na priamych
daniach s prirážkami a s príslušenstvom
alebo na náhradách útrat podľa 8 338 pre
daňovej obci činí viac než 3000 Ks, alebo
len 3000 Ks či menej, avšak jeho dlh na
priamych daniach s prirážkami predpísa
ných i nepredpísaných (na daňové roky
minulé) a na predpísanom príslušenstve
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alebo na náhradách útrat podľa 8 338pre
sahoval v daňovej obci na počiatku daňo
vého roku (1. januára) sumu 3000 Ks,

b) ku dňu 31. decembra každého da
ňového roku, ak jeho ročný predpis na
priamych daniach 6 prirážkamia 6 príslu:
šenstvom alebo na náhradách útrat podľa
8 338 v daňovej obci nepresahuje 3.000Ke,
činí však viac než 500 Ks, alebo len 500K<
či menej, avšak jeho dlh na priamych da:
niach s prirážkami predpísanýchi nepred
písaných (na daňové roky minulé) a na
predpísanom príslušenstve alebo na náhra:
dách útrat podľa S 338 presahoval v da:
ňovej obci na počiatku daňového roku
(1. januára) sumu 1.000 Ks.

Ustanovenie S 254, ods. 3 tu neplalí.
Obdobné platí i pre obecné prirážky k
priamym daniam, ktaré si obce vyberajú
vlastnými orgánmi. Poplatok nižší než
5 Ks sa nevybere“,

() 8 271, ods. 3 bude znieť:

„() Pre poplatok z oneskorenia podľa
ods. 2 litera a) určuje sa sadzba 1%%
pre každé štvrťročie, pre poplatok z one
skorenia podľa ods. 2 lit. b) sadzba 5%
pre rok, pre poplatok z oneskorenia podľa
odseku 4, pri dani dôchodkovej vyberanej
srážkou sadzba 1% ma každý mesiac
(5838), pri dani rentovej vyberanej sráž
kou a pri dani z tantiem sadzba 5% na
každý polrok (S 181, ods. 1 a $8 183, ods.
5), pri mimoriadnej dani postihujúcej di
videndy a úroky z niektorých cennýchpa
pierov pevne zúročiteľných podľa zákona
zo dňa 29, januára 1936, č. 16 Sb. z. an,
o mimoriadnej daní, postihujúcej dividendy
a úroky z niektorých cenných papierov
pevne zúročiteľných, sadzba 3% na každý
štvrťrok,

(7) 8 271, ods. 6 bude znieť:

„(“) Úrad je povinný doručiť dlžníkovi
predpis poplatku z oneskorenia podľa od
seku 2, druhej vety, lit. a) najneskoršie do
2 rokov po uplynutí daňového roku, v kto
rom vznikol nárok štátu na tento poplatok.
Inak zaniká nárok štátu na poplatok z
oneskorenia“.
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Článok 18.

S 273, ods. 1 bude znieť:

„Ľ) Dane s prirážkamia príslušenstvom
platia sa — s výhradou ustanovenia S 214
— v peniazoch slovenskej meny a to ber
ným úradom, vynímajúc dane vyberané
srážkou a obecné prirážky k priamym da
niam, ktoré si obce vyberajú vlastnými
orgánmi,ďalej obecným úradom, mestským
daňovýmúradom, pokiaľ sa týka notárom
v medziachustanovenia $2, ods. 1 zákona
zo dňa 27, januára 1922, č. 43 Sb z. a n.
o oddelení štátnej finančnej správy od
obecnej a municipálnej správy na Sloven
sku a v Podkarpatskej Rusi. Zamestnanci
berných úradov môžu byť so súhlasom mi
nisterstvá financií poverení vyberaním
daní Sprirážkami a príslušenstvom v hoto
vosti priamo u daňovníkov“,

Článok 19,

S 276, ods. 1 bude znieť:

„Ú) Nehľadiac na zákonné prípustné
odpisy a oslobodenia, ktoré sú upravené
pre každú daň osobitne, má byť právoplat
ne predpísaná daň na žiadosť strany alebo
z moci úradnej celkom alebo čiastočne od
písaná, ak ide o dvojitý predpis tej istej
dane alebo o daň predpísanú zrejme ne
odôvodnene, a ak od konca roku, v kto
rom jeden z predpisov dane, nakoľko sa
lýka predpis dane zrejme neodôvodnený,
sa stal právolpatným, neuplynulo viac než
4 roky. Ak je dvojitý predpis tej istej dane
rôzne vysoký, odpíše sa daň menšia“.

Článok 20.

U) Do 8 284 vkladá sa ako odsek 1
toto ustanovenie:

„[) Zaistenie splatných a vykonateľ
ných daní s prirážkami a príslušenstvom
na hnuteľnostiach vykoná sa podľa výkazu
vykonateľných nedoplatkov uhradzova
cou exekúciou tak, že sa prevedú len tie
výkony uhradzovacej exekúcie, ktorými
vymáhajúci veriteľ (štát) nedobudne zá
ložného práva na predmete exekúcie, Za
islenie splatných a vykonateľných daní s
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prirážkami a prísluženstvom na nehnuteľ
nostiach vykoná sa vkladom hypotekárne
ho záložného práva podľa príslušných po
zemnoknižných predpisov alebo vkladom
exekučného záložného práva podľa prí
slušných predpisov o súdnej exekúcií na
nehnuteľnosti. Výkaz vykonateľných nedo
platkov má povahu vkladnejlistiny a ste
lesňuje tiež exekučný titul“.

() Doterajší odsek 1 parafralu 284
označuje sa ako odsek 2 a doterajší odsek
2 ako odsek 3.

———-————-———-——.——

Článok 21.

V 8 289, ods. 2 nahradzujú sa slová
„30 dní" slovami „6 mesiacov“.

veo
Článok 22.

8 291 bude znieť:
„() Sumy priamych daní, pokiaľ sa týka

prirážok, príslušenstva alebo náhrad útrat
podľa S 338, ktoré boly preplatené ($ 292),
vrátia sa strane v hotovosti, ak nie je dlžná
niektorú daň s prirážkami a s príslušen
stvom, pokutu, poplatok alebo inú štátnu
dávku u toho vyberajúceho úradu, u kto
rého preplatok vznikol, alebo:u iného vy
berajúceho úradu: ináč sa preplatok pre
účtuje na tento iný dlh (8 275).

(X) O vrátenie preplatku treba žiadať
| do 4 rokov, počínajúc rokom nasledujúcim

po roku, v ktorom preplatok vznikol.
() Preplatky, o vrátenie ktorých nebolo

zažiadané v lehote určenej v odseku 2,
prepadajú v prospech štátu.

(“ Ustanovenia $ 32, ods. 4 a $ 35,
ods, 1 zostávajú nedotknuté,

Článok 23,

(“) S 293, ods. 1, veta druhá bude znieť:
„Tento dobropis sa vypočíta z úhrn

ného preplatku na splatných priamych da
niach s prirážkami predpísaných i nepred
písaných (na daňové roky minulé a daňový
rok bežný) a na predpísanom príslušenstve
alebo na náhradách útrat podľa 8 338, na
daňovníkovom daňovom účte, zisteného
vždy:
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a) ku dňom 15. februára, 15. mája, 15.
augusta a 15. novembra každého daňové
ho roku, ak jeho ročný predpis na pria
mych daniach 6 prirážkami a príslušen
stvom alebo na náhradách útrat podľa S
.338 v daňovej obci činí viac než 3000 Ks
alebo len 3000 Ks čí menej, avšak jeho pre
platok na priamych daniach s prirážkami
predpísaných i nepredpísaných (na daňové
roky minulé a daňový rok bežný) a na
predpísanom príslušenstve alebo na ná
hradách útrat podľa $5338, presahoval v
daňovej obci na počiatku daňového roku
(1. januára) sumu 3000 Ke,

b) ku dňu 31. decembra každého da
ňového roku, ak jeho ročný predpis na
priamych daniach s prírážkami a príslu
šenstvom alebo na náhradách útrat podľa
5 338 v daňovej obci nepresahoval 3000
Ks, činí však viac než 500 Ks alebo len
500 Ks či menej, avšak jeho preplatok na
priamych daniach s prirážkami predpísa
ných i nepredpísaných (na daňové roky
minuléa daňový rok bežný) a na predpí
sanom príslušenstve alebo na náhradách
útrat podľa S 338, presahoval v daňovej
obci na počiatku daňového roku (1. ja
nuára) sumu 1000 Ks.

Prípadné predpisy poplatku z oneskore
nia a dobropisu sa na daňovom účte v
ročnom súčte vzájomne odpočítajú. Usta
novenie 8 254, ods. 3 tu neplatí. Obdobné
platí i pre obecné prirážky k priamym
daniam, ktoré si obce vyberajú samy
vlastnými orgánmi. Dobropis nižší než 5
Ks sa neprizná,

() $ 293, ods. 2 bude znieť:

„() Pre dobropis podľa ods. 1, vety
druhej lit. a) určuje sa sadzba 1/,% pre
každé štvrťročie, pre dobropis podľa ods.
1, vely druhej lit. b) sadzba 5% pre rok,
pre dobropis podľa ods. 3 pri dani dôchod
kovej vyberanej srážkou sadzba 2% na
každý mesiac (5 38), pri dani rentovej vy
beranej srážkou a pri dani z tantiem sadz
ba 3% na každý polrok (S 181, ods. 1 a S
183, ods. 5), pri mimoriadnej dani posti
hujúcej dividendy a úroky z niektorých
cenných papierov pevne zúročiteľných po

o—

dľa zákona zo dňa 29, januára 1936, č. 16
Sb. z an., sadzba 14% na každý štvrf
rok“.

() $ 293, ods. 4 bude znieť:
„() Úrad je povinný doručiť osobe

oprávnenej rozhodnutie o priznanie dobro
pisu podľa odseku 1, veta druhá, lit. a)
najneskoršie do jedného roku po uplynuli
daňového roku, v ktorom vznikol jej ná
rok na tento dobropis“.

Článok 24,

() 8 296, ods. 1 bude znieť:
„() O daňovníkovej žiadosti ohotovú

výplatu preplatku vrátiteľného podľa 8291s-príslušnýmdobropisomaleboô jeho
preúčtovanie na daňový účet iného da
ňoôvníka rozhoduje finančný úrad II. sto
lice s konečnou platnosťou, Ak sa však
týka žiadosť preplatku na obecných pri
rážkach k priamym daniam, ktoré si obec
vyberá vlastnými orgánmi, rozhoduje o
nej obec: proti jej rozhodnutiu možno sa
odvolať k politickému úradu, nadriadené
mu priamo obci, ktorý rozhodne s koneč
nou platnosťou“.

Článok 25.

() 8 324, odsek 3 bude znieť:
„(“) Vyrubovací úrad (daňová komisia)

i keď sú knihy ináč formálne správne ve
dené, môže sa od vykázaného výsledku
odchýliť, ak sa používa spojenia so zahra
ničnými alebo tuzemskými osobami (pod
nikmi) k skráteniu daňového základu, Da
ňová komisia môže sa odchýliť aj vtedy,

| keď odôvodnene nadobudla presvedčenie,
že knihovne vykázaný výsledok nie je pri
meraný rozsahu podniku -a nezodpovedá
obvyklej výnosnosti u toho druhu pod
niku“.

Článok 26.

V 8 325, ods. 3 sa zrušuje posledná
veta.

Článok 27.

V 8 331, ods. 3 posledná veta bude
znieť:
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„Posudky znalcov, výpovedi svedkov
a zprávy osôb prezvedných — výjmuc
podpisy — nie sú z nahliadnutia vylú
čené".

Článok 28,

Do $ 348, ods. 2 vkladá sa ako lit, c)
toto ustanovenie:

„©) orgány poverené vyberaním daní
podľa osobitých predpisov, pokiaľ ide o
vymáhanie týchto daní“. “

Článok 29.

o V časti.druhej čl. 1 zákona zo dňa 2.
júla 1936, č. 226 Sb. z. a n, ustanovenie
odseku 3 nahradzuje sa takto:

„() Daňovníkom, ktorým na základe
kalendárneho roku 1936 bola daň vyrú
bená ako na daňový rok 1936, tak i na da
ňový rok 1937,nebúde prizániku ich da
ňovej povinnosti vyrubená daň na daňový
roknasledujúci po roku zániku daňovej
povinnosti, Toto ustanovenie: neplatí pre
zvláštnu daň zárobkovú (hlava III)“.

Článok 30,

Časť tretia vládneho nariadenia zo dňa
22. decembra 1938, č. 393 Sb. z a n. v
znení vládneho nariadenia. zo dňa 10. ja
nuára: 1939, č. 2 Sb. I.. bude znieť:
| „Príspevok na obranu štátu a mimo

riadna daň zo Ziskovpodľa zákona zo dňa
21. decembra 1937, č. 247 Sb. z. a n. ne
budúna daňový rok 1939 a. ďalšie vybera
né. Jedine u daňovníkov: podrobených na
daňový rok 1939 srážke dane dôchodkovej
podľa S 30 zákona o priamych daniach,
zostávajú ustanovenia .o príspevku - na
obranu štátu na: daňový: rok 1939 .v plat

nosti. Príspevok na obranu štátu srazený
v kalendárnom roku 1938 zo služobných
požitkovbude zaúčtovaný na úhradu prí
spevku podľa S 18, ods. 6 zákona O pria
mychdaniach, poťažne na úhradu dane dô
chodkovejna daňový rok 1939",

Článok 31.

Ustanovenia vládneho nariadenia zo
dňa 4, februára 1937, č. 15 Sb. z. a n., kto
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rým 8a vykonáva zákon o priamych da
niach, nakoľko odporujú tomuto nariade
niu, strácajú platnosť účinnosťou prisluš
ných ustanovení tohoto nariadenia.

Časť druhá,
Prechodné ustanovenia.

Článok 1.

Priame dane s prirážkami (výjmuc daň
dôchodkovú, daň z vojnových ziskov, daň
vojnovú a dávku z majetku a prírastku
na majetku podľa zákona zo dňa 8. aprila

1920, č. 309 Sb. z. a n.), akoaj iné verej
noprávne dane a dávky priamo predpiso
vané (na pr. daň z obratu), patronátne
bremená a konkurenčné príspevky zastu
pujúce krajinské, župné, okresné, obecné
a iné prirážky alebo dávky a vojenská
taxa, pokiaľ budú skutočne zaplatené (55
213 až 215) do konca septembra 1939,
budú na daňový rok 1940 odpočitateľnými
podľa dosiaľ platných ustanovení (5 15,
č. 1,lit. e), $ 55, ods. 1, S 78 lit. 1].

Článok 2.

Daň dôchodková, erazená podľa 8 18,
ods, 4v kalendárnom roku 1939,bude za
účtovaná na úhradu dane dôchodkovej na
daňový rok 1940.

Článok 3.

Účinnosť ustanovení S 213, ods. 2 a 8
219, ods. 1, veta druhá sa odkladá do kon
ca roku 1942,

Článok4.

Lehoty podľa ustanovení S 328, ods.
2 a 8 334, ods. 5 a 6, pokiaľ do účinnosti
tohto nariadenia už uplynuly alebo sú v
behu, ďalej ktorých počiatok spadne do
doby odo dňa účinnosti tohoto nariadenia
do 31. decembra 1940, počnú znova plynúť
dňom 1. januára 1941.

Článok 5.

Výplaty preplatkov, vzniklých z pla
tieb vykonaých v roku 1938 a predchá
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dzajúcich, a dobropisov v takto vzniklých
preplatkov (čl. 22 až 24 časti prvej), po
kiaľ do vyhlásenia tohoto nariadenia ne
boly už v hotovosti vrátené, odkladajú sa
do dňa, ktorý bude určený nariadením
vlády.

Článok 6.

Ustanovenia tohoto nariadenia nedotý
kajú sa ustanovení S 328a, ak ide o pred
pis dane dôchodkovej, všeobecnej zárob
kovej alebo oboch týchto daní za daňový
rok 1939

Časť tretia.
Článok 1.

() Ustanovenia tohoto nanadenia 6 vý
nimkami uvedenými v odsekoch 2 až 5
nadobúdajú účinnosti dňom vyhlásenia.

() Ustanovenia článku 1 a článku 2,
odsek 2 a 3, ďalej článku 3, článkov 5 až
12, článku 13, odsek 1 a článkov 14 až 16
časti prvej tohto nariadenia nadobúdajú
účinnosti počínajúc daňovým rokom 1939.

() Ustanovenia článkov 17, 19, 22 a 23,
ďalej článkov 29 a 30 časti prvej tohoto
nariadenia nadobúdajú účinnosti dňom 1.
januára 1939.

(“ Ustanovenia článku 2, odsek 1 a
článku 13, odsek 2 časti prvej tohoto na
riadenia nadobúdajú účinnosti počínajúc
daňovým rokom 1940.

(Č) Ustanovenia článku 4, častí prvej
tohoto nariadenia nadobúdajú účinnosti
dňom 1. januára 1939 na daňový rok 1940.

() Toto nariadenie vykoná minister
financií v dohode 60 zúčastnenými mini
strami.

Článok 2.

Minister financií 6a zmocňuje, aby
uvravil a v Slovenskom zákonníku vyhlá
sil úplne Znenie zákona zo dňa 15. júna
1927, č. 76 Sb. z. a n., o priamych daniach,
ako vyplýva zo zmien podľa neskorších
zákonov,

Dr. Tiso v. r.
Dr. Ďurčanský v. r. Dr. Fritz v.r.
aj za mi istra dr. Tuku Medrickýv. r
Dr. Pružinský V. r. Stano v. r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.

Slovenský zákonník č. 160a 161.

161.
Vládne nariadenie

Zo dňa 26. júna 1939,
rezepemm

ktorým sa vydávajú podrobné vykonávacie
predpisy k nariadeniu vlády Slovenskej
krajiny zo dňa 18. februára 1939, č. 45
Úradných novín, ktorýmsa stanoví štátny
rozpočet pre Slovenskú krajinu na r. 1939,
a k vládnemu nariadeniu zo dňa 26. mája
1939, č. 134 SI, z., o dodatku k štátnemu

rozpočtu na r. 1939,

Vláda podľa odseku 1 článku XXV na
riadenia vlády Slovenskej krajiny zo dňa
18. februára 1939, č. 45 Úr. nov., a podľa
odseku 1 článku XI. vládneho nariadenia
Zo dňa 26. mája 1939, č. 134 SI. z., naria
ďuje:

5 1.

() Pri plnení štátnych úloh treba po
stupovať podľa čl. VI. nariadenia vlády
Slovenskej krajiny zo dňa 18. feburára
1939, č. 45 Úr. nov., s najväčšou hospodár
nosťou a preto treba obstarávať len nutné
štátne potreby, a to v nezbytnom rozsahu,
čo najúčelnejšie a S najmenším nákladom.

() Nutné štátne potreby sú také neod
kladné potreby, ktoré vyžaduje nezbytne
nutný chod štátnej správy alebo plnenie
takých právnych záväzkov, na ktorých
trvaní má štálna správa záujem i za zme
nených pomerov. Medzítka štátnej správy
sú povinné všetky doterajšie ujednania,na
ktoré sa vzťahujú ustanovenia vládneho
nariadenia zo dňa 4, novembra 1938, č.
281 Sb. z a n.. zmeneného vládnym na
riadením Zo dňa 26. mája 1939, č. 119 SI.
z. 0 úprave smlúv ujednaných štátom,
bezodkladne preskúmať a zistiť, či vzhľa
dom na zmenené pomery netreba ich zme
niť, po prípade čiastočne alebo úplne zru
šiť. |

(") Prostriedky povolené na určitý cieľ
smú sa použiť za podmienok stanovených
v odsekoch 1 a 2 len v nezbytnej výške,
ktorú v tom Čase vyžaduje uskutočnenie
tohto cieľa. To platí hlavne o uvoľňovaní
vyúčtovateľných záloh, ktoré môžu byť



Slovenský zákonníkč. 161.

povoľovanélen v rámci platných predpi
SOVa vo výške pre dotyčnýcieľ potrebnej.

() Pred každým poukazom nech je v
príslušnomspise zistené, že bolo postupo
vané podľa predošlých ustanovení.

S 2.

() Každá suma vo výdavkoch skupiny
I, štátneho rozpočtu na rok 1939 a jeho
dodatku zvlášť uvedená — s výnimkami
stanovenými čl. X. a čl XVI. nariadenia
vlády Slovenskej krajiny zo dňa 18. fe
bruára 1939, č. 45 Ur. nov., — je krajnou
hranicou, až.po ktorú môžu byť podľa čl.
VI. uvedeného nariadenia poukaZované
výdavky V rozpočtovom roku 1939. Preto
načim bedlive hľadieť na to, aby sumy tie
neboly úplne vyčerpané, keď toho nútne
netreba.

Č) Akékoľvek o
obstarávanie služie
klad zaťažuje štátn
vykonané len vm

patrenia (objednávky,
b a prác), ktorých ná
u pokladnicu, môžu byť

edziach prostriedkov už
vopred na ten cieľ povolených. Súhlas po
dľa ustanovenia čl. VI. poslednej vety na
riadenia vlády Slovenskoj krajiny zo dňa
18. februára 1939, č. 45 Ur. nov., treba si
vyžiadať hneď, len čo bude vidno, že sta
novený náklad bude prekročený.

S 3.

() Pri poukazovaní prostriedkov urče
ných na riadne výdavky podľa čl. VIIna
riadenia vlády Slovenskej krajiny zo dňa
18. februára 1939, č. 45.Úr. nov., nech je
v príslušnom spise i to zistené, že pouka- |
zovanou Sumou sa neprekročuje dvanásti
na celoročnej rozpočtovej sumy.

U) Keď v niektorom mesiaci nebude
treba použiť celú dvanástinu celoročnej
rozpočtovej 8umy pre určitú potrebu, uve
denú v štátnom rozpočtea jeho dodatku,
môže byť zbytok použitý len vtedy, keď
ide o nutnú potrebu, pre ten istý cieľ v
budúcich mesiacoch.

Č) Keď bolo poukázané za súhlasu mi
nistra financií výnimočne v niektorom me
siací viac ako dvanástina, má byť suma,
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o ktorú bolo poukázané viac, v niektorom
neskoršom mesiaci vyrovnaná. Najneskor
šie musí sa tak stať v decembri roku 1939.

S 4.

() Riadnymi výdavkami, splatnými v
ďalších ako v mesačných lehotách podľačl.
VII., ods. 2, nariadenia vlády Slovenskej
krajiny Zo dňa 18. februára 1939, č. 45 Úr.
nov., rozumia sa výdavky,ktoré sú splatné
podľa svojej povahy vo štvrťročných, pol
ročných alebo i ročných lehotách: ako na
pr. nájomné alebo úroky a splátky štát
neho dlhu.

() Tieto výdavky treba platiť podľa
stanovených lehôt.

55.

() Pri poukazovaní prostriedkov urče
ných na výdavky mimoriadne podľa čl.
VIII. nariadenia vlády Slovenskej krajiny
Zo dňa 18. februára 1939, č. 45 Úr. nov.,
nech je preukázané v príslušnom spise, že
výdavok pre určitý subjekt, t. j. úrad,
ústav a pod. a pre cieľ, uvedený v niekto
rej položke najnižších pododdelení diel
čích rozpočtov jednotlivých kapitol na r.
1939, neprevyšuje v tomto roku 10.000 Kg.

(7 Keby prevyšoval za r. 1939 celkový
výdavok uvedený v ods. 1 sumu 10.000 KG,
nech je vyžiadaný súhlas ministra financií
už k činu, pokiaľ by mohol prejudikovať

| výdavku, ktorým by prekročenie nasialo.
() Ak bol už daný ministrom financií

definitívny súhlas podľa článku VIII, po
prípade podľa čl. X., ods. 4, vety druhej
nariadenia vlády Slovenskej krajiny zo
dňa 18. februára 1939, čís. 45 Úr. nov.,

“k určitému výdavku netreba ďalšieho jeho
"súhlasu k výplate dielčich čiastok schvá

leného výdavku, pokiaľ nebude prekroče
ný. lnáč nech sa postupuje podľa 85 2,
ods. 2.

S 6.

Za plnenie podobných úloh, ako sú
podpory (subvencie), ku ktorým štátna
6práva nie je zaviazaná (čl. IX. nariadenia
vlády Slovenskej krajiny zo dňa 18. fe
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bruára 1939, č. 45 Úr. nov.), nech je po
väžované plnenie štátnou správou, ktoré
sa nezakladá na právnom titule a za ktoré
štátna správa neobdrží priamo plnú proti
dávku, či protihodnotu v akejkoľvek po1
dobe. |

5 1.

(") Opatrenie podľa čl. X., ods. 1 na
riadenia vlády Slovenskej krajiny zo dňa
18. februára 1939, č. 45 Úr nov., je celkom
výnimočné. Súhlas k nemu môže byť daný
len v medziach ustanovenia uvedeného
článku a len, keď je preukázané, že na
vrhnuté opatrenie je nutné (8 1, ods. 2),
ďalej keď bude pri jeho vykonávaní postu
pované prísne podľa ustanovenia 8 1 a
keď nie sú pre toto opatrenie vôbec roz
počítané prostriedky v najnižších podod
deleniach, alebo keď prostriedky určené
pre výdavky najnižšieho pododdelenia
štátneho rozpočtu nedostačujú, napriek
tomu, že bolo takto postupované.

() Úhrada výdavkov, na ktoré vôbec
nie sú rozpočítané prostriedky alebo su
my, o kloré treba prekročiť prostriedky
určené pre výdavky najnižšieho pododde
lenia štátneho rozpočtu, nech je zaistená
obyčajne postupnými úsporami na pro
striedkoch pre výdavky príslušného vyš
šieho pododdelenia, v ktorom sú prostried
ky pre výdavky tohto najnižšieho pod
oddelenia obsažené: keď to nie je možné,
úsporami na prostriedkoch pre výdavky
v ostatných pododdeleniach príslušnej ka
pitoly.

() Prostriedky stanovené pre výdavky
v najnižších pododdeleniach štátneho roz
počtu a rozvedené v dielčich rozpočtoch
jednotlivých kapitol, môžu byť použité
predovšetkým podľa ich určenia a výšky,
ako sú uvedené pre jednotlivé ústredné
úrady a pod, v dielčich rozpočtoch
príslušných kapitol. Tiež o tomto
použití platí obdobne ustanovenie 5 1.
Keď bude toho nevyhnutne treba
(5 1, ods. 2), môžu byť na úhradu
vyššej potreby presahujúcej rozpočítané
proslriedky pre výdavky niektorej polož
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ky dielčieho rozpočtu, určené pre nieklo:
rý ústredný úrad a pod., použité nevyčer
pané prostriedky pre výdavky inej polož
ky toho istého pododdelenia, uvedeného
v dielčom rozpočte pre tie ústredné úrady
a pod. v rámci tohto pododdelenia.Prí tom
nech sa postupuje obdobne podľa ustano
venia ods. 1. Až nebude možné úhradu
takto zaistiť, môžu byť použité nevyčer
pané prostriedky položiek v ostatných
pododdeleniach, uvedených v dielčích roz
počtoch pre ústredné úrady a pod.ato
v medziach čl. VI. nariadenia vlády Slo
venskej krajiny zo dňa 18. februára 1939,
č. 45 Úr. nov., t. j. v medziach príslušného
celého pododdelenia dielčieho rozpočtu.oi

8 8.

() Ak v správnom roku nastane nutná
potreba poukázať výdavky, o ktoré v štát
nom rozpočte nie je postarané, alebo kto
rými sa prekročí povolený úver, alebo ko
nečne ktoré majú byť uhradené na vrub
úveru povoleného buď na iný cieľ alebo
na iné obdobie, sú príslušné ústredné úra
dy povinné zaslať spis po dohode s mini
sterstvom financií pred vypravením k na
hliadnutiu najvyššiemu účtovnému kon
trolnému úradu. Toto pokračovanie treba
vykonať vždy skôr, ako sa založí právny
titul požadovanej potreby.

() Toto pokračovanie nech je vykona
né, nakoľko to nie je vylúčené podla čl.
X., ods. 2 až 4 nariadenia vlády Sloven
skej krajiny zo dňa 18. februára 1939, č.
45 Úr. nov., i vtedy, keď majú byť použilé
nevyčerpané prostriedky, určené na vý
davky mimoriadne, na úhradu výdavkov
riadnych a naopak, a nevyčerpané pro
striedky pre osobné výdavky na úhradu
výdavkov vecných.

Č) Toto pokračovanie nech je zavede
né tiež v prípadoch, kedy pre opatrenie
podľa čl, XII. nariadenia vlády Slovenskej
krajiny zo dňa 18. februára 1939, č. 45
Úr. nov., niet rozpočtom povolených pro
striedkov a úhradu treba hľadať pri pro
striedkoch povolených na iný cieľ,

(“) Za náhradné opatrenia podľa čl. X.
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ods. 3, vety druhej, nariadenia vlády Slo
venskej krajiny zo dňa 18. februára 1939,
č. 45 Úr. nov., považujú sa tie, kloré a
vykonajú, keď treba nahradiť stálych za
mestnancov, ktorých plat je rozpočtove
zaislený v prostriedkoch na osobné vý
davky podľa platových zákonov a naria
dení, zamestnancami smluvnými alebo iný
mi opatreniami, ktorých náklad nemožno
uhradiťz prostriedkov položky,na ktorej
sa vyúčtuje podľa evojej povahy. Úhrada
pre tieto opatrenia, nakoľko nie je zaiste
ná v prostriedkoch najnižšieho pododdele
nia štátneho rozpočtu a dodatku, môže
byť opatrená v medziach prostriedkov po
volených na hradenie osobných výdavkov
podľa platových zákonov a nariadení pre
príslušnú kapitolu K týmto opatreniam
treba súhlasu ministra financií a najvyš
šieho účtovného kontrolného úradu, aj keď
je úhrada pre náhradné opatrenia zaistená
v medziach čiastok, stanovených pre osob
né výdavky podľa platových zákonov a
nariadení V najbližších pododdeleniach
štátneho rozpočtu a dodatku. |

U, Č) Keď boly hradené niektoré výdav
yYpresunom (virementom) podľa čl: X.,

ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej kra
ny zo dňa 18. februára 1939, č. 45 Úr.
nov, nevyčerpanými prostriedkami, urče
nými „ pre výdavky iných pododdelení,
nech je takto použitá čiastka zaznamena
ná ako trvalé skrátenie t
pododdelenia. prostriedkov tohto

s 9.

Za opatrenie podľačl. XII. nariadenia
vlády Slovenskej krajiny zo dňa 18. fe
bruára 1939, č. 45 Ur. nov., ktoré vo svo
jich dôsledkoch zaťažuje rozpočty budú
cich rokov a ku ktorým treba si vyžiadať
napred súhlasu ministra financií, považujú
Sa najmä zriaďovanie a rozširovanie štát
nych úradov, ústavov a iných zariadení,
či samostatných alebo pričlenených a ich
delenie alebo doplňovanie novými skupi
nami, oddeleniami, alebo odbormi a pod.,
ďalej zriaďovanie škôl a doplňovanie ich
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novými odbormi, Zriaďovanie nových ho
norovaných docentúr a lektorátov na vy
sokých školách, expozitúr škôl všetkého

- druhu, zriaďovanie pobočných tried mimo
sídla školy kmeňovej, ako i uzavieranie
nových nájomných emlúv, nakoľko by ta
kými opatreniami bol spôsobený nový
alebo zvýšený náklad pre štátnu správu a
nakoľko nejde o opatrenie vyplývajúce zo
zákona.

5 10.

Prostriedkami povolenými v kapitole
7, til. 11, alebo v mimoriadnom rozpočte
v oddelení 1 (investičný rozpočet vlast
nej štátnej správy) na stavby budov a na
kúpu realít pre potreby civilnej štálnej
správy hospodári ministerstvo verejných
prác v dohode 6 najvyšším správnym úra
dom, korého potreba sa má hradiť z tých
to prostriedkov. Súhlasu ministra financií
podľa čl. X., ods. 4, vety druhej nariade
nia vlády Slovenskej krajiny zo dňa 18.
februára 1939, č. 45 Úr. nov., netreba si
znova vyžiadať, keď tento <úhlas bol da
ný už v prvšom štádiu stavebnej akcie,
na pr. keď bol daný zásadný súhlas na
uskutočnenie stavby alebo k jej rozpisu
alebo k uvoľneniu -úveru.

8 11.

() Za použitie povolených prostried
kov: podľa čl. XV., ods. 1 nariadenia vlá
dy Slovenskej krajiny Zo dňa 18. februára
1939, č. 45 Úr. nov., sa považuje ich zaťaže
nie výdavkom včetne do 31. decembra
1939 poukáZaným, ak bude platebný roz
kaz dodaný k predpisu príslušnej účtárni
najneskoršie do 5. januára 1940, a ak by
Sa výdavok uskuločňoval pokladnicou,
tejto pokladnici najneskoršie do 10. ja
nuára 1940, pri zastupiteľských úradoch
najneskoršie do 31. januára 1940.

() Poukazy v roku 1939 datované
dodané však do účtárne alebo do po
kladnice po uplynutí týchto lehôt, vrátia
sa ako neplatné.
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8 12.

(") Sumy potrebné na platenie záväz
kov, splatných v roku 1939, nech sú po
ukázané zásadne ešte v tomto roku.

() Poukazovať peniaze na úhradu zá
väzkov, ktoré budú splatné až v roku
1940, alebo odsunúť poukaz na potrebné
výdavky, splatné už v roku 1939, na rok
1940, aby boly získané prostriedky na
úhradu výdavkov právne nezáväzných,
je neprípustné.

5 13.

() Potrebný súhlas ministra financií a
najvyššieho účtovného kontrolného úra
du, treba ci vyžiadať včas tak, aby pred
písané pokračovanie mohlo byť uskutoč
nené a prostriedky použité ešte v roku
1939.

() Dála súhlasu ministra financií a naj
vyššieho účtovného kontrolného úradu
nech sú zaznamenané v spisoch a uvede
né v podrobných výkazoch pre účtovné
uzávierky alebo v odôvodnení prílohy 6
uzávierky, Tieto dáta nech sú oznamova
né tiež podriadeným poukazovacím úra
dom a vykázané v odôvodnení k účtov
ným dielčim uzávierkam.

S 14,

Pri položkách smiešanej povahy vy
kážu sa v mesačných soznamoch pouká
zaných výdavkov a dielčich uzávierkach
oddelene osobné a vecné výdavky: pri
úveroch stavebných účtujú sa oddelene
tak vlastný náklad stavby, ako aj výdav
ky spojené 6 administráciou stavby, a
tieto rozdelene na osobné platy (služobné
platy, odmeny, sociálne poistenie, gtaveb
né prídavky sumou, ktorá nie je náhra
dou výdavkov pri služobných výkonoch
mimo služobné pôsobisko) a na vecné vý
davky (cestovné a stravné včetne diet
nych a cestovných paušálov, úradné a
kancelárske potreby).

S 15.

() Aprobanti spisov sú zodpovední po
dľa predpisov za to, že bolo vyhovené
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usantoveniam predchádzajúcich para£fra
fov.

() Správnosť uvedených údajov pre
skúša orgán obstarávajúci službu účtov
nú, ktorý dbá pri tom prísne na dodrža
nie platných účtovných inštrukcií pre skú
šanie platebných poukazov, a referát roz
počtový: keď sú údaje správne a môžu sa
použiť rozpočtové prostriedky, prevedie
Sa poukaz.

() Ináč uvedie orgán obstarávajúci
službu účtovnú v spise príslušné námiet
ky a vráti ho poukazovaciemu alebo roz
počtovému referentovi, kde je referát
zriadený, na ďalšie jednanie.

() Ak nesúhlasí poukazovací alebo
rozpočtový referent 6 námietkami orgánu
obstarávajúceho službu účtovnú, alebo ak
sa nedohodne referent poukazovacís roz
počtovým referentom, je prednosta pod
riadeného úradu poukazovacieho povinný
predložiť vec 6 odôvodnením svojmu nad
riadenému úradu, u ústredného úraduje
potom poukazovací alebo rozpočtový re
ferent povinný predložiť vec 6 odôvod
neným vyjadrením ministrovi.

S 16.

() Keď treba zaopatriť predchádzajúci
súhlas ministra financií, nech je mu za:
slaná trojmo stručná, avšak výstižná in
formácia o každom jednotlivom prípade:
v tejto informácii nech je preukáZaná nut
nosť a neodkladnosť navrhnutého opatre
nia, výška nákladu, presný spôsobúhrady
i účtovania, po prípade nech sú uvedené
i iné dôvody, rozhodné pre udelenie tohto
súhlasu alebo pripojené tiež potrebné
6pisy.

() Rovnaké informácie nech sú pripo
jené tiež k spisom, ktoré 6a zasielajú naj
vyššiemu účtovnému kontrolnému úradu,
pre tento úrad.

S 117.

() Pre hospodárenieštátnych podnikov
platia z predchádzajúcich para£ralov usta
novenia 58 6, 13 a 14.
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() Hospodárenie štátnych podnikov
v medziach uslanovenia čl II, vládneho
nariadenia riadi sa zákonom zo dňa 18.
decembra 1922, č. 404 Sb, z. a n., 0 úpra
ve hospodárenia v štátnych závodoch,
ústavoch a zariadeniach, ktoré prevážne
nemajú plniť úlohy správne, a vládnym
nariadením zo dňa 25. septembra 1924,
č. 206 Sb. z. a n.

S 18.

Č) Pred uskutočňovaním investícií tre
ba Sl vyžiadať osobitý súhlas ministra financií.

() Zástupca ministerstva financií v
správnom sbore podniku (8 9, odst. 12 vl.
nar. Zo dňa 28. septembra 1924, č. 206
Sb. z. a n., musí si k prejaveniu súhlasu

no vyžiadať zvláštne splnomocnenie
ministra financií.

S 19,

U) Poukazovanie a vyúčtovanie údelov
podľa čl. III. nariadenia vlády Slovenskej
krajiny Zo dňa 18. februára 1939, č. 45

r. nov., podrobnejšie upraví minister financií,

Č) Jednotlivým najvyšším právnym
úradom je vyhradené, aby vydaly v doho
de 6 ministrom financií podrobnejšie pred
PSY v rámci tohto nariadenia, pokiaľ to
Vyžaduje ich organizácia. Ak by 6a pri
tom jednalo o účtovníctvo alebo kontrolu,
treba predchádzajúceho súhlasu najvyš
šieho účtovného kontrolného úradu,

S 20.

U) Štátne výdavky z času platnosti
zákona zo dňa 17, decembra 1938, č. 332
Sb. z. a n., o dočasnom vedení štátneho
hospodárstva republiky Česko-Slovenskej,
a výdavky poukazované podľa shora uve
dených vládnych nariadení musia zostať
v medziach stanovených v 5 2.

Č) Všetky výdavky a príjmy za rok
1939 vyúčtujú sa v podrobnostiach diel
číchrozpočtov na rok 1939 podľa plat
ného rubrikovaného schematu.
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8 21.

Nariadenie toto platí odo dňa 1. januá
ra 1939: vykoná ho minister financií v do
hode so zúčastnenými členmi vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv.r.
Dr. Pružinskýv. r. Stano v,r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.

162.
Vládne nariadenie

zo dňa 26. júna 1939
0 dani z poľovačky.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom Štáte, nama
ďuje:

Diel prvý.
O daňovej povinností.

S 1.

Daňou z poľovačky je povinná každá
osoba, poľujúca vo vlastnom alebo cudzom
poľovnom chotári, bez ohľadu na to, či
stíha, chytá alebo usmrcuje lovnú zver.

S 2.

() Od daňovej povinnosti sa oslobo
dzujú:

a) zástupcovia cudzích štátov (hlavy
cudzích štátov a ich sprievod, diplomatickí
zástupcovia, konzuli a pod., poverení u
vlády republiky Slovenskej),

b) služobné osoby zamestnané v poľov
nom chotári majiteľa alebo nájomcu poľov
ného chotára, M

c) opatrovaním zveri a strážením po
ľovného chotára zamestnané služobné
osoby,

d) v poľnohospodárstve zamestnaníles
ní a poľní hájnici, ak sú zároveň poverení
dozorom nad poľovným chotárom,

e) úradne sprísahaní horári a zamest
nanci štátnej lesnej správy,
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f) poslucháči a príslušníci učiteľského
sboru lesníckych škôl, ak poľujú cieľom |
školenia sa: na tento prípad sa nevzťahuje
ustanovenie 8 11, ods. 1, lit. a.

(") Osoby, uvedené v predchádzajúcom
odseku pod b), c), d), e), sú od dane z po
ľovačky oslobodené, ak poľujú v poľovnom
cholári svojho zamestnávateľa s jeho po
volením: ináč môžu poľovať len po zapla
tení dane z poľovačky.

() Preukaz o oslobodení osôb uvede
ných v odseku 1, pod lit. a) až e) vydá
bezplatne príslušný politický úrad I. sto
lice s platnosťou najviac na jedno poľovné
obdobie. Pre osoby pod lit. f) vydá tento
úrad povolenie len pre jednotlivé prípady,
a to najviac trikrát v jednom školskom
polroku.

S 3.

Dravú a škodlivú zver (vlkov, túlavých
psov a mačky a pod.) môže každý na svo
jom pozemku, nepatriacom k poľovnému
chotáru, vyhubiť bez toho, že. by tu bola
daná povinnosť k dani z poľovačky podľa
$ 1 tohto Zákona. Vyhubenie dravej a
škodlivej zveri poľovníckym spôsobom
(s honcami alebo s poľovnými psami) môže
nariadiť len príslušný politický úrad.

5 4.

() Kto chce poľovať, musí zaplatiť pred
poľovačkou daň z poľovačkya zaopatriť si
poľovný lístok.

() Poľovačkou rozumie sa stíhanie,
chytanie a usmrcovanie ľovnej zveri. Úmy
sel poľovania sa predpokladá už tým, keď
je niekto s poľovnou zbraňou v poľovnom
chotári.

Diel druhý.
Výška dane z poľovačky a poľovrý

lístok.

S 5.

() Poľovný listok vydá zpravidla poli- :
lický úrad I. stolice, v obvode ktorého žia
dateľ býva, alebo, keďnemá stáleho bydli
ska, vobvode ktorého sa zdržuje. Cudzin
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com a poľovným hosťom (8 10) môžu vydá
vať poľovné lístky s platnosťou do jedného
mesiaca i notárstva, v obvode ktorých sa
dotyčná osoba zdržuje.

() Poľovný lístok sa vydá vždy len pre
jednu osobu a je na inú osobu neprenosný.

() Poľovný lístok možno vydať len po
predchádzajúcom zaplatení dane z poľo
vačky.

() Poľovný lístok slúži oprávnenej oso
be ako preukaz, že má právo vo vlastnom
poľovnom chotári v medziach poľovných
predpisov poľovať: v cudzom chotári môže
poľovať,i keď má poľovnýlístok, len s po
volením majiteľa alebo nájomcu toho po
ľovného chotára. |

S 6.

Poľovný lístok vydá sa obyčajne na
jedno poľovné obdobie, t. j. od 1. augusta
do 31. júla, možno však vydať poľovný
lístok i na časť poľovného obdobia.

8 7.

() Daň z poľovačky sa určí sumou od
100 Ks do 1000 Ks na jedno poľovné ob
dobie podľa 856.

() Keď ide o poľovný lístok s platno
sťou do 30 dní, určí sa sumou od 50 do
500 Ks.

(") Pri ustaľovaní výšky dane sa vezme
zreteľ na akosť a rozlohu poľovného cho
tára, na majetkové a dôchodkové pome
ry žiadateľa, na počet poľovných zbraní a
na čas, na ktorý sa má poľovný lístok vy
dať. Podrobné pokyny vydá minister fi
nancií,

S 8.

() Výšku dane z poľovačky podľa $7
určí pravidelne príslušný berný úrad, v
ktorom má byť daň hneď zaplatená,

() O zaplatení dane z poľovačky vydá
berný úrad potvrdenie, na základe ktoré
ho môže politický úrad I. stolice vydať žia
dateľovi poľovný lístok.

(/) Cudzincom a poľovným hosťom (S
10) môže určiť daň i politický úrad I. sto
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lice, prípadne príslušné notárstvo, ak vy
dáva poľovný lístok podľa S 5, ods. 1.

s 9.

Proti výške dane z poľovačky,určenej
berným úradom, možno podať odvolanie
do 30 dní od zaplatenia, o ktorom roz
hodne najbližšie nadriadený finančný úrad
s konečnou platnosťou.

S 10.

" Majiteľ alebo nájomca poľovného

to Ja za daňz poľovačky,ktorúmáplautcudzíštátnypríslušník,poľujúcis ie
hosúhlasom. Naj

M Taktiež ručí majiteľ alebo nájomca
po ovného chotára za daň z poľovačky,

torú nezaplatily osoby na poľovku po
zvané (poľovní hostia) alebo iné osoby,
poľujúce s jeho povolením.

() Ručenie podľa ods. 1 a 2. uplatní
berný úrad platobnou Výzvou,proti ktorej
možno podať odvolanie do 30 dní. O od
volani, ktoré má odkladaci
hodne najbližšie nadriadený
s konečnou platnosťou.

g U Týmto nie sú dotknuté ustanovenia6, lit. c) a d), 9 trestnosti osôb uvede
ných v predchádzajúcich odsekoch.

účinok, roz
finančný úrad

8 11.

Š () Poľovný lístok sa nesmie vydať osobám:

a) ktoré nedovfšily 20. rok svojho života,

Ž b) ktoré pre duševnú alebo telesnú va
u nie sú schopné so zbraňou bezpečne

zachádzať,

c) ktoré boly odsúdené pre priestupky
proti poľovnému zákonu alebo pre prie
stupky podľa tohto nariadenia, do dvoch
rokov po právoplatnosti rozsudku,

d) ktoré boly odsúdené pre prečin ale
bo zločin pytliactva, do piatich rokov po
právoplalnosti rozsudku,

e) ktoré boly odsúdené pre trestné či
ny spáchané so zbraňou, do 5 rokov po
právoplatnosti rozsudku.

() Politický úrad [. stolice môže aj
z iných závažných príčin odoprieť vydať
poľovný listok, najmä ak je lo v záujme
bezpečnosti alebo. poľovníctva,

() Proti výmeru o odoprení vydania
poľovného líslku možno podať odvolanie
do 15 dní, o ktorom rozhodne najbližšie
nadriadený politický úrad s konečnou
platnosťou.

() Ak bolo vydanie poľovného lístku
odoprené, zaplatená daň sa na žiadosť
strany vráti.

5 12.

Č) Z príčin uvedených v $ 11 môže po
litický úrad I. stolice zrušiť platnosť vy
daného poľovného lístku: v tomto prípade
platí ustanovenie 8 11, ods. 3 obdobne.

(“) Ak bol platný poľovný lístok zruše
ný, strana nemá nároku navrátenie zapla
tenej dane z poľovačky, ak na základe
tohto poľovného lístku už poľovala, alebo
od jeho vydania minulo vyše 30 daí.

Diel lLretí.
Dozor.

S 13.

Majitelia, pokiaľ sa týka nájomcovia
poľovných chotárov a ich orgány sú po
vinní pred započatím poľovky sa presved
čiť, či poľujúce osoby majú platné poľovné
lístky.

S 14.

Bezpečnostné a strážne orgány (čet
níci, horári, obecní hájnici atď.), ako i oso
by zamestnané v poľovnom chotári (8 2,
ods. 1, lit. b—d), majú právo sa presved
čiť, či poľujúce osoby majú poľovnélistky,
a vyzvať ich na preukázanie poľovného
listku.

S 15.

Každá poľujúca osoba je povinná na
vyzvanie podľa $814 preukázať sa poľov
ným lístkom. Ak poľovného lístku nemá,
má v poľovke hneď prestať a kontrolujú
cemu orgánu: udať všetky dála, ktoré sú
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na zistenie jej totožnosli potrebné, pripad
ne na vyzvanie bezpečnostného alebo
strážneho orgánu za týmto účelom dosta
viť sa hneď do najbližšieho obecného úra
du alebo notárstva.

Diel štvrtý.
Trestné ustanovenia.

S 16.

() Priestupku proti daní z poľovačky
dopúšťa sa:

a) kto nevyhovie vyzvaniu podľa 8 15
tohto zákona, alebo kontrolujúcemu orgá
nu udá falošné dáta,

b) kto svoj poľovnýlístok prenecháinej
osobe, poľuje s poľovným lístkom vysta
veným na meno inej osoby, alebo s falšo
vaným poľovným lístkom,

c) kto poľuje bez platného poľovného
lístku (povolenia).

d) majiteľ alebo nájomca poľovného
chotára alebo ich zástupca, keď dá .povo
lenie poľovať osobe, ktorá nemá poľovný
listok. |

() Kto sa postaví kontrolným orgánom
na odpor so zbraňou v ruke, alebo kto 6a
dopustí iného trestného činu, nespadajú
ceho pod ustanovenia tohto nariadenia,
zavedie sa proti nemu osobitné trestné po
kračovanie.

$ 17,

Priestupky podľa 8 16 sa trestajú pe
ňažitou pokutou do 3.000 Ks podľa miery
previnenia.

S 18.

() Trestnosť priestupkov uvedených
v 8 16, ods. 1 zanikne premlčaním, ak do
jedného roka od ich spáchania nebolo prí
slušným úradom zavedené trestné po
kračovanie.

Č) Výkon trestu sa premlčí, ak minie
1 rok od právoplatnosti trestného nálezu.

8 19.

U) Trestné pokračovanie vykoná a
trestný nález vydá finančný úrad poverený
správou priamych danív [. inštancií. |
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() Nakoľko tento zákon inak neusta
novuje, platia obdobne trestné ustanovenia
zákona o priamych daniach.

Diel piaty.
Všecbecné a záverečné ustanovenia.

S 20.

Kto medzi rokomstratí poľovnýlístok,
môže žiadať o vystavenie duplikátu, za čo
zaplatí dávku 10 Ks.

S 21.

V ostatnom platia podporne predpisy
zákona o priamych daniach.

S 22.

() Daň z poľovačky a pokuty prináležia
štátnej pokladnici.

() Časť dane vo výške 5% ročného
výnosu.upotrebí sa na dotáciu fondu,zria
deného pri ministerstve hospodárstva pre
zmiernenie škôd, zapríčinených ľovnou
zverou v poľovnom alebo lesnom hospo
dárstve a na zveľadenie poľovníctva.

S 23.

() Dňom účinnosti tohto nariadeniasta
nú sa neplatnými ustanovenia zákonného
článku XX111:1883,o dani z pušky a poľo
vačky, a všetky nariadenia, ktoré boly vy
dané na uskutočnenie tohto zákona.

() O dani z pušky a poľovačky, na
koľko ide o dobu pred účinnosťou tohto
nariadenia, platia doterajšie ustanovenia.

S 24.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti
dňom 1. augusta 1939: vykoná ho minister
financií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v.r.
Medrickýv. r.
Stanov, r.
Čatlošv. r.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r.,
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Vyhláška
ministra financií

zo dňa 6. júla 1939
o vydaní nových úradných zmenečných

blankiet.

V smysle S 12 zákona zo dňa 23. marca
1928,č. 48 Sb. z. an. v spojení s ustano
vením 2 ods., 5 3 vlnar. zo dňa 30. auf.
1928, č. 150 Sb. z. a n., vyhlasujem:

() S platnosťou od 14. júla 1939 budú
dané do obehu nové úradné zmenečné
blankety.

Č) Nové úradné zmenečné blankety bu
dú vydané v 24 druhoch, a to v 4 druhoch
halierových — po 20, 40, 60 a 80 hal. a v 20
druhoch — po1 Ks, 1.20 Ks, 1.60 Ks, 2 Ks,
3 Ks, 4 Ks, 5 Ks, 6 Ks, 7 Ks, 8 Ks, 9 Ks.
10 Ks, 12 Ks, 14 Ks, 16 Ks, 18 Ks. 20 Ks
30 Ks, 40 Ks a 50 Ks. | |

Blankety vydávajú sa v jazyku štátnom
a podľa potreby tiež v inom jazyku.

Č) Blankety sú 298 mm široké a 105
mm vysoké. Sú zhotovené na papieri citli
vom proti reafgenciam. |

() Blanketa je potlačená dvoma farba
mi: podtlačou a farbou čiarnou. Podtlač je
prevedená pre hodnoty korunové vo farbe
Tužovej a pre hodnoty halierové vo farbe
tmavookerovej o ploche 215 mm širokej a
95 mm vysokej. Čierna tlač sa skladá
z dvoch čiastok. Po ľavej strane je vigneta,
v ostatnej čiastke text určený k doplneniu.
Vigneta je 86 mm vysoká a 35 mmširoká.
Najvyššia čiastka vignety je ozdobenáv ľa
vom rohu vážkami, pod nimi je Ozubené
koleso a v pravej čiastke je Merkur
lokrýdiená hlava). V strednej čiastke vig
nety je umiestený v kalichovitom štítku
slovenský znak, pozostávajúci z troch za
hrotených kopcov, z ktorých na prostred
nom vyššom, je vztýčený dvojramenný
patriarchálny kríž, ktorého ramená sú na
koncoch rozšírené a zahrotené. Kríž bielej
farby vyniká z kruhovitého prúžkovania,
ktorým je znázornená červená farba. Mo
drá farba kopcov je znázornená vlnovitým
prúžkovaním. Pod znakom je umiestený
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štítok, na ktorom v bielej farbe je slovo
„KOLOK“a pod ním je uvedená kolková
hodnota v halieroch alebo v Ks. V naj
spodnejšej čiastke vignety je uvedený leto
počet vydania ,„„1939". Napravo od vigne
ty je čierne vyllačený text zmenky, preve
dený ručne písaným slojatým rondovým
písmom. V strede podtlače je umiestený
slovenský znak v menšej rastrovanej ru
žici (guillochu), klorá je položená cez ru
Žicu väčšiu, prevedenú tiež guillochom,
ktorej dva pozdíž zahrotené konce ležia
na dvoch menších guillochových ružiciach.
Čiastky takýchto dvoch menších guillo
chových ružíc sú umieslené i na pravej
strane od vignety. Ostatná plocha až
k orámovanému okraju je vyplnená sieť
kovaním.

() Doterajšie úradné zmenečné blanke
ty možno používať len do 31. aug. 1939. Po
lomto dní možno používať len nové úrad
né zmenečné blankety, poťažne úradné
zmenečné blankety doterajšieho vydania,
ktoré boly prekolkované zvláštnou kolko
vou značkou, umiestenou na pravej strane
spodnejčiastky vignety.

(“) Táto kolková značka skladá 6a z
vonkajšieho kruhu v priemere 2 cm a z
vnútorného kruhu v priemere 13 mm. Vo
vnútornom kruhu je umiestený zahrotený
štítok, v ktorom z červeného podkladu vy
niká slovenský znak v bielej farbe, pozo
slávajúci z troch kopcov, z ktorých na
prostrednom, vyššom, je vztýčený dvojra
menný patriarchálny kríž. Konce ramien
dvojkríža sú zahrotené a kruhovite kon
čiace, Ostatná plocha vnútorného kruhu
je vyplnená vodorovným prúžkovaním.
Medzi vnútorným a vonkajším kruhom je
v červenej farbe nápis „KOLOK SLO
VENSKÉHO ŠTÁTU“a vedľa neho arab
ská číslica kolkového razidla.

(") Upotrebenie doterajších úradných
zmenečných blankiet po 31. aug. 1939, po
kiaľ nejde o prekolkované zmenečné blan
kely doterajšieho vydania, pokladá sa za
nesplnenie zákonnej kolkovej povinnosti a
má v zápäti škodlivé následky, stanovené
zákonom.
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() Nepoužité, úplne čisté, ani inak ne- !
poškodené zmenečné blankely vzaté z obe
hu budú bezplalne vymieňané za nové |
úradné zmenečné blankety u úradov pove
rených predajom cenín kolkového dôchod-.
ku za týchto podmienok:

() Zmenečné blankety, vzaté z obehu,
predložia predavači kolkových známok a“

slrany k výmene v čase od 1. sept. 1939 do |
30. sept. 1939 so soznamom dvojmo vyho
lnveným, ktorý obsahuje počet a kolkovú|
hodnotu Zmenečných blankiet podľa jed-|
notlivých druhov, úhrnnú ich cenu, podpis
a adresu žiadateľa o výmenu.

(“) Žiadateľ je povinný roztriediť pred
ložené zmenečné blankety podľa senových
druhov do osobitných obalov, na ktorých
vyznačí cenový druh a počet kusov vlože
ných do obalu.

(") Úrad môže, keď strana o to žiada,
vydať i iné cenové druhy nových zmeneč
ných blankiet v úhrnnej kolkovej hodnote
rovnakej s úhrmnou kolkovou hodnotou
vymieňaných zmenečných blankiet.

(5) Keď úrad nemôže previesť výmenu
hneď pri predložení žiadosti, vráti strane
jeden rovnopis soznamu, na ktorom po
Ivrdí, že prevzal zmenečné blankety. Ten
to rovnopis soznamu odovzdá strana úra
du pri prevedení výmeny.

(") Žiadosti o výmenu, ako i goznamy
sú od kolku oslobodené.

(") Zmenečné blankety, vzaté z obehu
a predložené k výmene po 30. sept. 1939,
nebudú ani vymenené ani nahradené.

(") Zmenečné blankety, vzalé z obehu,"
ktoré boly už upotrebené a ktoré mimo
predpísaného textu obsahujú tlačené ale
bo písané záznamy, alebo ktoré sú skaze
né (pomazané, tintou poliate alebo inak
znečistené) — nie však roztrhané — a vý
mena ktorých je podľa platných predpisov
prípustná, vymenia sa po odpočítaní 10“ !
zrážky podľa 8 21 zákona zo dňa 3. apríla |
1925, č. 34 Sb. z. a n. Uchádzači o takú
sýmenu sú povinní predložiť svoje žiadosti
spclu so zmenečnými blankelami do 30.
sepi. 1939.
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(") Táto vyhláška netýka sa zmeneč
ných blankiet, opatrených kolkovými
značkami úradným tlačením kolkovej
známky (signatúrnej kolkovej značky). O
výmene týchto bude vydaná osobitá vy
hláška.

Minister financií: Dr. Pružinský v.r.

164.
Vládne nariadenie

zo dňia4. júla 1339
0 zabezpečení ochrany autorských práv

prí verejnom prevádzaní niektorých
chránených hudobných dieL

Vláda Slovenského štátu podľa ods. 3,
S 30a), zákona zo dňa 24. novembra 1926,
č. 218 Sb. z a n., o autorskom práve
k dielam literárnym, umeleckým a fotogra
fickým, v znení čl. I., č. 8 zákona zo dňa
24. apríla 1936, č. 120 Sb. z. a n. na:
riaduje:

51.
Uspcriadateľ zábavy (produkcie), pri

ktorej majú byť verejne nedivadelne pre
vádzané alebo verejne prednášané ná
strojmi alebo inými zariadeniami, určenými
k mechanickému prednesu, chránené hu
dobné diela s textom alebo bez textu, je
povinný k žiadosti o povolenie zábavy
(produkcie) pripojiť ako prílohu žiadosť
o udelenie svolenia k prevádzaniu alebo
prednesu takýchto diel. Žiadosť o ude
lenie svolenia k prevádzaniu alebo pred
nesu chránených diel treba adresovať na 
odborné sdruženie, ktorému bolo minister
stvom školstva a národnej osvety Sloven
ského štátu priznané, v Úradných novi
nách vyhlásené, vyhradné právo podľa
ods. 1 5 30a) zákona o práve autorskom.

5 2.

() V žiadosti o udelenie povolenia
k verejnému nedivadelnému prevádzaniu
alebo prednesu chránených hudobných
diel treba uviesť všetky okolnosti roz
hodné pre vyberanie honoráru za prevá
dzanie s ohľadom na sadzbu odborného
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sdruženia, schválenú minislerstvom škol

stva a národnej osvety podľa ods. 2, 5 30
zákona o práve autorskom, najmä meno a
bydlisko usporiadateľa zábavy (produkcie),
označenie druhu, miesla a času zábavy

(produkcie), veľkosť miestnosti, najvyššie
a najnižšie vstupné a hudobný program.

Č) Takto vystrojenú žiadosť treba po
dať na tlačivách vydaných odborným
sdružením. Usporiadateľ zábavy (produk
cie) dostane tlačivo zdarma buď u odbor

ného sdruženia alebo u úradu, ktorý je
príslušný povoľovať zábavy (produkcie).

8 3.

Ako bola zábava povolená, úrad prí:
slušný povoliť zábavu (produkciu) zašle
žiadosti adresované na odborné sdruženie

(Š 2) vždy začiatkom a uprostred kalen
dárnehomesiaca odbornému sdruženiu ako
vec úradnú poštovému podrobenú. K to
muto účelu dodá mu odborné sdruženie
zdarma potrebný počet obálok.

5 4.

Úrad príslušný povoliť zábavu (produk
ciu) le povinný dbať na to, aby usporiada
telia splnili povinnosti, ktoré im ukladá
toto nariadenie, a povinný je podporovať
odberné sdruženie pri výkone priznaného.
výhradného práva poskytovaním informá
cií o okolnostiach rozhodných pre vybera
nie honorárov za prevádzanie, pokiaľ ta
kéto informácie možno poskytovať bez
rozsiahleho vyšetrovania a mimoriadnych
výdavkov. Informácie sa zasielajú ako vec
úradná poštovému podrobená.

8 5.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti
15. dňom po vyhlásení. Vykonajú ho mi
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nistri vnúlra, pravosúdia, školslva a ná
rodnej osvety v dohode so zúčastnenými
ministrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v. r.
aj za Mminislradr. Tuku. Medrickýv. r.

Dr. Pružinský v.r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v.r.

165.

Vyhláška
ministerstva vnútra

zo dňa 22. júna 1939,
ktorou sa pre rok 1939 vyhlasuje za zá
väznú hrcmadná úprava mzdových a pra

covných podmienck v stavebnon
podnikaní. Tma

Ministerstvo vnútra podľa 8 2 vládneho
nariadenia zo dňa 17. mája 1939, č. 104
SI. z, o záväznosti hromadných pracov
ných smlúv vyhlasuje pre rok 1939 za zá
väznú na celom území Slovenského štálu
hromadnú úpravu mzdových a pracovných
podmienok v stavebnom podnikaní, do
hodnutú medzi Spoločenstvom staviteľov
pre Slovensko v Bratislave a Ústredím
slovenského kresťansko-sociálneho odbo
rového sdruženia v Bratislave.

Text hromadnej úpravy mzdových a
pracovných podmienok v stavebnom pod
nikaní uverejnený je v č. 40 Úradných
novin.

Vyhláška nadobúda účinnosti dňom vy
hlásenia.

Minister: Tuka v. r.

————é

Knlhtlačiareň Andreja. Bratislava. Trieda kráľa Alexandra člslo 1?
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vydávaný je podľa vl. nar. č. 14 a 109 SI. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročnik činí v tu
zemsku 120.— Ks, do zahraničia 175.— Ks
s výhradou event. zvýšenia pri nepredlvi
daných okolnostiach (pri nepomerne veľ
kom zvýšení výrobných nákladov alebo
mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka)
a treba ho zaplatiť naraz, najneskoršie do
konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné vý
nimočne 100.— Ks v tuzemsku a 155.—

Ks do zahraničia. Predplatné tohto roku
treba zaplatiť do konca júla 1939.

Kto zaplatí nejakú čiastku na nový
ročník do konca marca, bude pakladaný
za odberateľa a zaslané peniaze budú
súčtované ako záloha na konečnú cenu
celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5. stránkach za

každú stránku 20 hal.

Cena čiasťok zasielaných do cudziny je
9 50% vyššia.

Za túto cenu zasielajú sa čiastky objed
nané poštou po predchádzajúcom zaplatení
a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vyďané čiastky aj v kníhkupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a ne
berú nazpäť.

Vypovedať ďalší odber zákonníka mož
no len písomne pred koncom roka pre rok
budúci.

Nedošlé alebo neúplné čiastky zákon
níka treba písomne reklamovať najneskor
šie do 4 týždňov po vydaní: ak neboly
v tejto lehote reklamované, vydajú sa len
po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne
na šekový účet u poštovej sporiteľne čis. 8
(Úradné noviny). Platenie poštovými znám
kami sa neprijíma. Poštovné prípadnej ko
rešpondencie hradi predplatiteľ (odbera:
teľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciach treba
uviesť číslo čiastky (a nie číslo normy) s
udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky
treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZÁKONNIKA

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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OBSAH: 166. Nariadenie o úprave obchodu s obilím, múkou, mlynskými výrobkami, sladom, stru
kovinami a niektorými krmivami.

166.
Vládne nariadenie

zo dna 12. júla 1939
o úprave obchodu s obilím, múkou, mlyn. s „ ya
skými výrobkami, sladom, strukovinami a

niektorými krmivami

Vláda Slovenského štátu podľa 5 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1, SI. Z. ©
samostatnomSlovenskomštáte, nariaďuje:

S 1.

(] Aby boly zaistené a usmernené od
byt a ceny domáceho obilia, upravuje sa
obchod s obilím, múkou, mlynskými vý
robkami, sladom, strukovinami a niektorý
mi krmivami podľa ustanovení nižšie uve
dených.

Č) Obilím sa rozumejú všetky druhy
vymlátenej alebo nevymlátenej pšenice,
raži, jačmeňa, ovsa, všetky druhy zrelej
kukurice v zrne alebo v klase a tiež smie
šaniny dvoch alebo viac druhov obilia.

Č) Múkou a mlynskými výrobkami sa

obilia múka a iné mlynskévýrobky zobilia,

() Strukovinami rozumejú sa hrach a
fazuľa.

() Krmivami sa rozumejú prosné omel
ky, otruby a šroty všetkého druhu, sušené
kukuričné výpaľky, sušená repa na krme
nie, vylúhované repné sušené rezky, po
krutiny, sladový kvet, denaturovaný cukor
na krmenie, melasa na krmenie, melasové
krmivá všetkého druhu, zlomková ryža,
proso, čirok, vika, konský bôb, peluška a
lupina a tiež ich smiešaniny. Týmito sa
rozumejú smiešanina uvedených krmív,
smiešanina týchto krmív s inými krmivami
alebo i s obilím alebo len s obilím a smie

Cena: 2.— Ks.

šanina v predchádzajúcej vele neuvede
ných krmív s obilím.

(“ Obchodom sa rozumie:
a) výkup obilia domáceho pôvodu a

obilia dovezeného pohraničnými hospodár
stvami z vlastných alebo árendovaných
pozemkov, ležiacich v pohraničnom pá
sme súsedného štátu od dodávateľov obi
lia (8 5, ods.1, lit. a):

b) dovoz a vývoz obilia, múky a mlyn
ských výrobkov, sladu, strukovín a
krmív,

c) predaj a iné speňaženie doma vykú
peného alebo v cudzine kúpeného obilia,

d) predaj a iné speňaženie V cudzine
kúpených článkov, uvedených v odseku
3—5 tohto parafralu,

e) predaj doma vyrobených otrúb a
šrotov všetkého druhu, sušených kukurič
ných výpaľkov, sušenej repy nakrmenie,
vylúhovaných repných sušených rezkov,
pokrulín, denaturovaného cukru na krme
nie, melasy na krmenie, melasových krmív
všetkého druhu a smiešanín z podnikov,
ktoré ich vyrobily, pri čom, nakoľko ide o
smiešaniny, plalia primerané ustanovenia
poslednej vety odseku 5.

() Nakoľko sa v predchádzajúcom od
seku hovorí o predaji, rozumie sa tým
predaj prvému odberateľovi.

S 2.

Ustanovenia tohto nariadenia nevzťa
hujú sa na tovar prevážaný pod colnou
kontrolou cez územie Slovenského štátu.

5 3.

() Ministerstvo hospodárstva povolí
podľa smerníc, určených vládou, dovoz a
vývoz tovaru, uvedeného v 8 1 len Obil
nej spoločnosti pre Slovensko (8 4). Na
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koľko bol do 1. júla 1939 dovoz alebo vý
voz tohto tovaru povolený iným osobám
ako Obilnej spoločnosti pre Slovensko,
stráca toto povolenie platnosť, ak nebol
tovar do 31. júla 1939 vyvezený alebo col
ne prejednaný do voľného obehu.

() Dovoz krmív a strukovín, neuvede
ných v 81, povolí ministerstvo hospodár
stva po vypočutí Obilnej spoločnosti pre
Slovensko.

() Od dovozného a vývozného povole
nia je oslobodené:

a) obilie a strukoviny, dovážané pohra
ničnými hospodárstvami z vlastných alebo
árendovaných pozemkov, ležiacich v po
hraničnom pásme súsedného štátu, nakoľ
ko sú tieto plodiny ako úroda oslobodené
od cla alebo vyvážané týmito hospodár
stvami z takých pozemkov,ležiacich v po
hraničnom pásme Slovenského štátu:

b) obilie, dovážané v pohraničnom sty
ku na zomletie a múka, ako i mlynské vý
robky, spolu s otrubami a šrotami, nazpäť
vyvážané v pohraničnom styku po zomletí
tohto obilia:

c) obilie z vlastnej úrody, vyvážané v
pohraničnom styku na zomletie a múka,
ako i mlynské výrobky spolu s otrubami
a šrotami, po zomletí vyvezeného obilia
v pohraničnom styku nazpäť dovážané:

d) dovážané (donášané) alebo vyvážané
malé množstvo obilia, strukovín, múky a
mlynských výrobkov pre vlastnú potrebu
pohraničného obyvateľstva alebo v ce
stovnom a poštovom styku.

$4
Splnením úloh z tejto úpravy vyplýva

júcich sa poveruje Obilná spoločnosť pre
Slovensko (v ďalšom texte „Spoločnosť“),
zriadená vládnym nariadením zo dňa 4
apríla 1939, č. 46 SI. z.

S 5.

() Spoločnosti patrí výhradné právo:
a) vykupovať obilie domáceho pôvodu

a obilie, dovážané pohraničnými hospo
dárstvami z vlastných alebo árendovaných
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pozemkov,ležiacich v pohraničnom pásme
súsedného štátu od dodávateľov, a ta od:

aa) pestovateľov:
bb) majiteľov pozemkov, nakoľko ide

o obilie, ktoré dostávajú ako árendovné
alebo súčasť árendovného podľa árendál
nej smluvy:

cc) stálych a sezónnych zamestnancov
pestovateľov, nakoľko ide o obilie, ktoré
dostávajú od pestovateľa ako mzdu ale
bo súčiastku mzdy:

dd] osôb, ktoré majú voči pestovate
ľom nárok na výmenok alebo iné naturál
ne dávky, nakoľko ide o obilie takto pri
jaté:

ee) osôb, ktoré nadobudly obilie za
mlátenie, mletie, šrotovanie alebo za iné
úkony ako mzdu od osôb, uvedených pod
lit. aa) až dd):

ff) vlastníkov obilia „ktorí ho nadobudli
v dôsledku smrti osôb, uvedených v tom
to odseku pod lit. aa) ažee):

g£) vlastníkov obilia, ktorí ho nado
budli zánikom právnických osôb alebo
osobných sdružení, nakoľko ide o obilie,
ktoré títo ich právni predchodcovia získali
spôsobom, uvedeným v tomto odseku pod
lit aa) až ff):

b) dovážať a vyvážať obilie, múku a
mlynské výrobky ,slad, strukoviny a krmi
vá:

c) predávať a inak speňažovať doma
vykúpené alebo v cudzine kúpené obilie:

d) predávať a inak speňažovať v cudzi
ne kúpenú múku a mlynské výrobky, slad,
strukoviny a krmivá:

e) vyvážať a predávať doma vyrobené
krmivá, uvedené v 8 1, ods. 5, z podnikov,
ktoré tieto krmivá vyrábajú.

(“) Spoločnosť je oprávnená poveriť
jednotlivými úkonmi aj iné osoby: preda
jom krmív doma vyrobených má však
zpravidla poveriť ich výrobcov, vývozom
sladu jednotlivých sladárov alebo ich ob
chodnú organizáciu a vývozom múky a
mlynských výrobkov Slovenské mlynár
ske družstvo v Bratislave.

() Spoločnosť je povinná starať sa o
dostatočné zásobovanie obyvateľstva to
varom, uvedeným v 5 1.
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S 6.

() Spoločnosť plní svoje úkoly podľa
predpisov tohto nariadenia a svojich sta
nov ako účastinná spoločnosť. V stanovách
môžu byť obsažené aj odchylky od práv
nych predpisov, platných inak pre úča
stinné spoločnosti, potrebné k tomu, aby
bolo zaistené riadne plnenie úkolov Spo
ločnosti,

Č) K zmene týchto stanov je potrebné
usnesenie valného shromaždenia Spoloč
nosti. Zmena sa prevedie vládnym naria
dením.

S 7.

() Na plnenie svojich úkolov podľa
tohto nariadenia Spoločnosť, jej hlavní ko
misionári a komisionári nie sú povinní za
obstarať Si ešte osobitné úradné oprávne
nia alebo povolenia platnými predpismi
inak požadované.

Č) Na zriadenie prípadných odbočiek
Spoločnosti sa nevyžaduje osobitné povo
lenie, podľa platných dpi iná 
trebné. ých predpisov ináč po

8 8.

Spoločnosť plní svoje úkoly podľa ob
chodných zásad a nemožnoju zaviazať k
prevádzaniu stratových obchodov.

S 9.

Spoločnosť si vytvorí fond na úhradu
prípadných strát, vyplývajúcich z plnenia
úkolov podľa tohto nariadenia,

S 10.

Spoločnosť je povinná predkladať
predpísané Výkazy a uzáverky účtov so
zprávou o celoročných výsledkoch svojho
hospodárenia najneskoršie do 15 dní po
schválení bilancie valným shromaždením
ministerstvu hospodárstva a ministerstvu
financií. Ministerstvo financií má právo
podrobiť hospodárenie Spoločnosti revízii
Svojimi orgánmi.

8 11,

() Osoby, uvedené v S 5, ods.1, lit. a),
aa) až dd) a vlastníci obilia, ktorí ho na
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dobudli v dôsledku smrti týchlo osôb, smú
obilie predávať len Spoločnosti a sú po
vinní obilie, ktoré chcú v určitom bospo
dárskom roku predať, s udaním druhu, roč
níka úrody, množstva a miesta uloženia
ponúknuť ku kúpe Spoločnosti v lehote a
spôsobom ňou určeným a ponúknutý to
var jej predať a dodať.

(7) Osoby, uvedené v 55, ods.1, lit, a),
ee) a vlastníci obilia, ktorí ho nadobudli
v dôsledku smrti týchto osôb, taktiež oso
by, uvedené v tom istom parafrale a od
seku pod lit. a), ££). sú povinné všetko
obilie takto nadobudnuté ponúknuť Spo
ločnosti ku kúpe.

(“) Akékoľvek iné scudzenie obilia, po
čítajúc do toho jeho spracovanie za úče
lom priameho i nepriameho scudzenia vý
robkov z neho získaných ak sa deje
scudzenie právnym úkonom medzi živými,
je dodávateľom obilia zakázané, a to bez
rozdielu, či ide o scudzenie úplatné alebo
bezúplatné.

() Predajom obilia, uznaného ra osivo
podľa platných predpisov (zákon zo dňa
17. marca 1921, č. 128 Sb. z. a n., 0 uzná

vaní pôvodnosti odrúd, uznávaní osíva a
sadív a skúšaní odrúd kultúrnych rastlin)
poverí Spoločnosť pestovateľa osiva do
množstva, uvedeného v uznávacom liste,
Za podmienok ňou v Úradných novinách
po schválení ministerstva hospodárstva
vyhlásených. Pestovateľ je povinný viesť
Spoločnosťou predpísané presné záznamy
s dokladmi o tom, komu, kedy, za akú
cenu a aké množstvo osiva predal, tiež je
povinný obilie, prihlásené do uznávacieho
pokračovania, i osivo už uznané ponúknuť
podľa odseku 1 s ostatným obilím Spoloč
nosti ku kúpe pre prípad, že nebude pre
dané podľa ustanovení prvej vety. Do 15
dní po obdržaní uznávacieho listu je pe
stovateľ povinný ohlásiť Spoločnosti
množstvo tohto osiva a súčasne pripojiť
odpis uznávacieholistu, vyhotovený uzná
wacou komisiou. Zvyšok nepredaného a
včas ponúknutého osivaje Spoločnosť po
vinná vykúpiť.
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S 12.

Nakoll:o vlastník obilia nepredal ho
Spoločnosti, je oprávnený zriadiť k nemu
záložné právo podľa vládneho nariadenia
zo dňa 1. júna 1939, č. 135 SI. z., o obil
ných záložných listoch a o verejných obil
ných skladištiach: To isté právo patrí Spo
ločnosti ohľadom obilia ňou vykúpeného a
dosiaľ nepredaného: taktiež jej hlavní ko
misionári sú oprávnení vystavením obilné
ho záložného listu alebo iným spôsobom
opatriť si pôžičku vo vlastnom mene a na
vlastný účet na obilie nimi alebo ich ko
misionármi pre Spoločnosť vykúpené a
skladované.

S 13.

O povolenie exekučného predaju alebo
iného úradom nariadeného predaju obi
lia, upovedomí predaj povoľujúci súd
(úrad) Spoločnosť: takýto predaj možno
previesť len vtedy, keď Spoločnosť do 15
dní po doručení písomného upovedomenia
obilie nevykúpi.

S 14.

() Z ustanovení 8 11, ods, 1 až 3 platia
tieto výnimky:

a) pestovatelia obilia sú oprávnení vy
mieňať si ho za obilie toho istého druhu u
iných pestovateľov a tiež plniť nároky na
toto obilie, ako ich uvádza 55, ods. 1, lit.
a), bb) až ee):

b) osoby, uvedené v 85, ods. 1, lit. a),
aa) až dd) a vlastníci obilia, ktorí ho na
dobudli v dôsledku umretia týchto osôb,
môžu pre potrebu svojej domácnosti alebo
vlastného hospodárstva svoje obilie voľne
používať alebo si ho dať spracovať za
mýto, tálo výnimka neplatí pre spracova
nie obilia vo vlastnom hospodárstve za
účelom scudzenia získaných výrobkov.
Spoločnosť v Úradných novinách vyhlási
úpravu, podľa klorej je dovolené spraco
vať, alebo dať si spracovať obilie za mýto,
ako i určiť spôsob kontroly pre takéto
spracovania. Pri určení uvedenej úpravy
bude Spoločnosť dbať na smernice, ktoré
jej môže dať ministerstvo hospodárstva:
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c) osoby, uvedené v 8 5, ods. 1, lit.a),
ee)) a vlastníci obilia, ktorí ho nadobudli
v dôsledku smrti tychto osôb, môžusí po
nechať pre polrebu svojej domácnosti
množstvo obilia, ktoré určí Spoločnosť vy
hláškou.

() Ďalšie výnimky z ustanovení 8 11,
ods. 1 až 3 povolí Spoločnosť len v mimo
riadnych prípadoch.

S 15.

U) Spoločnosť je oprávnená určiť vy
hláškou v Úradných novinách, aké výkazy
sú povinní vyplňovať a dať si vyplňovať
dodávatelia obilia, keď ponúkajú obilie ku
kúpe, alebo ho predávajú a dodávajú Spo
ločnosti, alebo ho dodávajú pri plnení ná
rokov na obilie, ako ich uvádza 8 5, ods.
1, lit. a), bb) až ee), po prípade ak sa obi
lie dáva zomleť alebo zošrotovať za mýto.
Kto od osôb podľa predchádzajúcej vety
povinných dať si vyplňovať tieto výkazy
prijal ponuku ku kúpe tohto obilia, obilie
kúpil, alebo pre ne spracoval, alebo im do
dáva obilie podľa 8 16, ods. 2, je povinný
vyplňovať predložené mu výkazy. Vo vy
hláške Spoločnosti budú tiež ustanovenia
o vydaní a vrátení výkazov.

() Osoby, ktoré sú podľa odseku 1 po
vinné vyplňovať výkazy, majú povinnosť
zapisovať všetky údaje správne a pravdi
ve, osoby, ktoré podľa toho istého odseku
sú povinné dať si vyplňovať výkazy, majú
povinnosť spolupôsobiť pri vyplňovaní
týchto výkazov, menovite podávať správne
a pravdive všetky zapisované údaje.

8 16.

() Spoločnosť je povinná vykúpiť obilie
ponúknuté ku kúpe, ak je vymlátené (vy
lúštené), dobrej akosti, prečistené, suché,
zdravé a z úrody bežného roku. Obilie, ne
vyhovujúce týmto podmienkam a smieša
niny, môže Spoločnosť vykúpiť za podmie
nok ňou určených. Ak nepresahuje celko
vá ponuka v príslušnom hospodárskom ro
ku u jednotlivcov 20 agobilia dohromady,
prevezme ho Spoločnosť na požiadanie
majiteľa hneď. Väčšie množstvo odoberie
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Spoločnosťpostupne tak, aby do 31. mája
bolo celé ponúknuté množstvo prevzaté.

„ E) Nakoľko by nestačily iné možnosti k
odbylu prebytočných zásob obilia, vznik
lých Z dodávok domácehoobilia, sú osoby,
uvedené v 8 5, odst. 1, lit. a), aa) až dd)
a vlastníci obilia, ktori ho nadobudli od
týchto osôb spôsobom uvedeným v tom
istom parafrafe, ods. 1,lit. a), fí), povinní.
odobraťod Spoločnosti prebytky domác2
ho obilia, alebo zúčastniť sa na likvidácii
týchto prebytkov podľa smerníc Spoloč
ností, schválených ministerstvom hospo:
dárstva. Od povinného odberu podľa tohto
odseku sú oslobodené osoby, ak v prísluš:
nomhospodárskom roku nebudú dodávať
a tiež záväzne neponuknú Spoločnosti via
cej ako 20 g pšenice, raži a jačmeňa do
hromady.

S 17.

Dodávatelia obilia sú povinní dodať
obilie v množstve a čase, ako to Spoloč
nosť určí. Ak nedodajú obilie ponúknuté
ku kúpe, alebo ak ho nedodajú včas, má
Spoločnosť právo požadovať náhradu vo
výške, určenej vyhláškou.

S 18.

0 Spoločnosťpo vypočutí Slovenskéhy
mlynárskeho družstva v Bratislave vyhlá
si v Úradných novinách poriadok, obsahu
lúci podmienky, za ktorých bude mlynom,
zaoberajúcim sa obchodným mletím, pri
deľovaťobilie a za ktorých smú tieto mly
ny obilie obchodne zomielať a uvádzať do
obehu múku a mlynské výrobky z obilia.

Č) Spoločnosť môže určiť mlynu pre
každé výrobné obdobie najvyšší zomeľok
podľa druhov obilia, a to podľa návrhu
Slovenského mlynárskeho družstva. Slo
venské mlynárske družstvo je povinné po
dať návrh v lehote, ktorú Spoločnosť určí
a ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní. Pri
určení najvyššieho zomeľku treba prizerať
k priemeru ročných zomeľkov mlyna, vy
kázaných v minulých rokoch predpísaný
mi hláseniami, poťažne daňovými prizna
niami, berúc pri tom zreteľ na záujmy
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Spoločnosli, záujmy zásobovania obyva
teľstva a mlynskej výroby. Výrobným ob
dobím sa rozumie doba od 1, augusta do
31. júla budúceho kalendárneho roku.

(“) Ministerstvo hospodárstva v doho
"de s ministerstvom vnúlra môže určiť pre
dajné podmienky a najvyššie ceny múky
a mlynských výrobkov z obilia po vypo“
čutí Spoločnosti a Slovenského mlynár
skeho družstva a vyhlásiť ich v Úradných
novinách.

() Mlyny, zaoberajúce sa obchodným
mletím, sú povinné účastniť sa na likvidá
cii prebytkov pšenice a raži, kúpených
Spoločnosťou. Podmienky tejto likvidácie,
ktoré môžu obsahovať tiež úpravu alebo
zákaz zomielania obilia z novej úrody, ako
i výšku náhrady a iné následky nesplne
nia odbernej povinnosti, navrhuje Spoloč
nosť po vypočutí Slovenského mlynárske
ho družstva: schvaľuje a vyhlási ich v
Úradných novinách ministerstvo hospodár
stva.

| 8 19.

() Výkup obilia bude uskutočňovať
Spoločnosť prostredníctvom svojich hlav
ných komisionárov. Títo sú povinní obilie
podľa príkazu Spoločnosti vykúpiť, pre
vziať, zaplatiť zaň ustálenú cenu a dodať
ho, alebo inakšie ním naložiť. S vykúpe
ným obilím smú nakladaťlen podľa príka
zu Spoločnosti, za svoju činnosť dostanú
náhradu od Spoločnosti. Výšku tejto ná
hrady a podrobnejšie ustanovenia 0 po
inere hlavných komisionárov k Spoločno
stí, najmä o ich právach a povinnostiach,
bude obsahovať smluva, uzavretá medzi.
Spoločnosťou a hlavnými komisionármi.
Ak nebude hlavný komisionár plniť povin

osti, uložené mu Spoločnosťou v smluve,
môže Spoločnosť zrušiť s ním smluvný po
mer. |

(")Hlavní komisionári môžu na výkup
použiť komisionárov. O žiadostiach 9.
schválenie žiadateľa za komisionára TOZ
hódňe do30 dní po podaní žiadosti na ná
vrh hlavného komisionára Spoločnosť,
ktorá ho ustanovuje a prideľuje mu: vý:
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kupný obvod. Ak bola žiadosť zamietnulá,
alebo bola komisionárovi pridelená len
časť žiadaného obvodu, môže si žiadateľ
do 15 dní od doručenia zamietavého roz
hodnutia u Spoločnosti podať ponosu, 0
ktorej s konečnou platnosťou rozhoduje
ministerstvo hospodárstva.

(“) Pomer komisionára k hlavnému ko
misionárovi a k Spoločnosti a jeho práva
a povinnosti budú určené smluvou, ktorá
podlieha schváleniu Spoločnosti. Ak komi
sionár neplní povinnosti, uložené mu v
smluve, môže ho Spoločnosť zbaviť práva
na výkup domáceho obilia.

() Komisionárom vydá Spoločnosťle£i
timácie, aby sa nimi mohli pri svojej čin
nosti vykazovať.

() Hlavní komisionári a komisionári
musia byť členmi Bratislavskej burzy.

() O udelení, poťažne zbavení komi
sionárskeho oprávnenia upovedomí Spo
ločnosť okresné úrady, v obvode ktorých
je príslušný komisionár oprávnený svoju
funkciu vykonávať.

S 20.

Výkupné ceny obilia a prejímacie pod
mienky určí Spoločnosť pre rôzne akosti
a jednotlivé druhy obilia pred započatím
výkupu pre každý hospodársky rok (od
1, júla do 30. júna). Výkupné ceny sa zvy
šujú 0 priplalky určené pre jednotlivé ča
sové obdobia. Ceny sa rozumejú spolu
s daňou z obralu za tovar bez vriec. Vý:
kupné ceny a príplatky po ich predchádza
júcom schválení ministerstvom hospodár
stva vyhlási Spoločnosť v Úradných no
vinách.

8 21.

() Výkupná cena je splatná, keď sa
obilie dodá do miesta Spoločnosťou urče
ného, a to do 3 dní po predložení potvr
denky o prijatí obilia k preprave alebo
0 inom jeho prevzatí.

P) Pre vyplácanie časových príplatkov
($ 20) je rozhodná doba skutočného odo
brania obilia.
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S 22.

() Plné ceny zaplalí Spoločnosť len za
obilie predpísanej hektolitrovej váhy,
zdravé, suché, zodpovedajúce vyhláškam
Spoločnosti, vydaným podľa ustanovení
S 20 a ináč zvyklostiam Bratislavskej bur
zy. Pri obilí, ktoré nevyhovuje týmto
akostným podmienkam, srazí sa z ceny
primeraná čiastka.

() Nakoľko sa v predchádzajúcom od
seku ináč nepredpisuje, platia pre posu
dzovanie akosti a určenie srážok zvyk
losti Bratislavskej burzy.

() Ak sa nedocieli medzi stranami do
hody o výške srážky, rozhodne o nej zna
iecká komisia Bratislavskej burzy. V tom
to prípade treba postupovať podľa vše
obecných burzových predpisov o vzorko
vaní prí akostných námietkach. Rozhod
nutie znaleckej komisie je konečné a pre
obe strany záväzné.

S 23.

Obilie smie sa s výnimkou prípadov,
uvedených v 8 11, ods. 4. a 5 13, kupovať
len od Spoločnosti alebo od osôb, ktoré
ho nadobudly od Spoločnosti, alebo ktoré
boly Spoločnosťou splnomocnené ho pre
dať.

8 24.

Podmienky pre predaj obilia podnikom
no spracujúcim upraví Spoločnosť po vy
počutí organizácií týchto podnikov.a“

8 25.

() Hlavní komisionári a komisionári,
tiež podniky, ktoré spracovávajú obilie za
účelom scudzenia výrobkov z neho získa
ných, alebo obilie 6pracovávajú za mýto,
sú povinní viesť Spoločnosťou predpísané
záznamy o príjme a výdaji obilia, o záso
bách, prípadne o jeho spracovaní, ako i o
zásobách a výdaji výrobkov spracovaním
získaných, a zasielať Spoločnosti pred
písané výkazy. Podrobnosti o vedení a za
sielaní týchlo záznamov a výkazov určí
Spoločnosť.
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(7)Spoločnosť určí, ako majú byť ozna
čené múka a mlynské výrobky, uvádzané
do obehu alebo určené k spracovaniu za
účelom ďalšieho scudzenia výrobkov z
nich.Kontrolné opatrenia, ktoré budú po
Irebné pre podniky, určí Spoločnosť,

S 26.

() Osoby a podniky, ktoré nadobudly
obilie uvedené do obehu Spoločnosťou, a
totoobilie uvádzajú ďalej do obehu vstave

„nespracovanom alebo spracovanom, či už
obiliesi dajú gpracovať za mýto, alebo si
hospracovaly vo vlastnom podniku, sú po
vinné viesť záznamy o príjme a výdaji
obilia,.poťažne o jeho spracovaní.

() Osoby a podniky, ktoré nadobúdajú.
a uvádzajú ďalej do obehu múku a mlyn
ské výrobky spolu 6 otrubami v nespra
covanomalebo spracovanom stave, alebo
ktoré múku a mlynské výrobky 6praco
vávajú za mýto, sú povinné viesť záznamy
o príjme a výdaji múky a mlynských vý
robkov z obilia, poťažne o ich spracovaní.

Č) Ak nadobúda obilie alebo múku či
mlynskévýrobky od osôb a podnikov uve
dených v odsekoch 1 alebo 2 osoba, ktorá
prevzatý tovar neuvádza ďalej do obehu
ani v nespracovanom, ani v spracovanom
stave, môže takéto výdaje zapisať úhrn
ným množstvom vždy 15. a posledného
dňa príslušného mesiaca za predchádzajú
cu polovicu mesiaca bez udania mena a
adresy príjemcovej.

() Vzor záznamov v odsekoch 1 a 2
spomenutých určí Spoločnosť.

S 27.

() Dozor nad tým, aby boly zachováva
né ustanovenia tohto nariadenia, vykonáva
jednak Spoločnosť svojimi orgánmi, jednak
ministerstvá hospodárstva, vnútra, finan
cií a dopravy a verejných prác a ich pod
riadené úrady v dohode so Spoločnosťou.
Dozornými orgánmi Spoločnosti môžu byť
len slovenskí štátni občania, svojprávni,
spoľahliví a dôveryhodní. Osoby tielo slo
žia do rúk vládneho komisára Spoločnosti

($ 33) prísahu, že budú vykonávať dozor
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedo
mia. Do prísahy vzaté dozomé orgány
Spoločnosti sú pri vykonávaní svojej
funkcie postavené naroveň, nakoľko ide
o trestnoprávnu ochranu, verejným oOrgá
nom. Složenie prísahy potvrdí minister
stvo financií na legitimáciach, ktoré Spo
ločnosť vydá dozorným orgánom. Tieto sú
povinné zachovávať čo najprísnejšie tajom
slvá 0 výrobe a obchode, o ktorých sa
dozvedely pri vykonávaní svojej činností.

(7) Ak dozorný orgán Spoločnostizistí
trestný čin podľa $837, ods. 1, má právo
zakázať voľnú dispozíciu a zaistiť veci, na
ktoré sa trestný čin vzťahuje, ktoré boly
získané trestným činom, alebo ktoré sú
k spáchaniu trestného činu zrejme určené,
až do ďalšieho opatrenia súdu alebo admi
nistratívneho úradu.

(“) Osoby a podniky, pre ktoré platia
opatrenia 88 25 a 26, sú povinné umožniť
dozorným orgánom riadne legitimovaným
nazrieť do všetkých obchodných zázna
mov, týkajúcich sa tovaru v týchto para"
grafoch uvedeného, dávať požadované vy
svetlenia a predložiť požadované doklady,
nakoľko: sa týkajú obchodovania s týmto
tovarom alebo jeho spracovania, a umož
niť vslup do prevodzovacích a obchodných
miestnosti a skladov.

6 28.

Okresný úrad môže v prípade potreby
na žiadosť Spoločnosti dočasne zabrať ne
používané skladné alebo iné vhodné
miestnosti pre uschovanie vykúpeného
obilia. Ak sa nedohodne Spoločnosť alebo
jej poverenec s držiteľom miestností o ná
jomnej dobe alebo o náhrade za užívanie
miestností, určí náhradu okresný úrad.

S 29.

(") Predajné podmienky a predajné ce
ny vykúpeného alebo dovezeného obilia
určí Spoločnosťa vyhlási ich po predchá
dzajúcom schválení ministerstvom hospo
dárstva v Úradných novinách.
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(“) Predajné podmienky a ceny doveze
ných tovarov, uvedených v 8 1, ods. 3 až 5,
môže určiť Spoločnosť a vyhlási ich po
predchádzajúcom schválení minislerstvom
hospodárstva v Úradných novinách.

8 30.

() Výrobci krmív, uvedených v 8 1,
ods. 5, smú tieto krmivá vyrábať za mýto
alebo ich použiť vo vlastnom hospodárstve
v stave pôvodnom alebo po ďalšej úprave
alebo spracovaní len za podmienok urče
ných Spoločnosťou.

) Výrobci krmív smú krmivá uvedené
v81, ods. 5, či už v stave pôvodnom ale
bo po ďalšej úprave alebo spracovaní pre
dávať len Spoločnosti alebo prostredníc
tvom Spoločnosti za podmienok ňou sla
novených. Ustanovenia $ 11, ods. 3 platia
tu obdobne.

(“) Ustanovenia odsekov 1 a 2 nevzťa
hujú sa:

a) na krmivá, ktoré si podľa S 14, ods.
1, lit. b) opatrily osoby tam uvedené pre
potrebu vlastného hospodárstva,

b) na sušenú repu na krmenie, ktorú si
pestovatelia repy pre potrebu svojho ho
spodárstva z vlastnej úrody alebo usušili
vo svojom podniku, alebo dali usušiť za
mýto,

c) na denaturovaný cukor odobraný
pestovateľom repy pre vlastné hospodár
stvo, avšak len do množstva, ktoré je ale
bo bude pestovateľ repy povinný odobrať
na kontigentované množstvo repy podľa
smluvy uzavretej medzi cukrovarmia re
pármi o predaji cukrovky z úrody prísluš
ného hospodárskeho roku,

d) na melasu odobranú pestovateľom
repy pre vlastné hospodárstvo, ale len do
množstva, kloré je, alebo bude pestova
teľ repy povinný odobrať podľa smluvy
uvedenej pod lit. c),

e) na pokrutiny, ktoré pestovatelia
olejnatých semien odoberú pre vlastné ho
spodárstvá, ale len do množstva, ktoré sú
alebo budú povinní odobrať podľa ustano
vení o odbere domácich olejnatých semien
na výrobu umelých jedlých tukov a olejov.

() Výrobci sušených kukuričných vý
paľkov, ak majú dňa 15. júla 1939 na skla
de aspoň 25 g určených na predaj, sú po
vinní rekomandovaným listom ohlásiť tieto
zásoby najneskoršie do ďalších 10 dní Spo
ločnosti a môžu ich predávať len za pod
mienok ňou určených. Tú istú povinnosť
majú obchodníci so sušenými kukuričnými
výpaľkami, ak tento tovar u nich naskla
de je určený na predaj. Ak Spoločnosť ne
oznámi týmto výrobcom a obchodníkom
bližšie predajné podmienky a ceny, môžu
byť tieto zásoby krmív voľne predané.

Č) Osoby uvedené v odsekoch 1, 2a 4
sú povinné na vyzvanie predložiť Spoloč
nosti jeden alebo viac vzorkov.

Č) Smluvy uzavreté pred 15. júlom 1939
o predaji sušených kukuričných výpaľkov
sú výrobci, uvedení v ods. 4, povinní pred
ložiť do ďalších 10 dní Spoločnosti na
schválenie.

S 31.

Nákupné a predajné podmienky a ceny
doma vyrobených krmív a krmív z cudziny
dovezených určí s ohľadom na ponuku a
odbyt týchto plodín na domácom trhu Spo
ločnosť a vyhlási ich po schválení mini
sterstvom hospodárstva v Úradných novi
nách.

5 32.

Ustanovenia $8 23 a 25 platia obdobne
i ohľadom krmív, prípadne ohľadom pod
nikov vyrábajúcich krmiva.

S 33.

(") Spoločnosť podlieha štátnemu dozo
ru, ktorý vykonávajú vládny komisár a je
ho zástupca menovaní vládou. Vládny ko
misár a jeho zástupca dozerajú na to, aby
Spoločnosť plnila všetky povinnosti ulože
né jej týmto nariadením.

() Vládny komisár (jeho zástupca) má
právo kontrolovať obchodnú, hospodársku,
účtovnú a pokladničnú činnosť Spoločno
sti, nazerať do kníh a zápisov a žiadať po
trebné vysvetlenia, ktoré mu musia byť
bezodkladne dané. Ak vládny komisár (je
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ho zástupca) zistí akékoľvek závady, môže ! ako aj postupy týchto listín a potvrdenia o
v medziach svojej kompetencie žiadať ná
pravu od orfánov, do ktorých pôsobnosti
tielo veci palria, zastaviť usnesenia a opa
trenia Spoločnosti, o ktorých je presved
čený, že odporujú riadnemu výkonu práv
a povinností tejto Spoločnosti alebo zása
dám riadneho hospodárenia, alebo že od
porujú platným predpisom, finančným zá
ujmom štátu alebo pokynom vlády, s tým
účinkom, že také usnesenia treba predlo
žiťministrovi hospodárstva a že nesmú byť
vykonané skôr, kým o nich tento minister
nerozhodne.

S 34.

Právne úkony, ktoré odporujú ustano
veniam tohto nariadenia, sú zmätočné.

S 35.

() Od kolkov a poplatkov sú oslobode

né korešpondencie Spoločnosti s verejný
mi úradmi a smluvy Spoločnosti s hlavný
mi komisionármi, komisionármi a mlynmi,
nakoľko korešpondencie a smluvy sledujú
dosiahnutie úkolov, sverených Spoločnosti
týmto nariadením.

Č) Od kolkov a poplatkov sú tiež oslo
bodené záznamy, výkazy a knihy vedené
Spoločnosťou, jej hlavnými komisionármi a
komisionármi a pestovateľmi obilia podľa
osobilného úradného príkazu, ktorým je
i príkaz vládneho komisára (8 3), ako aj
záznamy a výkazy vyhotovované podľa 55
25 a 26 (5 32).

Č) Od kolkov a poplatkov sú oslobode
né tiež ponuky podľa S 11, ods. 1 a 2atiež
listiny, ktorými osvedčujú Spoločnosti, jej
hlavným komisionárom alebo komisioná
rom dodávatelia obilia jeho dodanie, alebo
odberatelia obilia — jeho odobranie, na
koľko nemajú povahu kupeckých účtov,
potom listiny, predpísané Spoločnosťou
pre likvidáciu zásob pšenice a raži podľa
S 18, ods. 4 a listiny oprávňujúce k odo
braniu obilia, múky a mlynských výrob
kov a olrúb, vydávané podľa $ 16, ods.
Spoločnosťou, jej hlavnými komisionármi
alebo komisionármi

2, 2.000.

prevzatí obilia, múky, mlynských výrob
kov a otrúb na týchto listinách.

(“) Pri vymeraní zvláštnej dane zárob
kovej Spoločnosti sú odpočítateľné všetky
straty, ktoré podľa určenia fondu vytvore
ného podľa S 9 tohto nariadenia nastaly a
budú z neho uhradené, bez ohľadu na rok.
v ktorom straty nastaly.

S 36

Všetky úrady a obce sú povinné spolu
pôsobiť pri vykonávaní tohto nariadenia,
najmä ak si ich pomoci vyžiadajú dozorné
orgány Spoločnosti podľa $ 27.

S 37.

() a) Kto predá, alebo iným spôsobom
za úplatu scudzí obilie osobe, ktorá nie je

| oprávnená ho vykupovať, alebo kto obilie
po spracovaní za úplatu scudzí, alebo kto
uvedeným spôsobom obilie na seba pre
vedie, nie súc oprávnený ho vykupovať,

b) kto súc oprávnený vykupovať obilie,
kúpi, alebo iným spôsobom obilie na seha
prevedie, avšak jeho nadobudnutie alebo
ďalšie scudzenie Spoločnosti zatají v úmy
sle opatriť pre seba alebo pre iného ne
oprávnený zisk,

c) kto uvádza do obehu, kupuje, prijí
ma, alebo spracuje múku a mlynské výrob
ky bez toho, že by zachoval kontrolné
opatrenia predpísané Spoločnosťou podľa
S 25, ods. 2,

bude potrestaný na návrh Spoločnosti
okresným súdom,

aa) ak hodnota tovaru neprevyšuje po
dľa úradne stanovených predajných cien
Ks 2.000. —, za priestupok peňažilým tre
stom od Ks 200.— do Ks 10.000.—, alebo
uzamknutím od 2 dní do 1 mesiaca,

bb) ak prevyšuje hodnota tovaru podľa
úradne stanovených predajných cien Ks
2.000.—, za prečin väzením od 14 dní do 6
mesiacov, alebo peňažitým trestom od Ks

do Ks 50.000.—.

() U osôb, ktoré boly pre tieto trestnédodávateľomobilia,| činyuždvakráttrestanéaČínusadopu
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stily pri výkone živnosti, vysloví súd aj
stratu živnostenského oprávnenia.

() Iné skutky a opomenutia proti usta
noveniam tohto nariadenia a vykonávajú
cich predpisov k nemu vydaných, trestajú,
ak nejde o čin prísnejšie trestný, politické
úrady prvej stolice ako priestupok poku
tou do Ks 10.000.—, pri nedobytnosti
uzamknutím do 1 mesiaca.

(“) Veci, na ktoré sa trestný čin vzťahu
je, ktoré boly získané trestným činom, ale
bo ktoré sú na spáchanie trestného činu
zrejme určené, freba vyhlásiť za prepadlé,
a to tovary, s ktorými Spoločnosť obcho
duje podľa tohto vládneho nariadenia, v
prospech Spoločností, iné predmety v pro
spechštátu.

S 38.

Rozhodčí súd Bratislavskej burzy je
príslušný rozhodovať spory:

a) z výkupu obilia medzi dodávateľmi
obilia a komisionármi, poťažne hlavnými
komisionármi, alebo medzi dodávateľmi
obilia a Spoločnosťou:

b) z právneho pomeru medzi komisio
nármi a hlavnými komisionármi, ako i me
dzi komisionármi a Spoločnosťou, a ko
nečne medzi hlavnými komisionármi a
Spoločnosťou:

c) medzi Spoločnosťou a osobami, kto
ré Spoločnosť poverila dovozom, vývozom
alebo predajom článkov uvedených v $ 1:

d) z dodávok obilia podľa predpisov
S 16, ods. 2:

e) medzi Spoločnosťou a mlynmi z do
dávok obilia podľa S 18, ods. 4:

f) o nárokoch Spoločnosti zo skutkov
alebo opomenutí proti predpisom tohto
nariadenia a vykonávacích predpisov k ne
mu vydaných.

Slovenský zákonník č. 166.

S 39.

Ministerstvo hospodárstva môže po
vypočutí Spoločnosti vyhláškou v Úrad
ných novinách určiť paušálnu výšku ná
hrad, na ktoré má Spoločnosť nárok v dô
sledku skutkov alebo opomenutí proti
ustanoveniam tohto nariadenia a vykoná:
vacích predpisov k nemu vydaných.

S 40.

Dňom účinnosti tohto nariadenia strá
cajú platnosť vládne nariadenie zo dňa 13.
júla 1934, č. 137 Sb z an. o úprave ob
chodu s obilím, múkou a mlynskými vý:
robkami a niektorými krmivami, v znení
vládnych nariadení zo dňa 13. júla 1935,
č. 152 Sb. z. a n., a zo dňa 20. júla 1935,
č. 156 Sb. z. a n., a zo dňa 9. júla 1936, č.
219Sbz. an. akoaj vládne nariadeniezo
dňa 20. decembra 1935, č. 3 Sb. z an. 0
ďalších kontrolných opatreniach pri vyko
návaní vládneho nariadznia o úprave ob
chodu s obilím, múkou a3 mlynskými vý
robkami a niektorými krmivami, v zneni
vládneho nariadenia zo dňa 24. júna 1931,
č. 133 Sb. z. a n.

5 41.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva v dohode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tuka v. r.
aj za predsedu vlády dr. Tisu.

Dr. Ďurčanský v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinskýv. r. Medrický v.r.
Sivákv. r. Stanov. r.

Čatlošv. r.

Knihbtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra čislo 12
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167.
Vládne nariadenie

zo dňa 11. júla 1939
o colných prirážkach k colným sadzbám

na niektoré druhy obilia.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4
zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostalnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

8 1.

V odseku 1 poznámky k sadz. č. 24 až
26, uvedenej v čl. I 8 1, potom v čl. I,
6 2 a konečne v čl. IV, ods. 2 vládneho
nariadenia zo dňa 10. júna 1933, č. 96 Sb.
z. a n., o úprave colného sadzobníka, na
hradzujú ga slová „plodinovej burzy vPra
he“ slovami „Bratislavskej burzy“.

S 2.

(7) Priemernou cenou domáceho obilia
za päfročie 1925—1929 v emysle ustano
vení ods. 1, pozn. k sadz. č. 24 až 26,
uvedenejv čl. I 8, potom včl. 1 62
a konečne v čl. IV, ods. 2 vládneho na
riadenia zo dňa 10. júna 1933, č. 96. Sb.
z. a n., rozumie 6a aritmetický priemer
vypočítaný podľa záznamov hlavných
(pondelňajších) burzových dní Bratislav
skej burzy z najnižších a najvyšších cien
príslušného druhu domáceho obilia (s vy
lúčením výberu) inkluzíve dane z obratu
a pripočítajúc Ks 3.—.

() Počas platnosti monopolnej úpravy
obchodu s obilím, múkou, mlynskými vý
robkami, sladom, strukovinami a niekto
rými krmivami, rozumie 6a priememou
cenou obilia v jednom štvrťroku v smysle

Cena Ks 2.60,

ustanovení, uvedených v odseku 1, aril
metický priemer vypočítaný Zo všetkých
úradných výkupných a predajných cien,
určených pre príslušný druh zdravého do
máceho obilia (s vylúčením výberu) pa
rita Bratislava inkluzíve dane z obratu,
znamenaných v hlavných (pondelňajších)
dňoch na Bratislavskej burze.

() Inak sa bude rozumieť priemernou
cenou obilia v jednom štvrťroku v smysle
ustanovení v odseku 1, aritmelický
priemer vypočítaný podľa záznamov hlav
ných (pondelňajších) burzových dní Brati
slavskej burzy z najnižších a najvyšších
cien príslušného druhu zdravého domáce
ho obilia (s vylúčením výberu) parita Bra
tislava inkluzíve dane z obratu.

5 3.

Bratislavská burza je povinná posled
ného hlavného burzového dňa každého
kalendárneho mesiaca predložiť výpočty
priemerných cien ministerstvu hospodár
stva, ktoré ich preskúma a vypočíta roz
diel medzi priemerom za päťročie 1925—
1929 a za príslušné štvrťročie. Vypočítané
rozdiely oznámi ministerstvo hospodár
stva ministerstvu financií, ktoré učiní ďal
Šie opatrenie pre zavedenie colných pri
rážok vyhláškou v Slovenskom zákonníku.

S 4.

Pri úprave colných prirážok nebude
— nakoľko rozdiel priemerných cien sa
zmenil aspoň o celú korunu — 6a brať
zreteľ na čiastky rozdielu, ktoré nepre
sahujú 50 halierov: čiastky nad 50 halie
rov zaokrúhlia sa na celé koruny,
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5 5.

Vládne nariadenie zo dňa 23. júna 1933,
č. 104 Sb. z. a n., o colných prirážkach
k colným sadzbám na niektoré druhy
obilia a S 1 vládneho nariadenia zo dňa
22. decembra 1934, č. 280. Sb. z. an. o
spôsobe prepočítavania cien obilia po do
bu účinnosli vládneho nariadenia zo dňa
13. júla 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úprave
obchodu 6 obilím, múkou a mlynskými vý
robkami a niektorými krmivami, sa zru
šujú.

S 6.

Tolo nariadenie nadobúda
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi
nacií v dohode s ministrom hospodárstva.

Dr. Tuka v. r.,
aj za predsedu vlády dr. Tisu.

Dr. Ďurčanský v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Pružinský v. r. Medrickýv. r.
Sivákv.r. Stanov. r.

Čatloš v.r.

168.
Vládne nariadenie

zo dňa11. júla 1939
o organizáciia správe strednej školy.

Vláda Slovenského štátu podľa S 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z., o
samostatnom Slovenskom štáte, nariaďuje:

Časť prvá.
Organizácia strednej školy.

5 1.

Úlohou strednej školy je na podklade
náboženskom vychovávať žiaka za mrav
ného a verného občana Slovenského štátu,
dať mu v duchuslovenskej národnej kultú
ry vyššie všeobecné vzdelanie a pripraviť
ho pre štúdium na univerzite, alebo inej
vysokej škole,

S 2.

P) Z doterajších niekoľkých typov
stredných škôl sa zriaďuje jednotná stred
ná škola s názvom „gymnázium“.

účinnosti !
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() Triedy doterajších stredných škôl
-premieňajú sa na triedy jednotnej strednej
školy postupne počínajúc začiatkom škol
ského roku 1939/1940, a to na gymnáziách
a reálnych gymnáziách [.—V. triedou a na
reformových reálnych gymnáziach a reál:
kach [.—III. triedou.

() Pomenovanie strednej školy má ob
sahovať, okrem uvedeného jednotného ná
zvu, udržovateľa a vyučovací jazyk.

S 3.

() Strednú školu s právom verejnosli
môžu zriadiť a udržovať v medziach plal
ných predpisov:

a) šlát, študijný fond a štátom spravo
vané iné fondy a základiny, ak ich výnos
stačí na udržovanie strednej školy (v ďal:
šom texte „školy štátne“):

b) fondy a základiny, ktoré nespravuje
štát, ak ich výnos stačí na udržiavanie
strednej školy, duchovné, náboženské spo
ločnosti, sväzky územnej samosprávy a
spolky (v ďalšom texte „školy neštátne“).

() Právo založiť a udržovať novú stred
nú školu, vyjmúc prípad, uvedený v odse
ku 3, môže udeliť vláda na návrh minister
stva školstva a národnej osvety.

(“) Založenie novej cirkevnej strednej
školy oznámi zakladateľ ministerstvu škol
stva a národnej osvety v prvých troch me
siacoch kalendárneho roku. K oznámeniu
je zakladateľ povinný pripojiť organizačný
štatút ústavu, učebnú osnovu, soznam
učebníc, výkaz učebných pomôcok, výkaz
profesorov s ich osobnými dokladmi, vý
kaz miestností, doklad o hmotnom zaistení
ústavu.

() Mi isterstvo školstva a národnej
osvety môže odoprieť založenie alebo prá
vo verejnosti cirkevnej strednej školy iba
v tom prípade, keď táto škola nezodpove
dá zákonitým podmienkam, stanoveným
v bode 4 tohto parafraíu.

(“) Keď sa ministerstvo do 3 mesiacov,
počítajúc odo dňa predostretia oznámenia,
nevyjadrí, školu možno otvoriť.

(©)Zakladateľ neštátnej strednej školy
musí pred založením preukázať, že vyho
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vuje všetkým predpisom, platným pre
stredné školy štátne vo veci organizácie,
učebných osnôv, umiestenia, zariadenia a
vystrojenia učebnými pomôckamia že pro
fesori (učitelia), ktorí budú na nej zamest
naní, splnili všetky všeobecné a osobitné
podmienky,predpísané pre príslušnú kate
éoriu a vedecký odbor.

S 4.

(!) Udržovateľovi neštátnej strednej
školy, ktorej udržanie je potrebné v záuj
me osvety príslušného kraja, ale ktorú udr
žovateľ z vlastných prostriedkov nemôže
platným predpisom primerane udržať, mô
že byť na žiadosť udržovateľa minister
stvom školstva a národnej osvety poskyt:
nutá štátna podpora.

() Bližšie podmienky a modality pod
pory, ako i práv a povinností obidvoch
smluvných stránok budú určené individu
álnou smluvou,

8 5.

(") Udržovateľ neštátnej školy, ktorá
dostáva štálnu podporu, je povinný každo
ročne ministerstvu školstva a národnej
osvety predostierať na prezretie vyúčtova
nia nielen štátnej podpory, ale aj všetkých
príjmov a dôchodkov, ktorými sa má po
dľa zriaďovacej listiny škola udržovať.

č) Keby z tohto vyúčtovania vysvitlo,
že sa príjmy na udržovanie školy neupo
trebily na určený cieľ, alebo že sa týmito
dôchodkami neúčelne gazdovalo, minister
stvo školstva a národnej osvety vyzve udr
žovateľa školy, aby sa postaral o nápravu.
Ak udržovateľ školy tak neurobí, odníme
mu ministerstvo školstva a národnej osve
ty do určenej lehoty podporu.

$ 6.

(/) Ak neštátna stredná škola nezacho
váva podmienky smluvy, uzavretej podľa
ustanovenia paragrafu 4, ods. 2, môže jej
ministerstvo školstva a národnej osvety po
jednom napomenutí, ak sa náprava nesta
ne do troch mesiacov, rátajúc odo dňa do
ručenianapomenutia, zastaviť štátnu pod
poru.
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(X) Ak meštátna stredná škola neza
chováva ustanovenia tohto nariadenia,
platné osnovy a iné predpisy, taktiež akjej
činnosť je prolištátna, alebo smeruje proti
kresťansko-mravnému charakteru výchov
nému, neplní správne svoje poslanie dané
týmto nariadením, ministerstvo školstva a
národnej osvety má právo a povinnosť na
základe výsledku komisionálneho vyšetro
vania napomenúť udržovateľa ústavu dva
krát v trojmesačných lehotách, ak udržo
vateľ po týchto dvoch napomenutiach ne
urobí nápravu, ministerstvo školstva a ná
rodnej osvety predostrie vláde návrh na
dočasné alebo trvalé zavretie školy.

(") Základiny a majetok dočasne zasta
venej školy zostanú aj naďalej v spravo
vaní udržovateľa školy.

() O cieli a"o upotrebení majetku na
trvalo zastavenej školy, ak zakladateľ pre
prípad zániku školy v zakladacej listine
sám neučinil príslušného opatrenia, rozho
duje za schválenia ministerstva školstva a
národnej osvety udržovateľ zaniklej školy.
O základinách (fondoch) rozhodne sa po
dľa platných predpisov.

5 7.(/)Strednáškolamá8 tried.Delísana
nižšiu a vyššiu strednú školu.

(7) Nižšia stredná škola pozostáva z |.
—IV. triedy, vyššia začína V. triedou a
konči sa VIII. triedou.

S 8.

Nižšia a vyššia stredná škola tvorí na
vonok jednotný ústav pod spoločným ve
dením. Každého profesora možno súčasne
zamestnávať na obidvoch dieloch.

5 9.

() Nižšia stredná Škola poskytuje
okrem prípravy pre postup do vyššej stred
nej školy výchovu a ucelené všeobecné
vzdelanie aj pre štúdium na učiteľskom
ústave a na rozličné odborné školy, alebo
pre praktické povolania.

(7) Nižšie gymnázium môže byť roz
hodnutím ministerstva školstva a národnej



344

osvety so súhlasom vlády zriadené ako sa
mostatné tam, kde toho osobitného zreteľa
hodné okolnosti vyžadujú.

S 10.

(!) Vyššie gymnázium pokračuje vo vý
chove, prehlbuje všeobecné vzdelanie a
pripravuje súčasne žiakov na vysokoškol
ské štúdiá.

(“) Vyššie gymnázium nemôže byť zriadenésamoo sebe,alelensnižšímgymná
ziom.

S 11.

(1) Koedukácia na stredných školách
nie je prípustná. Pre dievčatá sú osobitné
stredné školy pod osobitnou správou, ale
bo osobitné dievčz2nské triedy pod tou istou
správou Pobočné dievčenské triedy majú
sa umiestiť v oddelenej časti školskej bu
dovy.

() Mi isterstvo školstva a národnej
osvety môže prechodne do konca školské
ho roku 1945/1946 od tohto ustanovenia
(ods. 1) povoliť výnimky.

(9) Podrobné ustanovenia o tom, ako
treba vo veciach koedukácie postupovať na
ústavoch, na ktorých bola koedukácia pre
chodne ponechaná (ods. 2), vydá minister-:
stvo školstva a národnej osvety výnosom.

Časť druhá.

Vyučovacíporiadok na strednej škole.

S 12.

() Predmety povinného vyučovania na
strednej škole sú: náboženstvo, jazyk slo
venský, jazyk nemecký, druhý cudzí jazyk,
jazyk latinský, úvod do filozofie, dejepis,
vlastiveda, zemepis, národné hospodárstvo,
prírodopis, chemia, fyzika, matematika, ry
sovanie kreslenie, spoločenská výchova,
spev a telovýchova.

() Na základe žiakovej voľby povinný
mi predmetmi sa stávajú na vyššom gym
náziu jazyk grécky, deskriptívna geome
tria a kreslenie,
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(“) Na inojazyčných stredných školách
miesto jazyka slovenského vyučuje sa ja
zyk vyučovací a miesto jazyka nemeckého
— jazyk slovenský.

8 13.

Vyučovanie nepovinných predmetov ur
čí a upraví ministerstvo školstva a národ:
nej osvety osobitným výnosom.

S 14.

(1) Žiaci takého štátom uznaného nábo
ženstva, ktoré sa na ústave pre nepatmý
počet príslušníkov nevyučuje, sú povinní
sa učiťsvoje náboženstvo súkromneaskúš
ky skladať za každý polrok u príslušného
svojho katechétu za prítomnosti riaditeľa
školy alebo jeho zástupcu. Tento kateché
ta je povinný písomne dodať známkyz ná
boženstva na vysvedčenie riaditeľstvu
strednej školy najneskôr týždeň pred kla:
sifikačnou poradou.

(7) Ministerstvo školstva a národnej
osvety sa splnomocňuje, aby vydalo výnos,
ktorým sa upraví vyučovanie náboženslva
v oddeleniach tam, kde v jednotlivýchtrie
dach počet príslušníkov príslušného ná
boženstva nedosahuje minimálneho počtu
20 žiakov, čo hodiny príslušného nábožen
stva naozaj navštevujú.

5 15.

(1) Zásadne sa povoľuje, aby žiaci pre
neschopnosť alebo Zo zdravotných príčin
mohli byť čiastočne alebo úplne oslobode
ní od vyučovania povinného kreslenia, te
lovýchovy, rysovania alebo spevu. Čiastoč
né alebo úplné oslobodenie od kreslenia
pripúšťa sa iba na nižšej strednej škole.
Žiak, ktorý bol na nižšej strednej škole od
kreslenia alebo rysovania úplne oslobode
ný, nemôžesi voliť na vyššej strednej ško
le veľvu reálnu.

(7) Podrobné predpisy o pokračovaní
pri oslobodzovaní od povinných predmetov
a príslušné oslobodzovacie poplatky určí
ministerstvo školstva "a národnej osvety
osobitným výnosom.
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8 16.

(") Ňa ústavoch, kde sa písomne prihlá
sili aspoň 25 žiakov na jazyk grécky, môže
ministerstvo školstva a národnej osvety
povoliť pre týchto žiakov vyučovanie £gré
čtiny namiesto druhého cudzieho jazyka
(klasická vetva).

() Žiak, vstupujúci do V. triedy, podľa
vlastného uváženia a schopností môže si
voliťpre štúdium na vyššej strednej škole
klasickú vetvu.

) V mestách, kde je viac stredných
škôl, môže ministerstvo školstva a národ
nej osvely spojiť žiakov do klasickej vetvi
na jednom ústave,

(“) Odchylky od určeného minimálneho
počtužiakov pre klasickú vetvu povoľuje
ministerstvo školstva a národnej osvety.

$ 17,

() Na ústavoch, kde sa písomneprihlá
sl aspoň 25 žiakov na reálne predmety,
môže ministerstvo školstva a národnej
osvety povoliť pre týchto žiakov miesto ja
zyka latinského vyučovanie matematiky v
VIII. triede v rozšírenej miere na 4 hodiny
týždenne,deskriptívnej geometrie v V.—
VIII. triede po 2 hodinách a kreslenie v V.
triede 3 hodiny, v VI.—VII. triede po 2
hodinách týždenne (reálna vetva).

() Žiak, vstupujúci do V. triedy, podľa
vlastného uváženia a schopností, môže si
voliť pre štúdium na vyššej strednej škole
reálnu vetvu.

() V mestách, kde je viac stredných
škôl, môže ministerstvo školstva a národ
nej osvety spojiť žiakov do reálnej vetvi na
jednom ústave.

(“) Odchylky od určeného minimálneho
počtu žiakov pre reálnu vetvu povoľuje mi
nisterstvo školstva a národnej osvety.

$ 18.

Ministerstvo školstva a národnej osve
ty — alebo na neštátnych stredných ško
lách za súhlasu ministerstva školstva a ná
rodnej osvety udržovateľ ústavu — na
návrh profesorského sboru so zreteľom na

želanie rodičov a na potreby miestnych a
krajových pomerov určí, ktorý druhý cudzí
jazyk má sa na ústave zaviesť ako povinný
predmet

S 19.

(") Učebný cieľ, jeho mieru, ktoré na
čim vo vyučovaní jednotlivých predmetov
na strednej škole dosiahnuť, a na základe
toho rozvrh hodín, ako i učebné osnovy
jednotlivých predmetov pre všetky stredné
školy jednotne určí mi islerstvo školstva a
národnej osvety.

(7) Učebné osnovy náboženstva určia
kompetentné cirkevné vrchnosti príslušné
ho náboženstva. Tielo osnovy alebo ich
Zmeny treba vždy dať na vedomie minister
stvu školstva a národnej osvety.

S 20.

Učebné osnovy dievčenských stredných
škôl majú sa prispôsobiť potrebám, povahe
dievčaťa a životnému povolaniu ženy.

S 21.

(!) Školský plat, prijímacie a skušobné
taxv, príspevky na učebné pomôcky a iné
školské poplatky, ich cieľ, výšku a spôsob
platenia určí ministerstvo školstva a ná
rodnej osvety osobitným výnosom, ktorý
vyhlási v Slovenskom zákonníku. Tieto
poplatky sú na neštátnych školách rovnaké
ako na štátnych stredných školách.

(“) Žiaci chudobných alebo menej ma
jetných rodičov aspoň priemerne dobrého
prospechu môžu byť od platenia školského
platu, po prípade aj od iných školských po
platkov celkom alebo zpolovice oslobode
ní. Postup a smernice pri oslobodzovaní od
školského platu a iných školských poplat
kov upraví ministerstvo školstva a národ:
nej osvety osobitným výnosom.

(“) Prípadné odchylky od vydaných
všeobecne platných smernic v tejto veci ne
štátnym školám na náležite odôvodnenú
Žiadosť povoľuje ministerstvo školstva a
národnej osvety.
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$ 22.

Na slredných školách môže sa používa(
len ministerstvom školstva a národnej osve
ty schválených učebníc a učebných pomô
cok. Učebnice náboženstva — po vyjadre
ni sa ministerstva školstva a národnej
osvely so slránky literárnej, štálobezpeč
nostnej — schvaľuje príslušná cirkevná
vrchnosť.

$ 23.

(/) Školský rok sa pravidelne začína1.
seplembra a trvá do 31. augusta nasledu
júceho občianskeho roku.

(5) Prvé vyučovacie obdobie sa začína
1. septembra a končí sa 31. januára nasle
dujúceho roku: druhé vyučovacie obdobie
sa začína 1. februára a končí sa 28. júna
toho istého roku. Polročné vysvedčenia sa
vydávajú 31. januára, výročné vysvedče
nia 28. júna s dátom dňa vydania. Keďby
tieto dni prípadly na nedeľu:alebo sviatok,
vysvedčenia sa vydajú predchádzajúci deň.
Výročné vysvedčenia žiakov VIII. triedy
vydávajú sa spolu s vysvedčením dospelo
sti s dátom posledného vyučovacieho dňa
v tejto triede.

(9) Odchylky od pravidelného trvania
školského roku povoľuje ministerstvo škol
stva a národnej osvety. Toto ministerstvo
vydá príslušné opatrenie o prázdninách,
ale o sviatkoch len po dohode s cirkevnými
vrchnosťami.

8 24.

(") Rozvrh hodín a rozvrh učiva jedno
tlivých predmetov na stredných školách
určí ministerstvo školstva a národnej osve
ty osobitným výnosom. Pri tom treba dbať,
aby počet vyučovacích hodín povinných
predmelov v jednotlivých triedach nepre
sahoval 30 hodín týždenne. V nevyhnuteľ
nom prípade sa ministerstvo školstva a ná
rodnej osvety splnomocňuje, aby počet ho
dín povinného vyučovania v niektorých
vyšších triedach mohlo zvýšiť najviac o 2
hodiny.

|

——

Slovenskýzákonník č. 168.
(3) Nový rozvrh hodín a vyučovací po:

riadok zavedie sa súhlasne s ustanovením
odseku 2, S 2 postupne.

S 25.

(") Stredná škola je výberová: majú sa
do nej prijímať len žiaci schopnína stredo
školské štúdiá.

(X) Do I. triedy strednej školy možno
prijať iba žiaka, ktorý s úspechom aspoň
dobrým absolvoval aspoň 4. triedu niekto
rej verejnej ľudovej školy, dovfťšilv občian
skom roku prijímania 10., ale neprekročil
ešte 14. rok svojho veku a s úspechomslo
žil prijímaciu skúšku.

(9) Do jednej triedy možnoprijať naj
viac 60 žiakov. Vyšší počet žiakov vo veľ
mi odôvodnených prípadoch môže povoliť
ministerstvo školstva a národnej osvety.

$ 26.

Smernice, podľa ktorých treba pri pri
jímaní a prestupovaní žiakov postupovať,
tiež podrobné predpisy o prijímacích
skúškach do prvej triedy a o prijímacích a
diferenciálnych skúškach do vyšších tried
stredných škôl, ako i o podmienkach od
kladu diferenciálnych skúšok vydá miní
sterstvo školstva a národnej osvety. Do
vydania úpravy platia doterajšie predpisy
a ustanovenia.

8 27.

(!) Štúdiá na strednej škole možno ab
solvovať verejne alebo súkromne.

(ž) Všetky predpisy týkajúce sa verej
ných žiakov stredných škôl, vyjmúc povin
nej pravidelnej návštevy školy, vzťahujú
sa aj na súkromných žiakov.

(9) Na dievčenských stredných školách
chlapci nemôžu študovať ani súkromne.
Dievčatá môžu na chlapčenských školách
študovať len ako privatistky.

(“) Súkromným žiakom hospitovanie vo
vyučovacích hodinách sa nepovoľuje.

S 28.

Žiak strednej školy od prijatia na stred
nú školu až do právoplatného jeho vystú
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penia zo strednej školy, pofažne do doru
čenia maturitného vysvedčenia, podlieha
školskému disciplinárnemu poriadku,

5 29.

() Školské pravidlá, ktorými sa majú
všelci stredoškolskí žiaci spravovať, ako i
predpisy o disciplinárnom pokračovaní vo
či žiakom určí a vydá ministerstvoškolstva
a národnej osvely.

() Na neštátnych stredných školách
platia tie isté školské pravidlá a to isté
disciplinárne pokračovanie, ako na školách
šlálnych. Cirkevné školské vrchnosti s
predbežným súhlasom ministerstva škol
Stva a národnej osvety môžu si doplniť na
štátnych stredných školách platné školské
pravidlá na prehíbenie nábožensko-mrav
nej výchovy žiactva svojich škôl podľa svo
jich náboženských zásad.

S 30.

Pri klasifikovaní prospechu v jednotli
vých predmetoch,aj pri určení všeobecné
ho posudku o prospechu a chovaní žiaka
má sa postupovať podľa skušobného a kla
sifikačného poriadku, ktorý vydá minister
stvo školstva a národnej osvety. Na ozna-
čenie výsledku z prospechu a chovania tre
ba pri klasifikovaní používať štvorstupňo
vej stupnice známok.

8 31.

Žiakovi, ktorý na konci školského roku
pre- chorobu alebo pre inú vážnu príčinu
nemohol byť klasifikovaný, môže profesor
ský sbor povoliť dodatočnú skúšku na za
čiatok nasledujúceho školského roku.

S 32.

(1) Vzhľadom na organizáciu nižšej
strednej školy (8 9) žiakom IV. triedy,
ktorí túto triedu dokončili síce s úspechom,
ale nie sú schopní na štúdiá vo vyššej
strednej škole, možno priznať na výročnom
vysvedčení celkový posudok, ktorý ne
oprávňuje na postup do vyššej strednej
školy.

(7) Absolventi nižšej strednej školy,
ktorých celkový posudok na výročnom vy
svedčení neoprávňuje pokračovať v stú
diách na vyššej slrednej škole, nesmú byť
prijatí do V. triedy na nijakej strednej
škole.

S 33.

(!) Žiak po úspešnom absolvovaní stred
nej školy na tom ústave, kde dokončil stre
doškolské štúdiá, môže sa podrobiť skúške
dospelosti.

() V prípadoch, čo si zaslúžia osobit
ného zreteľa, môže ministerstvo školstva a
národnej osvety povoliť, aby sa žiak mohol
podrobiť maturitnej skúške na inom ústave.

S 34.

(/) Skúšky dospelosti skladajú sa s pí
somnej a z ústnej časti.

(7) Podrobné predpisy o skúškach do
spelosti — vyjmúc školy cirkevné — vydá
ministerstvo školstva a národnej osvety.

(7) Podrobné predpisy o skúškach do
spelosti na školách cirkevných vydá prí
slušná cirkevná vrchnosť po dohode s mi
nisterstvom školstva a národnej osvety.

S 35.

() O složení maturitnej skúšky žiak
dostane maturitné vysvedčenie.

(X)Maturitné vysvedčenie strednej ško
1 ly oprávňuje na všetky tie povolania a ži

votné cesty, na ktorých sa vyžaduje preu
kaz skúšky dospelosti.

(7) Maturitné vysvedčenie absolventov
klasickej vetvy jednotnej strednej školy a
maturitné vysvedčenie absolventov jednot
ného typu strednej školy oprávňuje na štú
diá na univerzite. Maturitné vysvedčenie
reálnej vetvy jednotnej strednej školy
oprávňuje na štúdiá na technike a na prí
rodovedeckej fakulte univerzity,

8 36.

(1) Skúšky dospelosli na každej stred.
nej škole v každom termíne konajú sa pred
skušobnou maturitnou komisiou, ktorej
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predsedá — s výnimkou škôl cirkevných — |
ministerslvom školstva a národnej osvety |
poverený predseda.

(X)Na neštátnych cirkevných stredných
školách predsedá príslušnou cirkevnou
vrchnosťou menovaný predseda za prítom
nosli vládneho komisára, ministerstvom
školstva a národnej osvely vyslaného, klo
rého úloha je kontrolná. V prípade ziste
nia nepríslojnosti alebo porušenia skušob
ného, či klasifikačného poriadku má vlád
ny komisár právo a povinnosť prerušiť skú
šky, alebo suspendovať vydanie vysvedče
nia a na základe protokolárne ustáleného
skulkového stavu vyžiadať si patričné roz
hodnutie ministerstva školstva a národnej
osvety.

(9) Na ostatných neštátnych stredných
školách udržovateľ ústavu má právo vyslať
do maturitnej komisie svojho povereníka.
Povereníkom môže byť osoba s primeranou
kvalifikáciou, na túto úlohu spôsobilá. Pa
tria mu všetky práva neskúšajúceho člena
komisie. Meno svojho povereníka na skú
škach dospelosti má udržovateľ ústavu mi
nisterstvu školstva a národnej osvety ozná
miť najneskôr mesiac pred započatím úst
nych skúšok dospelosti. |

(1) Keby udržovateľom školy navrhova
ná osoba v predcšlom odseku určeným pcd
mienkam nevyhovovala, ministerstvo škol
stva a národnej osvety odoprie potvrdenie
povereníka udržovateľa ústavu na maturit-|
ných skúškach.

Časť tretia.
Správa a zamestnanci strednej školy.

S 37.

Na čele strednej školy ako jej zodpo:
vedný správca je riaditeľ strednej školy.

8 38.

Na strednej škole sú zamestnaní okrem
riaditeľa definitívni, dočasní, suplujúci a
podľa potreby smluvní profesori: ďalej vý
pomocní a vedľajší učitelia (katecheli) a
Zriadenci.

Slovenský zákonník č.168.

Ň 39.

(") Na každej osem-lriednej strednej
škole pre vyučovanie povinných predmetov
má byť ustanovené okrem riaditeľa najme
nej 12 profesorov, z ktorých aspoň 8 má
mať úplnú aprobáciu.

(%)Tento počet zamestnancov pri úsla
voch s pobočkami, ako ina ústavoch novo
založených alebo ešte neúplných prispôso
bí sa podľa zásady vyslovenej v odseku 1
tohoto para£grafu primerane počtu tried.

(7) Ministerstvo školstva a národnej
osvety na prechodnú dobu môže povoliť
odchylky od ustanovení, vyslovených v
odsekoch 1 a 2 tohoto parafralu.

5 40.

Všetci profesori (učitelia) strednej ško
ly majú vyučovať obyčajne predmetom
svojich aprobačných skupín.

S 41.

Za riaditeľa strednej školy môže byť
menovaný alebo Zvolený len ten definitív
ny profesor, ktorý má aspoň 10 rokov do
postupu započítateľnej služobnej doby a
preukázal svojím účinkovaním na strednej
škole schopnosti na vedúce miesto tak so
stránky pedagogickej, ako i so stránky ad
ministratívnej. Od týchto podmienok môže
vláda v odôvodnených prípadoch povoliť
odchýlku.

S 42.

()) Riaditeľov štátnych stredných škôl
na návrh vlády vymenuje hlava štátu.

() Riaditeľov neštátnych stredných
škôl vymenuje alebo volí udržovateľ ústa
vu po predbežnom súhlase ministerstva
školstva a národnej osvety, nakoľko sa tý
ka splnenia zákonom stanovených podmie
nok.

S 43.

Pre platové a služobné pomery zamest:
nancov štátnych stredných škôl platia prí
slušné ustanovenia platového zákonaa slu
žobnej pragmatiky.
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S 44.

() Smluvnými profesormi (učiteľmi)
môžu byť ustanovené najmä tie učiteľské
sily, ktorých z nejakej príčiny nemožno vy
menovať za prolesorov v pragmatikálnom
služobnom pomere. Služobný pomer a slu
žobné požitky smluvných profesorov (uči
teľov) upravujú sa individuálne uzavretý
mi smluvami.

() Platy smluvných profesorov (učite
ľov) smluvami upravené nesmú prevyšovať
mieru platov platovým zákonom stanove
ných.

S 45.

Výpomocní učitelia a katecheti sa usta
novujú podľa potreby ako neúplne zamest
naní učitelia povinných predmetov.

$ 46.

Na vyučovanie spevu a nepovinných
predmetov ustanovujú sa vedľajší učitelia.

S 417.

Suplujúci a dočasní prolesori nri na
stúpení služby skladajú úradnú prísahu do
rúk riaditeľa príslušnej strednej školy:
novomenovaní riaditelia do rúk prednostu
nadriadeného školského úradu.

S 48.

(!) Náboženstvo na štátnych stredných
školách vyučujú ministerstvu školstva a
národnej osvety príslušnou cirkevnou vrch
nosťou prihlásení a ministerstvom školstva
a národnej osvety prijatí profesori nábo
ženstva, Oprávnenie vyučovať náboženstvu
udeľuje a odníma príslušná cirkevná vrch
nosť, na území ktorej má profesor nábožen
stva účinkovať. Bez tohoto oprávnenia ne
môže a nesmie prolesor náboženstva nábo
ženstvu vyučovať.

(%)Ministerstvo školstva a národnej
osvety môže prihlášku za profesora nábo
ženstva zamietnuť, keď navrhnutý nevvho
vuje predpísaným podmienkam.
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S 49.

Na väčších stredných školách aspoň 6
12 triedami na výpomoc v administratív
nych prácach môže ministerstvo skolstva
a národnej osvetyriaditeľovi ústavu usta
noviť profesora ako riaditeľskéno tajomní
ka. Riaditeľskému tajomníkovi patrí okrem
doterajšej odmeny sniženie učenného úväz
ku, a to na každé 12 tried prevyšujúce 2
triedy o 1 vyučovaciu hodinu týždennú.

$ 50.

Príslušné ustanovenia služobnej pra£
matiky učiteľskej o vedľajšom zamestnaní
zamesťnancov stredných škôl a o prijímaní
darov platia obdobne pre všetkých zamest
nancov neštátnych stredných škôl.

S 51.

Riaditelia a profesori neštátnych stred
ných škôl majú od udržovateľov škôl ná
rok natie isté služobné požitky, aké by im
patrily na stredných školách štátnych. To
to ustanovenie sa nevzťahuje na profesorov
rehoľníkov, ktorí účinkujú na stredných
"školách svojej rehole.

S 52.

(!) Riaditelia a profesori stredných škôl
podliehajú disciplinárnemu poriadku urče
nému služobnou pragmatikou. Zamestnan
ci cirkevných škôl podliehajú disciplinár
nym predpisom príslušnej cirkevnej vrch
nosti.

(“) Cirkevné vrchnosti vydajú svoj dis
ciplinárny poriadok vzťahujúci sa na ich
stredoškolských zamestnancov po dohode
s ministerstvom školstva a národnej osvety.

(9) Udržovateľ neštátnej strednej školy
je povinný na žiadosť ministerstva školstva
a národnej osvety zaviesť disciplinárne po
kračovanie.

(“) Suspendovanie a zavedenie discipli
námeho pokračovania proti zamestnancovi
neštátnej strednej školy, ako i výsledky po
kračovania je udržovateľ príslušnej stred
nej školy povinný oznámiť ministerslvu
školstva a. národnej osvely.
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Časť štvrtá.
Záverečné určenia.

8 53.

Všade tam, kde v osnove tohoto vlád
neho nariadenia je slovo žiak, má sa pod
týmto označením rozumeť obdobne tiež
žiačka a kde je slovo profesor, profe
sorka.

S 54.

Pod pojmom udržovateľ ústavu na ne
štátnych stredných školách v tomto naria
dení majú sa rozumeť oprávnení zástupco
via v S 3 označených cirkví, rádov, nábo
ženských spoločností, spolkov, sväzkov
územnej samosprávy, ktoré niektorú stred
nú školu založily, pripadne ju udržujú.

8 55.

Všetky smluvy uzavreté medzi uvede
nými udržovateľmi stredných škôl a medzi
štátom, nakoľko by určeniam tohoto vlád
neho nariadenia odporovaly, treba uviesť
s ním do súladu. Ak by sa tak nestalo do
60 dní, rátajúc odo dňa platnosti tohoto na
riadenia, odporujúce časti smlúv strácajú
platnosť.

8 56.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti
1, septembra 1939.

S 57.

Nakoľko toto vládne nariadenie neusta
novuje inak, zrušujú sa všetky doterajšie
predpisy o veciach, ktoré sú v tomto vlád
nom nariadení upravené.

S 58.

Vykonaním tohoto nariadenia poveruje
Sa ministerstvo školstva a národnej osvety.

Dr. Tuka v. r.
aj Za predsedu vlády dr. Tisu.

Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r
Stanov, r.

Čatlošv. r.

Dr.Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v.r.
Sivák v.r.

Slovenský zákonník č. 168a 169.

169.
Vládne nariadenie

zo dňa 11. júla 1939
o revízii živnostenských oprávnení.

Vláda Slovenského štátu podľa 84
zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom Štáte, naria
duje:

5 1.

(1) Živnostenský úrad II. stolice môže
podrobiť revízii oprávnenia k výkonu
týchto živnosti:

a) všetky živnosti, ktoré mechanicky
alebo chemicky rozmnožujú literárne a
umelecké výrobky alebo ktoré s týmito
obchodujú (kníhtlačiarne, meditlačiarne
oceľotlačiarne, drevotlačiarne, kameňo
tlačiarne a pod. živnosti — medzi tieto
počítajúc šľapacie lisy —, vyjmúc kníh
kupectvá, antikvariáty, obchody 6 vecmi
umeleckými, obchody 6 hudobninami) —
(8 22, pol. 1 živn. zákona),

b) živnosť kominárska (S 22, pol. 7.
živn, zákona),

c) výroba a predaj zbraní a streliva
(8 22, pol. 10. živn. zákona),

d) vetešnicka živnosť (obchod so sta
rinou) — (8 22, pol. 12. živn. zákona),

e) živnosť záloženská (S 22, pol. 13.
živn. zákona).

f) výroba jedov a príprava látok a pre
parátov, ktoré sú určené, aby ich bolo
užité za lieky, ako aj predaj oboch vecí,
nakoľko nie je výlučne vyhradený lekár
nikom: taktiež výroba a predaj stroje
ných minerálnych vôd,

€) inštalovanie plynovodov a domových
vodovodov (5 22, pol. 17. živn. zákona),

h) živnostenská výroba a predaj stro
jeného vína a polovína (5 22, pol. 16.
živn. zákona),

ch) živnostenské ničenie
myší, škodlivého hmyzu a pod. jedovatý
mi prostriedkami (8522, pol. 21. živn. zá
kona),

i) živnostenské sprostredkovanie slu
žieb a miest (5 22, pol. 22. živn. zákona),

potkanov,
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i) v pohraničných okresoch po živno
stensky prevodzovaný obchod s handrami
($ 22, pol. 25. živn. zákona),

k) informačné kancelárie k podávaniu
zpráv o úverných pomeroch (protokolo
vaných i neprotokolovaných živnostníkov
a iných osôb) na obchodné účely (8 22,
pol. 26. živn. zákona),

l) po živnostensky prevodzované závo
dy na výrobu a rozvádzanie elektriny k
osvetleniu, k prevodu sily a k inému živ
nostenskému i domácemu používaniu (S
22, pol. 24. živn. zákona),

m) živnosť zubných technikov (8 22,
pol. 27, živn. zákona),

n) živnostenské stáčanie piva do fliaš
na účely predaja fľaškového piva ($ 22,
pol. 29. živn. zákona),

o) súkromné detektívne podniky (8 22,
pol. 31. živn. zákona),

P) živnostenská výroba. zápalného to
varu ($ 22, pol. 33. živn. zákona),

r) výroba sodovky (8 22, pol. 35. živn.
zákona),

6) živnosť tých, ktorí nadobúdajú po
hľadávky z dopravných obchodov voči
železniciam a iným dopravným podnikom
a ich vo vlastnom menea na vlastný účet
uplatňujú ($ 22, pol. 37. živn. zákona),

š) súkromné sprostredkovanie kúpy a
predaja realit atď. (zákon zo dňa 19. au
gusta 1925, č. 203 Sb. z. a n., ktorým sa
niektoré obory súkromného sprostredko
vania vyhlasujú za živnosť koncesovaníú),

t) obchodné živnosti viazané na pre
ukaz spôsobilosli (obchod s miešaným, ko
loniálnym, špecerajným a materiálnym
tovarom podľa 8 53, ode. 3 a 4 živn. zá
kona),

u) výroba a predaj pálených liehových
nápojov vo fľašiach zatvorených podľa
obchodníckeho zvyku (8 53, ods. 5 živn.
zákona),

v] živnosť pekárska (8 1, odst. 3, pol.
92. živn. zákona),

z) veľkoobchod (sklad) 6 pivom,
ž) živnosť podnikateľstva stavieb (slo

bodná živnosť),
x) živnosť výroby octu.

() Živnostenský úrad II. stolice môže
oprávnenia k výkonu živností, v ods, 1
uvedených, odňať, ak proti majiteľovi sú
námielky s hľadiska osobnej spoľahlivosti,
ďalej s hľadiska verejného záujmu, alebo
ak 6a vyskytnú dôvody sociálne, ktoré
vyžadujú odstránenie hospodársky ne
zdravého vplyvu, nastalého vzhľadom na
nadpočetné oprávnenia.

[) Proti rozhodnutiu úradu, vydanému
podľa ods, 2, je prípustné odvolanie, kto
ré však nemá odkladného účinku.

(“) V prípade odňatia oprávnenia po
dľa ods. 2 majiteľ oprávnenia je povinný
podnik do 3 mesiacov zlikvidovať. Len
v prípadoch osobitného zreteľa hod
ných môže pokračujúci úrad túto lehotu
predlžiť najviac o ďalšie 3 mesiace.

S 2.

Verejný záujem podľa tohlo nariadenia
je súhrn skutočností, ktoré v pomere do
seba zapadajúcej časovej a miestnej spo
jitosti sú spôsobilé priviesť cúlad so sú
časnými štátoprávnymi, národnostnými,
hospodárskymi a sociálnymi pomermi.

S 3.

() Prestúpenie tohto nariadenia aj kaž
dé jeho vedomé obchádzanie je živnosten
ským priestupkom a potrestá ho živno
stenský úrad peňažitou pokutou do 30.000
Ks, klorá v prípade nedobytnosti sa má
premeniť na uzamknutie do 90 dní podľa
miery zavinenia.

(") Ak 6a dopustí trestného činu spo
ločnosť, spoločenstvo, družstvo, spolok
alebo iná právnická osoba, treba uložiť
trest orgánu, ktorý je podľa právnych
predpisov povolaný ich zastupovať. Ak
zodpovedný orgán 6a skladá z niekoľkých
fyzických osôb, sú zodpovedné všetky.

() Úrad vykonávajúci treslný nález
môže pre zaistenie úspechu učiniť potreb
né opatrenia, ako zhabať tovar a nástroje,
zavrieť prevodzovne a pod.
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5 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a stratí ju dňom 31. de
cembra 1940: vykoná ho minister hospo
dárstva v dohode s ministrom vnútra.

Dr. Tuka v. r.
aj za predsedu vlády dr. Tisu.

Dr. Fritz v. r.
Medrický v. r.
Stanov. r.

Čatloš v. r.,

Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v.r.

170.
Vládne nariadenie

zo dňa 11. júla 1939.

ktorým sa predlžuje platnosť vládneho na
riadenia zo dňa 24, júna 1937, č. 168 Sb,
z. a n., o prikázaní právomoci železničné
ho správneho úradu a krajinského úradu.

Vláda Slovenského štátu podľa $ 4 zá
kona zo dňa 14 marca 1939, č. 1 SI. z. o
samostatnom Slovenskom štáte, nariaďuje:

5 1.

Platnosť vládneho nariadenia zo dňa
24. júna 1937, č. 168 Sb. z. a Dn.,o prikáza
ní právomoci železničného správneho úra
du a krajinského úradu, sa predlžuje do 6.

Júla 1940.

S 2.

Toto nariadenie platí odo dňa 6. júla
1939: vykoná ho minister dopravy a ve
rejných prác v dohode s ministrom vnútra.

Dr. Tuka v. r.
aj za predsedu vlády dr. Tisu.

Dr. Ďurčanský v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Medrickýv. r.
Sivák v. r., Stano v, r.

Čatlošv. r.

Šlovenský zákonník č. 169,170a 171.

171.
Vyhláška

ministerstva financií
zo dňa 14. júla 1939,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej
národnej banky v Bratislave zo dňa 14.júla
1939 v úprave platebného styku s Itáliou.

Podľa $84 vládneho nariadenia zo dňa
Z. decembra 1931, č. 179 Sb. z. an. kto
rým sa vykonáva ustanovenie 8 2, č. 2 zá
kona zo dňa 14. decembra 1923, č. 7 Sb.z. a
n. z r. 1924, ako aj S 9 opatrenia Stáleho
výboru zo dňa 7. novembra 1929, č. 166
Sb. z. a n., a S 1 vládneho nariadenia zo
dňa 14. marca 1939, č. 3 SI z., vyhlasujem
Opalrenie Slovenskej národnej banky
v Bratislave.

Minister financií: Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky (č. 7)

zo dňa 14. júla 1939,
v úprave plztebného styku s Itáliou.

ČI. 1.

K prevádzaniu platov medzi republikou
Slovenskou a taliansko-albánskou colnou
uniou, talianskymi državami a územiami
talianskej Afriky, vymenovaných v čl. 2,
slúži „Všeobecný účet“ znejúci na meno
Instituto Nazionale per i Cambi con
ľEstero, vedený u Slovenskej národnej
banky v Ks a rovnaký účet Slovenskej
národnej banky, vedený v Lit u [netituto
Nazionale per i Cambi con [Estero.

Obidva účty sú bezúročné.
Vedením „Všeobecného účtu“ poverujú

sa ako sberné miesta na Slovensku Slo
venská všeobecná úverná banka v Brati
slave a v ltálii Banca ďlľtalia v Ríme,
resp. Albánska národná banka v Tírane.

čl. 2.

Cez všeobecné účty možno konať tieto
vzájomné platy:



Slovenský zákonník č,171.

:a) za tovar i s vedľajšími výlohami, kto
rý je pôvodom a pochádza zo Slovenska,
poťažne z taliansko-albánskej colnej unie,

b) na vyrovnanie kedykoľvek splatných
záväzkov z týchto titulov:

1. platby záväzkov finančnej povahy
(na pr. splácanie pôžičiek, výnos nehnuteľ
ností, kuponov, úhrady úrokov, dividend
atď.,

2. úhrady platov, miezd, honorárov,
podpôr,alimentov atď,

3. platby za patenty, za licenčné a vý
robné práva, úhrady autorských a podob
ných práv, poisťovacích a zaisťovacích
prémií atď.,

4. úhrada námorného dopravného pre
talianske dopravné lodstvo,

5. úhrada dopravného po železniciach
a v taliansko-albánskej colnej unii vznik
lých výloh, aj v prípade, že vznikly len
tranzitom cez územie unie, slovenského
tovaru určeného pre tretí štát alebo to
varu tretieho štátu určeného pre Sloven
sko, poťažne úhrada za výlohy na Sloven
ku, vzniklé tranzitnou dopravou tovarov
taliansko-albánskej colnej unie cez Slo
vensko, keď je tovar určený pre tretiu
zem, alebo tovaru z tretieho štátu urče
ného pre taliansko-albánsku colnú uniu.

6. sumy, ktoré sú poukázané ústred
nými riaditeľstvami talianskych alebo
slovenských poisťovní z akéhokoľvek ti
tulu na ich zastupiteľstvá alebo opačne,

c) sumy na krytie cestovného ruchu
podľa osobitnej dohody,

d) platby prevedené z iných ako hore
uvedených dôvodov po predchádzajúcom
dohovore medzi Slovenskou národnou
bankou a Instituto Nazionale per i Cambi
con ľEstero.

ČI, 3.

Prepočet slovenských korún na talian
ske líry a opačne bude sa diať podľa pre
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počílacieho kurzu stanoveného Sloven
skou národnou bankou a [nstituto Nazio
nale per i Cambi con [Estero po vzájom
nom dorozumení, pri čom k prepočítaniu
na albánske franky je stanovený pomer 1
alb. frank —Lit. 6.25.

Záväzky znejúce na inú menu ako na
taliansku líru, albánsky frank a slovenskú
korunu budú prepočítané podľa oficiál

"neho kurzu v Ríme a Bratislave v deň
predchádzajúci vplatenie do clearingu.

Kurzy použité podľa tohto článku ma
jú provizorný charakter a dlžník nie je
preto oslobodený od svojho záväzku, kým
veriteľ neobdrží celú sumu gvojej požia
davky, S týmto súvisiace príplatky, ktoré
musí dlžník podľa okolnosti previesť, bu
dú 6a poukazovať tiež cez „Všeobecný
účet“.

ČI. 4.

Výplaty v prospech veriteľov vlastné
ho štátu dejú sa zásadne len v rámci po
hotových prostriedkov na ,„Všeobecnom
účte“ a v chronologickom poradí vplatov.

ČI. 5.

Súkromné platebné kompenzácie ni
sú prípustné.

ČI. 6.

Slovenská všeobecná úvermá banka
v Bratislave bude vyberať z čiastok u nej
skladaných aj od nej vyplácaných odme
nu vo výške 3“%,,,najmenej Kg 5.—, z po
ložky okrem poštového a skutočných vý
loh.

ČI. 7.

Dohoda nadobúda účinosti dňom 1.jú
la 1939 a má tú istú platnosť, ako je sta
novená pre modus vivendi pre úpravu vý
meny tovarov medzi Slovenskoma ltáliou.

SLOVENSKA NARODNA BANKA
V BRATISLAVE.

Vicefuvernér:
Dr. Fundárekv. r.

Nám.riaditeľ:
Vírsík v.r.
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Slovenský zákonník
vydávaný je podľa ul.. nar. č. 14 a 109 SI. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročník činí v fuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.—Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvídaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks v tu
zemsku a 155.— Ks do zahraničia. Predplatné tohto roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplatí nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom preďaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.
Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v knihkupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazpäť.
Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do 4 týždňov po vydaní, ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Pľatby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čis. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť číslo čiastky
(a nie čislo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZAKONNIKA

BRATISLAVA,
Vládna budova.



Slovenský zákonník
Čiastka 36. Vydaná 22. júla 1939, Ročník 1939.

OBSAH: (172.—178.) 172. Vládne nariadenie o úprave organizácie a pracovných podmienok
Štálneho zdravotne-sociálneho ústavu. — 173, Vládne nariadenie, ktorýmsa zrušuje vlád
ne nariadenie zo dňa 17..mája 1939, č. 103 SI. z., o priechodnom obmedzení výplat vkladov
v peňažných úslavoch (peňažných podnikoch), o plnení súkromných poisťovní a o zákaze
výplaty (prevodu) vkladov u Poštovej sporiteľne v Prahe tuzemskou poštovou správou.
— 174, Vládne nariadenie o výbere lesného osiva a sadeníc, — 175, Vládne nariadenie
o určení obvodov a sídiel niektorých okresných úradov. — 176. Vládne nariadenie, kto
rým sa menl, poťažne doplňuje vládne nariadenie zo dňa 24. marca 1939, č. 33 Sl. z.,
o vykonávaní advokátskej praxe. — 177, Vyhláška mi istra [inancií, klorou nariaďuje vziať
z obehu drobné papierové peniaze, znejúce na 50 korún, vydané bývalou republikou Česko
Slovenskou. — 178. Vládne nariadenie o služobnom prídavku učileľom so skúškou spô
sobilosti pre meštianske či učňovské školy, prikázaným službou stredným či odborným
školám alebo učiteľským ústavom.

172.
Vládne nariadenie

zo dňa 18. júla 1939
O.úprave organizácie a pracovných pod
mienok Štátneho zdravotne-sociálneho

ústavu,

Vláda Slovenského štátu podľa 58 4,
9a 1 zákona zo dňa 11. mája 1939, č. 101
S. z. o Štálnom zdravotne-sociálnom
ústave, nariaďuje:

8 1.

Sídlom Štátneho zdravotne-sociálneho
ústavu (v ďalšom „Ústavu“) je hlavné me
sto Slovenského štátu.

S 2.

Ústav pozostáva z týchto oddelení:
1. oddelenia pre vyrábanie a rozdeľo

vanie sér, látok pre štepenie a iných
liečiv,

2. oddelenia pre kontrolu liečiv,
3. oddelenia pre mikrobiálnu diagno

stiku,
4. oddelenia pre sociálnu hygienu (po

čítajúc v to aj epidemiolosiu, zdravotnú
štatistiku, priemyselnú hygienu, psychickú
hygienu, zdravotnícku ľudovýchovu, le
kárske štúdium telovýchovných a športo
vých výkonov, zdravotnú asanáciu, škole
nie a výcvik zdravotníckeho a zdravotne

Cena: Ks 1.40.

sociálneho personálu, ústredné vedenie
Krajinských škôl Ústavu M. R. Šteľánika
v Turč. Sv. Martine a štátnych ústavov
pre vzdelanie -a výcvik porodných asisten
tiek a dozor nad všetkými ošetrovateľ
skými školamiatď.,

5. oddelenia pre balneologiu a klima
tologiu (počítajúc v to aj liečivé minerál
ne pramene),

6. oddelenia pre kontrolu potraví
7. oddelenia pre zdravotne-sociálnu

starostlivosť a
8. oddelenia velerinárneho.

S 3.

() Na čele Ústavu stojí riaditeľ, lekár
odborne vzdelaný aj pre vedenie Ústavu.

(?) Riaditeľa zastupuje námestník, le
kár taktiež odborne vzdelaný aj pre ve
denie Ústavu.

(7) Riaditeľ spravuje Ústav,. zastupuje
ho navonok a dozerá na činnosť jednotli“
vých oddelení. Je povinný štvrfročne po
dávať zprávu o činnosti Ústavu minister
stvu vnútra. Služobne je podriadený mi
nistrovi vnútra, ktorému je zodpovedný
Za riadnu správu Ústavu,

S 4

(") Na čele oddelení stoja odborne
vzdelaní prednostovia, a to na čele odde
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lení: 1, 3, 4, 5 a 7 lekári, na čele 2. od
delenia buď magister pharmacie alebo
univerzitný profesor (docent) farmakoló
ťie a farmakognózie, na čele 6. oddelenia
potravinársky odborník s vysokoškolským
vzdelaním a na čele 8, oddelenia vete
rinár.

(/) Prednostovia oddelení po stránke
odborného vedenia oddelení postupujú
samostatne, ma ich činnosť však dozerá
riaditeľ Ústavu, ktorému sú povinní podá
vať periodické, prípadne na jeho požia
danie osobitné zprávy a ktorému podlie
hajú po stránke služobnej.

S 5.

() Asistentský personál služobne pod
lieha bezprostredne prednostom oddelení.

(%)Minister vnútra na návrh riaditeľa
Ústavu poverí výkonom ústavnej služby
dočasných asistentov.

8 6.

Pomocný personál je povinný vykoná
vať rozkazy svojich nadriadených.

S 7.

() Menovanie a ustanovenie zamest
nancov ústavu uskutoční sa podľa prísluš
ných predpisov platných pre štátnych za- |
mestnancov.

() Miesta riaditeľa, jeho námestníka
a prednostov oddelení majú byť podľa
možnosti obsadené univerzitnými profe

sormi a docentmi. |
() Osobitnými predpismi bude ustano- ,

vené, akú služobnú hodnosť majú riaditeľ
Ústavu a jeho námestník, prednostovia
oddelení a stáli asistenti a prípadne aké|
osobitné požitky (služobný byt, strava,
otop, paušál atď.) im prislúchajú.

S 8.

Riaditeľstvo Ústavu vypracuje
dvoch mesiacoch od účinnosti tohto naria
denia odborný pracovný poriadok jedno

vo
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tlivých oddelení Ústavu a služobný poria:
dok o ústavnom dozore a službe, všeobec:
ných pracovných podmienkach a služob:
ných povinnostiach zamestnancov. Pra:
covný a služobný poriadok schváli vláda.

59.
Toto nariadenie nadobúda účinnosti

dňom vyhlásenia: vykoná ho minister
vnútra v dohode so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tula v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.,

173.
Vládne nariadenie

zo dňa18. júla 1939,
ktorým sa zrušuje vládne nariadenie zo dňa
17, mája 1939, č. 103 SL z., o priechodnom
obmedzení výplat vkladov v peňažných
ústavoch (peňažných podnikoch), o plnení
súkromných poisťovní a 0 zákaze výplaty
(prevodu) vkladov u Poštovej sporiteľne

v Prahe tuzemskou poštovou správou.

Vláda Slovenského štátu podľa8 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.
o samostatnom Slovenskom štáte, naria

uje:

S 1.

Vládne nariadenie zo dňa 17. mája 1939,
č. 103 SI. z., o prechodnom obmedzení vý
plat vkladov v peňažných ústavoch (pe
ňažných podnikoch), o plnení súkromných
poisťovní a o zákaze výplaty (prevodu)
vkladov u Poštovej sporiteľne v Prahe tu
zemskou poštovou správou, sa zrušuje.

8 2.

Kedy a v akej miere započne Poštová
sporiteľňa v Bratislave vyplácať vklady,
uložené v Poštovej sporiteľni v Prahetu:
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najšími občanmi, určí minister financií vy
hláškou, uverejnenou v Slovenskom zá
konníku.

S 3.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykonajú ho ministri
financií a vnútra v dohode so zúčastnený
mi ministrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Fritz v. r.

Medrický v.r.
Stanov, r.
Čatloš v. r.

Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanský V. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivákv.r.

———o>

174.
Vládne nariadenie

zo dňa 18. júla 1939
o výbere lesného osiva a sadeníc.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
0 samostatnom Slovenskom štáte, naria
duje:

S 1.

() Majitelia lesov alebo semenárske zá
vody môžu lesné osivo sbierať len v les
ných porastoch, uznaných za vhodné k to

muúčelu. Tieto porasty sa vedú v osobit
nom katastri u štátneho výskumného
ústavu lesníckeho.

() Lesné osivo a sadenice môžu byť
predávané len v tom prípade, keď pochá
dzajú z pôvodu podľa odseku 1 určeného.

() Ministerstvo hospodárstva určí druhy
lesných drevín, podliehajúcich výberu, aj
spôsob uskutočňovania sberu lesného osi
va a vyhlási ich v Úradných novinách.

S 2.

Prieslupky proti predpisom lohto na
riadenia alebo podľa neho vydaných vy
hlášok, trestá politický úrad I. stupňa pe
ňažným trestom do 5.000.— Ks, ktorý v
prípade nedobytnosti má sa premeniť na
uzamknulie do 1 mesiaca.

5 3.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásení : vykoná ho minister ho
spodárstva.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r
Stanov. r.
Čatloš v.r.

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanský v.r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r.

175.
Vládne nariadenie

zo dňa 18. júla 1939
o určení obvodov a sídiel niektorých

okresných úradov.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4
zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, nari
ďuje:

5 1.

Obce Biskupice pri Dunaji (Púspôki),
Čela (Waltersdorf), Komárov (Szunyo£di),
Miloslavov, Mischdorí (Misérd), Most na
Ostrove (Bruck), Schildern (Dénesd),
Tartschendorf (Toros) a Verekne z býva
lého okresu Šamorín pripojujú sa k obvo
du okresného úradu Bratislava-vonkov.

S 2.

Obce Abrahám, Brakoň, Pustý Fedý
meš, Gáň, Gest, Páld, Sered a Dolnia
Streda nad Váhom z bývalého okresu Ga
lanta pripojujú sa k obvodu okresného
úradu v Trnave.

8 3.

Obce Kepežd, Pata, Šintava a Šoporňa
z bývalého okresu Šaľa pripojujú sa k ob
vodu okresného úradu v Hlohovci.

8 4.

Obce Hornia Kráľová (Királyi) a Mo
čenok z bývalého okresu Šaľa pripojujú sa
k obvodu okresného úradu v Nitre.



308
———— —

5 5.

Obec Babindol z bývalého okresu Vrá
ble a obec Degeš z bývalého okresu No
vé Zámky pripojujú sa k obvodu okres
ného úradu v Nitre.

5 6.

Obce Malé Hyndice a Nová Ves nad
Žitavou z bývalého okresu Vráble pri
pojujú sa k obvodu okresného úradu v
Zlatých Moravciach.

5 7.

Obce Balvany (Šalmoš), Čajkov, Kľa
čany, Hronské Kosihy, Veľké Kozmálov
ce, Opatová, Podlužany, Rybník, Starý
Tekov, Tlmače a Tekovská Nová Ves
z bývalého okresu Levice pripojujú sa
k obvodu okresného úradu v Zlatých Mo
ravciach.

S 8.

Obce Dolní Almáš, Horní Almáš, Bá
tovce, Bohunice, Dolnie Brhlovce, Hornie
Brhlovce, Drženice, Hurša, Jalakšová,
Veľké Krškany, Malé Krškany, Pečenice,
Dolní Prandorf, Horní Prandorf, Pukanec,
Dolnie Žemberovce a Hornie Žemberovce
z bývalého okresu Levice sa pripojujú k
obvodu okresného úradu v Banskej Štiav
nici.

5 9.

Obce Domadice, Nadošany a Santov
z bývalého okresu Levice pripojujú sa k
obvodu okresného úradu v Krupine.

S 10,

Obce Čelovce a Opava sa vylučujú
z obvodu okresného úradu v Modrom
Kameni a pripojujú sa k obvodu okresné
ho úradu v Krupine.

$ 11.

Obce Abelová, Breznička, České Bre
zovo, Budiná, Bystrička, Cinobaňa, Divín,
Dobroč, Stará Halič, Hrabovo, Hradište,
ľžalinovo, Kotmanová, Kmá, Slaná Leho

Slovenskýzákonník č. 175.|
ta, Lehôtka, Lentvora, Lovinobaňa, Ľubo
reč, Lupoč, Madačka, Málinec, Mašková,
Mládzovo, Mýtna, Nedelište, Ozdín, Pila,
Podkriváň, Podrečany, Polichno, Poltár,
Praha, Rovňany, Ružiná, Točnica, Tomá:
šovce, Tuhár, Turičky, Uderiná, Uhorské,
Veľká Ves, Vidiná, Gregorova Vieska a
Zelené z bývalého okresu Lučenec tvoria
nový politický okres so sídlom v Lovino
bani.

s 12,

Obce Babínec, Rimavská Baňa, Brád
no, Rimavské Brezovo, Budikovany, Če
renčany, Drábsko, Drienčany, Ďubákovo,
Hačava, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo,
Hrušovo, Klenovec, Kociha, Kokava nad
Rimavicou, Kraskovo, Krokava, Kyjatice,
Rimavská Lehota, Likier, Lipovec, Lom
nad Rimavicou, Lukovištia, Melecheď,
Ostrany, Pápča, Píla, Vyšnia Pokoradz,
Polom, Pondelok, Poproč, Potok, Rima
vica, Rovné, Selce, Sihla, Nižní Skálnik,
Vyšní Skálnik, Slizké, Striežovce, Ratkov
ská Suchá, Veľká Suchá, Sušany, Šoltýs
ka, Malé Teriakovce, Veľké Teriakovce,
Tisovec, Vaľkovo, Vrbovce, Slovenské Za:
horany, Hrnčiarske Zalužany, Rimavské
Zalužany, Ratkovská Zdychava z bývalé
ho okresu Rimavská Sobota tvoria nový
politický okres so sídlom v Hnúšii.

S 13.

Obce Betliar, Brdárka, Rožňavské By:
stré, Dedinky, Dobšiná, Gecelovce, Gent,
Gočaltovo, Gočovo, Hanková, Henckovce,
Kobeliarovo, Čierna Lehota, Markuška,
Ochtiná, Petrmánovce , Malá Poloma,
Veľká Poloma, Rejdová, Rochovce, Ro:
štár, Rozložná, Nižnia Slaná, Vyšnia Sla
ná, Slavoška, Slavošovce, Štitnik, Vlacho
vo a Ztratená z bývalého okresu Rožňava
tvoria nový okres so sídlom v Dobšinej.

S 14,

Obce Nižní Medzev (Unter-Metzensei
fen), Vyšní Medzev (Ober-Metzenseilen),
Opátka a Štos (Stoss) z bývalého okresu
Moldava nad Bodvou, ďalej obce Košická
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Belá a Košické Hámry z bývalého okresu
Košice vonkov 6a pripojujú k obvodu
okresného úradu v Gelnici.

8 15.

Obce Beňakovce, Budimír, Bunetice,
Boliarov, Čížatice, Hrašovík, Chrastné, Ke- |
cerovské Kostolany, Koslolany nad Hor
nádom, Kráľovce, Kysak, Kecerovský Li
povec, Malá Lodina, Veľká Lodina, Mud
rovce, Nižní Olčvar, Vyšní Olčvar, Opiná,
Kecerovské Pekľany, Ploské, Ptáčkovce,
Rozhanovce, Ružin, Sokoľ, Tepličany, Tre
bejov, Vajkovce, Malá Vieska z bývalého
okresu Košice-vonkov sa pripojujú k ob
vodu okresného úradu v Prešove.

$ 16.

Obce Bačkovík, Čakanovce, Herľany,
Vyšnia Kamenica, Rankovce a Žírovce
z bývalého okresu Košice-vonkov pripo
jujú sa k obvodu okresného úradu vo Vra
nove nad Topľou.

8 17,

Obce Bidovce, Ďurďošik, Slanská Hu:
ta, Kalša, Nižnia Kamenica, Klečenov,
Nové Mesto, Nový Salaš, Slančík, Slanec,
Svinica a Tršťany z bývalého okresu Ko
šice-vonkov 6a pripojujú k obvodu okres
ného úradu v Trebišove.

S 18.

Obce Palín, Pavlovce nad Uhom, Čier
né Pole, Senné, Stretava, Stretavka, Te
ťgeňaa Vysoká z bývalého okresu Veľké
Kapušany sa pripojujú k obvodu okresné
ho úradu v Michalovciach.

5 19,

Obce Fekišovce, Gajdoš, Hnojné, Jov
sa, Klokočov, Kusín, Nemecká Poruba,
Blatné Revištia, Vyšnie Revištia, Úbrež a
Závadka z bývalého okresu Sobrance sa
pripojujú k obvodu okresného úradu v
Michalovciach.
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S 20.OkresnýúradvSnineeazrušujea je
ho obvod sa pripojuje k obvodu okresné
ho úradu v Humennom.

8 21.

Obce Píla a Veľké Pole (Hochwiesen)
sa vylučujú z obvodu okresného úradu
v Novej Bani a pripojujú sa k obvodu
okresného úradu v Prievidzi.

S 22.

Obce Radobica a Hornia Ves sa vy
lučujú z obvodu okresného úradu v To
poľčanoch a ea pripojujú k obvodu okres
ného úradu v Prievidzi.

S 23.

Obce Sklené (Glaserhay), Hornia Štub
ňa (Ober-Stuben), Dolní Turček (Unter
Turček) a Horní Turček (Ober-Turček)
sa vylučujú z obvodu okresného úradu v
Turčianskom Svätom Martine a 6a pri
pojujú k obvodu okresného úradu v Krem
nici,

8 24.

Obec Vondrišel (Wagendrússel) sa vy
lučuje z obvodu okresného úradu v Spiš
skej Novej Vsi a pripojuje sa k obvodu
okresného úradu v Gelnici.

S 25.

Obce Krompachy, Nižnie Siovinky a
Vyšnie Slovinky sa vylučujú z obvodu
okresného úradu v Gelnici e 6a pripojujú
k obvodu okresného úradu v Spišskej Ňo
vej Vsi.

S 26.

Sídlo obvodu okresného úradu v Ska
lici sa prenáša zo Skalice do Holiča.

S 21.

(1) Toto nariadenie plati, pokiaľ ide
o uslanovenia 88 1—19 odo dňa, kedy pri
slušné okresné úrady so sidlami na odstú
penom územi prestaly pre tam uvedené
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obce vykonávať pôsobnosť, — s odchylkou,
že pre obce uvedené v S8 2 až 4 je od
tohoto dňa do 31. júla 1939 miestne prí
slušným okresný úrad v Serede a pre obce
uvedené v S8 7 až 9 okresný úrad v Pu
kanci —, pokiaľ ide o ustanovenia S8 20
až 26 odo dňa 31. júla 1939.

(“) Toto nariadenie vykoná minister
vnútra v dohode so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Fritz v. r.Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanský v.r. Medrický v.r.
Dr. Pružinskýv.r. Stanov. r.

Čatloš v.r.Sivák v. r.

176.
Vládne nariadenie

zo dňa 18. júla 1939,
ktorým sa mení, poťažne doplňuje vládne
nariadenie zo dňa 24. marca 1939, č. 33

SL z., 0 vykcnávaní advokátskej praxe.

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 Sl. z.
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

51.
() Na území Slovenského štátu je opráv

nený vykonávať advokátsku prax len ad
vokát, zapísaný do soznamu advokátskej
komory v Bratislave alebo Turč. Sv. Mar
tine, ktorý má domovskú príslušnosť v
niektorej obci na území Slovenského štátu
alebo na územi, ktoré bolo zo správneho
obvodu Slovenskej krajiny (8 1 zákona zo
dňa 14. júla 1927, č. 125 Sb. z. a n., o Or
ganizácii politickej správy) pripojené k Ne
mecku, Maďarsku alebo k Poľsku, v pred
poklade, že sa nestal cudzím štálnym
občanom.

() Domovské právo podľa odseku 1 je
predpokladom tiež pre zápis do soznamu
advokátov.

S 2.

Advokáta, u ktorého nie je splnená
niektorá podmienka 851, ods. 1 tohto na

Slovenský zákonník č. 176.a 177.

riadenia, vymaže podľa 5 35 zák. čl
XXXIV:1874 zo seznanmu advokátov výbor
príslušnej advokátskej komory najneskôr
do 60 dní od vyhlásenia tohto nariadenia.

S 3.

) Výnimky zpod ustanovení 8 1 tohto
nariadenia môže povoliť minister pravo
súdia na prosbu advokáta.

() Prosba sa má podať u príslušnej ad
vokátskej komory, ktorá ju so svojím dob
rozdaníim predostrie ministerstvu pravo
súdia k rozhodnutiu. Prípadný výmaz zo
soznamu advokátov sa vykoná až po roz
hodnutí ministra pravosúdia o žiadosti.

S 4.

() Dňom účinnosti tohto nariadenia sa
zrušuje vládne nariadenie zo dňa 24. mar
ca 1939, č. 33 SI. z. o vykonávaní advo
kálskej praxe.

(“) Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a platí do 31. decembra
1939.

() Toto nariadenie vykoná minister
pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Stanov. r.
Čatloš v. r.

Dr. Tuka v.r.
Dr. Ďurčanský v.r.
Dr. Pružínský v. r.
Sivák v. r.

u —————
177.

Vyhláška
ministra financií

zo dňa20.júla 1939,
ktorcu nariaďuje vziať z obehu drobné
papierové peniaze, znejúce na 50 korún:

vydané bývalou republikou Česko
Slovenskou.

Podľa 58 8 a 9 vládneho nariadenia
| zo dňa 4. apríla 1939, č. 45 SI, z., o slo

venskej mene nariaďujem vziať z obehu
bankovky, vydané bývalou Národnou ban
kou Česko-Slovenskou, znejúce na 50 ko
rún (typ lII-červené) a vyhlásené záko
nom zo dňa 18. mája 1938, č. 101 Sb. z.
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a n., za drobné papierové peniaze bývalej
republiky Česko-Slovenskej, takto:

8 1.

Dňom 24. júla 1939 prestávajú byť 50
korunové drobné papierové peniaze bý
valej republiky Česko-Slovenskej zákon
ným platidlom na celom území Sloven
ského štátu,

S 2.

Pokladnice Slovenskej národnej banky,
všetkých peňažných ústavov a poštové
úrady sú povinné v lehote od 24. júla do
2. augusta 1939 vymeniť predložené im
20-korunové papierové peniaze za iné na
území Slovenského štátu platné zákonné
platidlá.

S 3.

() Pokladnice peňažných ústavov a
poštové úrady sú povinné najneskoršie
do 27. júla 1939 odviesť 50-korunové pa
pierové peniaze, ktoré budú mať na hoto
vosti dňa 24. júla 1939, Slovenskej národ
nej banke alebo niektorej jej filiálke,

() Pokladnice peňažných ústavov a
poštové úrady odvedú vymenené 50-koru
nové papierové peniaze najneskoršie do
S. augusta 1939 Slovenskej národnej ban
ke alebo niektorejjej filiálke,

S 4.

Slovenská národná banka nie je po
vinná po 2, auguste 1939 predložené jej
50-korunové papierové peniaze bývalej
republiky Česko-Slovenskej zamieňať. Do
15. augusta 1939 Slovenská národná banka,
hlavný ústav v Bratislave, vymení v odô
vodnených prípadoch 50-korunové drobné
papierové peniaze, predložené jej po 2.
auguste 1939, na osobitnú čiadosť, dolo
ženú osvedčením policajného úradu, prí
padne četníckej stanice alebo obecného
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notárstva o tom, že majiteľ 50-korunových
papierových peňazí nemohol do 2. auéu
sta 1939 tietg za iné zákonné plalidlo vy
meniť.

Minister financií: Dr. Pružinskýv. r.

178.
Vládne nariadenie

zo dňa 18. júla 1939
o služobnom prídavku učiteľom so skúškou
spôsobilosti pre meštianske či učňovské
školy, prikázaným službou stredným či

odborným školám alebo učiteľským
ústavom.

| Vláda Slovenského štátu podľa S 4
zákona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z.,
o samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

51.

(1) Učiteľom so skúškou spôsobilosti
pre meštianske školy, prikázaným službou
na čas potreby učiteľskému ústavu či
strednej škole či obchodnej akademii ale
bo škole či vyššej priemyslovej škole,
patrí počas elužby na takejto škole slu
žobný prídavok v čiastke 2100 Ks ročne.

(7) Služobný prídavok (ods. 1) patrí aj
učiteľom so skúškou spôsobilosti pre uč
ňovské školy na čas ich prikázania služ
bou priemyselným školám.

5 2.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti
dňom 1. septembra 1939: vykoná ho mii
ster školstva a národnej osvety.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivák v. r., Čatloš v. r.,
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vydávaný je podľa vl. nar. č. 14 a 109 SI. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročník činí vu tuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.—Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvídaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks v tu
zemsku a 155.— Ks do zahraničia. Predplatné tohťo roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplatí nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,.
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované cko
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonnik:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.
Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v kníhkupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nažpäť.
Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movaf najneskoršie do 4 týždňov po vydaní, ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čís. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné prípednej korešpondencie hradí predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť čislo čiastky
(a nie číslo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZÁKONNIKA

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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OBSAH: 179, Vyhláška ministra financií o vydaní slovenských päťkorunových miací,

179.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 20. júla 1939

o vydaní slovenských päťkorunových
mincí

Podľa $1, ods. 2a S 9 vládneho naria
denia zo dňa 4. apríla 1939, č. 45 SI. z.,
o slovenskej mene, vyhlasujem:

8 1.

() Päťkorunová minca má na jednej
strane znak Slovenskej republiky. Nad
znakom je označenie hodnoty „5“, okolo
znaku v hornej jeho polovici po okraji
minceje nápis (PAŤ KORÚN SLO
VENSKÝCH..V dolnej polovicimince
sú na každej strane znaku dva klasy, kto
rých steblá sú pod znakom preložené a
sviazané, Pod zohnutými steblami klasov
je rok ražby,

() Na druhej strane mince je podobiz
ňa Andreja Hlinku. Dookola je nápie „Z A
BOHA ŽIVOT — ZA NAROD
SLOBODU,

() Minca je z čistého niklu a z kilo
gramu mincového kovu sa razí 125 kusov
päťkorún. Váha mince je teda 8 £r. Prie
mer mince je 21 mm.

(“) Minca má na obidvoch stranách plo
chú obrubu. Okraj mince je vrúbkovaný.

S 2.

Slovenská národná banka začne vydá
vať päťkorunové mince u evojho hlavného
ústavu v Bratislave a u všetkých svojich
filiálok počínajúc dňom 26. júla 1939.

8 3.

Päťkorunových mincí dá sa do obehu
za 25 milionov Ks.

Minister financií: Dr. Pružinskýv. r.

Kresba:

Tlač: Andrej v Bralialave Trieda kráľa, Alexandra č. 12.

Cena: K5 1.—.
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Vydaná 29. júla 1939,

zákonník
Ročník 1939.

OBSAH: (180.—184.) 180. Vládne nariadenie © šlúdiu prirodných vied na Slovenskej univerziie
v Bratislave. — 181, Vládna vyhláška o spravovaní veci Slovenského najvyššieho súdu.
182. Vládne nariadenie o zruteni vládneho nariadenia zo dňa 24, februára 1939, č. 39.
Sb. I, ktorým sa príslušníci rremeckej národnosli vynimajú z brannej povinnosti. — 183.
Vládne nariadenie o zmene nárvu lekárskej komory pre krajinu Slovenskú so sidlom
v Bralislave. — 184, Vládne nariadenie o usmernení počtu židov vo výkone lekárskej
praxi.

180.
Vládne nariadenie

zo dňa 25. júla 1939
o štúdiu prírodných vied na Slovenskej

univerzite v Bratislave.

Vláda Slovenského štátu podľa $ 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z., o
samoslatnom Slovenskom štáte,
duje:

naria

S 1.

") Od počiatku študijného roku 1939
1940 možno dosiahnuť doktorátu vied prí
rodných podľa vládneho nariadenia zo dňa
9. júna 1921, č. 214 Sb. z a n., o dočas
nom rigoróznom poriadku fakúlt prírodo
vedeckých, na filozofickej fakulte Sloven
skej univerzity v Bratislave.

Č) Vedné odbory, uvedené v 853,649
vládneho nariadenia zo dňa 9. júna 1921,
č. 214 Sb. z a n., sú zastúpené riadnymi
alebo mimoriadnymi profesúrami na Slo
venskej univerzite alebo Slovenskej vyso
kej škole technickej.

Č) Do zasadnutí profesorského sboru
prizýva dekan filozofickej fakulty na roz
hodnutie vecí podľa S 7, odsek 2 vládne
ho nariadenia zo dňa 9. júna 1921, č. 214
Sb. z a n. a iných vecí, týkajúcich sa
štúdia a pestovania prírodných vied, pro
fesorov spomenutých v odseku 2 s hla
som rozhodujúcim a jedného zástupcu sú
kromných docentov vied prírodnýchs hla
som poradným, ináč pri dodržaní ustano
vení $ 5 zákona zo dňa 27. aprila 1873,

Cena 1.80 Ks.

č. 63 r. z., 0 Organizácii úradov univerzit
ných, o početnom pomere riadnych a mi:
moriadnych profesorov, prizvaných podľa
tohto odseku, a o súkromných docentoch.

S 2.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a platí do toho času,
kým sa neotvorí samostatná prírodove
decká fakulta pri Slovenskej univerzite,
splní ho minister školstva a národnej
osvely.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v.r.

Medrickýv. r.
Čatloš v.r.
aj za ministra ŠStanu.

Dr. Tuka v. r.

Dr. Ďurčanský v. r.
De. Pružinský v. r.
Sivák v. r.,

181.

Vládna vyhláška
zo dňa 26. júna 1939

G spravovaní vecí Slovenského najvyššieho
súdu.

Vláda Slovenského štátu podľa $ ?
vládneho nariadenia zo dňa 4. apríla 1930,
č. 49 SIz., o zriadení Slovenského najvyš
šieho súdu, schválila a vyhlasuje poriadok
o.spravovaní vecí Slovenského najvyššieho
súdu, na ktorom satento usniesol v svojom
plenárnom zasadnutí.

Dr. Tiso v. r.
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PORIADOK O SPRAVOVANÍVECÍ SLO
VENSKÉHO NAJVYŠŠIEHO SÚDU.

ČASŤ PRVA.

Prezídium.
8 1.

() Prvému prezidentovi prislúcha —
okrem úkonov, ktoré sú mu vyhradené
vládnym nariadením zo dňa 4. apríla 1939,
č. 49 SI. z. (v ďalšom texte „nariadenie“)
— vykonávať dozor nad všetkou činnosťou
Slovenského najvyššieho súdu.

() Prislúcha mu najmä určovať poradie,
v ktorom eajednotlivé veci vybavujú, a to
zpravidla podľa času, kedy došly.

() Prislúcha mu tiež pndeľovať miest
nosti a robiť potrebné opatrenia, aby boly
doplňované inventár a knižnica.

() Na nákupy inventárnych predmetov
a kancelárskych potrieb a na obstarávanie
tlačív môže zriadiť nákupnú komisiu, určiť
počet a osoby jej členov a vydať osobitný
návod pre jej pôsobenie.

() Práve tak môže zriadiť osobitnú ko
misiu na doplňovanie úradnej knižnice.

S 2.

() Prvý prezident dbá na to, aby ním
sostavované senáty boly podľa možnosti
stále.

() Je oprávnený vyhradiť veci určitého
druhu určitému senátu, najmä tomu,v kto
rom sám predsedá,

S 3.

() Prvý prezident ustanovuje prezidiál
neho konceptného úradníka a osobnéhota
jomníka z osôb, ktoré sú u Slovenského
najvyššieho súdu ustanovené a majú Spô
sobilosť k sudcovskému úradu. Prezidiálny
konceptný úradník má pripravovať a po
dľa príkazu prvého prezidenta vybavovať
prezidiálne veci.

(")Prvý prezident je oprávnený prideli“
i prezidiálne veci na vypracovanie jedno
Utvýmčlenom Slovenského najvyššiehosú

Slovenský zákonník č. 181.

du, alebo poveriť niektorého člena tohoto
súdu vybavovaním administratívnych vecí
určitého druhu.

S 4.

Ustanovenia tohoto spravovacieho po
riadku o prvom prezidentovi platia i na je
ho námestníka (S 6 nariadenia), ak prešlo
na neho spravovanie súdu.

ČASŤ DRUHA.
Činnosťsúdu.
ODDIEL PRVÝ.

Rozhodovanie v senátoch,
Titul prvý.
Senáty.

8 5.

I v senátoch, v ktorých predsedať nie
je výslovne vyhradené paragrafom 8 naria
denia prvému alebo druhému prezidentovi
alebo senátnym prezidentom, predsedom
mábyť okrem prvéhoalebo druhého pre
zidenta zpravidla len cenátny prezident a
len v prípade nevyhnutnej potreby radca,
ktorý nie je podľa služobného poradia
mladší než niektorý z prísediacich.

$ 6.

Personálnemu senátu (S 8 nariadenia)
prislúcha:

1. podávať návrhy na udelenie elužob
ných miest cenátnych prezidentov, radcov
a hlavných sekretárov Slovenského naj
vyššieho súdu,

2. podávať návrhy na udelenie elužob
ných miest u Slovenského najvyššieho sú
du, ktorých udelenie prislúcha prvému
prezidentovi,

3. podávať posudky o návrhoch na ude
lenie iných sudcovských služobných miest
v V. a vyššej stupnici funkčného služného,

4. podávať posudky v osobných veciach
všetkých zamestnancov Slovenského naj
vyššieho súdu, nakoľko nie sú vyhradené
prvému prezidentovi alebo kvalifikačnej
komisii: (5 8).
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S 7.

(!) Okrem senátov pre veci disciplinár
ne ($ 8 nariadenia) stálym je tiež senát,
ktorý rozhoduje vo veciach prikázaných
Slovenskému najvyššiemu súdu ako súdu
prvej stolice alebo súdu odvolaciemu. Pre
tento senát ustanoví prvý prezident vždy
koncom roka pre nasledujúci kalendárny
rok predsedu, dvoch jeho námestníkov,
šlyroch členov a štyroch náhradníkov.

U) Náhradníci v stálych senátoch (ods.
1) nastupujú v poradí, ako boli menovaní,
na miesto členov, u ktorých vznikla pre
kážka alebo ktorí boli vylúčení alebo plat
ne odmietnutí.

S 8.

() Kvalifikačná komisia je päťčlenná.
Predsedu, jeho námestníka, štyroch členov
a potrebný počet náhradníkov určí prvý
prezident koncom každého kalendárneho
roku pre celý nasledujúci kalendárny rok.
Náhradnícinastupujú v poradí, vakom bo
li menovaní na miesto členov, ak sú títo
zaneprázdnení, vylúčení alebo ak nastane
iná prekážka.

() Kvalifikačnej komisii prislúcha:
a) kvalifikovať sudcov, úradníkov a

zriadencov zamestnaných pri Slovenskom
najvyššom súde, nakoľko podliehajú pra
videlnej kvalifikácií,

b) rozhodovať podľa platných predpi
sov 0 ponosách Sudcov proti celkovému
posudku kvalifikačnej komisie hlavného
súdu.

S 9.

() Senátu složenému z predsedua šie6
tich členov (98849 nariadenia) prislúcha:

a) rozhodovať o abstraktne formulova
ných právnych otázkach, pri Slovenskom
najvyššom súde rôzne riešených, aby bola
zachovaná jednotnosť rozhodovania (S 29),

b) podávať posudky a dávať podnety
podľa8 5 nariadenia, ak pokladá prvý pre
zident pre dôležitosť veci za vhodné, aby
sa to stalo v tomto senáte alebo ak žiada
o to minister pravosúdia:ináč náležia i po
sudky päťčlennému senálu.

) V tomto senáte musi zasedať okrem
predsedu aspoň jeden senátny prezident
alebo druhý prezident.

S 10.

() Senátu, složenému z predsedu a de
siatich členov (588a 9 nariadenia) prislú
cha rozhodovať o tom, či má byť — pri
predpokladoch ďalej uvedených — zmene
ná právna zásada, vyslovená v usnesení
senátu, esloženého z predsedu a šiestich
členov (58 9 a 30).

(X)V tomto senáte majú zasedať — na
koľko to obsadenie Slovenského najvyššie
ho súdu umožňuje — členovia senátu (se
demčlenného), ktorý sa usniesol na právnej
zásade, o zmenu ktorej ide, a aspoň dvaja
senátni prezidenti (po prípade druhý pre
zident a jeden senátny prezident).

8 11.

(") Plenárne shromaždenie Slovenského
najvyššieho súdu tvoria všetci riadni čle
novia tohto súdu.

Svoláva ho prvý prezident,
a) aby bol podaný výkaz o činnosti Slo

venského najvyššieho súdu,
b) aby sa usnieslo o doplnku alebo

zmene tohoto spravovacieho poriadku,
c) ak jeho svolanie z inej príčiny po

kladá za potrebné.
(7)Toto shromaždenie je schopné usná

šať sa, ak sú prítomné aspoň dve tretiny
riadnych členov, medzi nimi okrem pred
sedu najmenej dvaja genátni prezidenti (po
prípade druhý prezident a jeden senátny
prezident), nakoľko to obsadenie súdu do
voľuje.

$ 12.

Poradie obyčajných senátov označuje
Sa rímskymi číslicami podľa služobného
poradia predsedov.

Titul druhý.
Postup prirozhodovaní.

S 13.

() Soznam vecí, ktoré majú byť vyba
vené v zasadnutí alebo po verejnom roko
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vaní, predloží referent spolu 60 spismi, po
prípade i 6 návrhom, predsedovi senátu
v lehote určenej prezidiom a tento ich po
oboznámení 6a s obsahom spisov vráti re
feientovi najneskoršie dva dni pred zasad
nutím alebo rokovaním.

(") Pri veciach zvlášť obsiahlych alebo
ťažkých, v ktorých pôjde o riešenie otáz
ky zásadnej dôležitosti, treba na to v po
známke soznamu (ods. 1] upozorniť. To
platí i o veciach, ktoré sú vyhradené urči
tému senátu (S 2, ods. 2).

8 14,

(!) Návrhy rozhodnutí, ktoré majú byť
učinené v neverejnom zasadnutí, má refe
rent pripraviť a po prednesení veci prečí
tať.

() O poradí vecí, ktoré majú byť pred
nesené v zasadnutí, rozhoduje predseda,
všímajúc si zásady, že treba dať prednosť
veciam ťažkým, súmym a starším pred
ostatnými.

8 15.

(") Prednes stavu veci má byť vyčerpá
vajúci, avšak zhustený a jasný. Zvlášť tre- |
ba zdôrazniť sporné body, ktoré trebarie
šiť podľa oprávnych prostriedkov. Spisy
— ich jednotlivé časti —, rozhodnutia niž
ších súdov a prílohy majú byť prečítané,
ak záleží na ich doslovnom znení: ináč po
stačí ústne prednesenie podstatného ob
sahu.

(")Ak je potrebné, oznámi referentčle
nom senátu, aká je judikalúra v otázke, o
ktorú ide.

() Ak je ustanovený korreferent (5 7
nariadenia), má slovo hneď po referen
tovi.

() Predseda môže vylúčiť z rokovania
v neverejnom zasadnutí prednes alebo ná
vrh, referentom nedostatočne pripravený.

S 16.

(!) Každému členovi senátu treba po
skytnúť úplnú voľnosť prejaviť. a odôvod
ní 6voj názor: preto môže žiadať, aby mu
bolo dovolené nahliadnuť do spisov.

Slovenský zákonníkč. 181.

() Ak sa vyskytnú sporné právne otáz
ky, ktorých riešenie vyžaduje zvláštnupri
pravu alebo podrobnú znalosť spisu alebo
príslušných predpisov, alebo ak je to po
trebné k úplnému vystihnutiu skutkovej
stránky, alebo ak sa mienkyčlenov roz
delia na viac než dve a nemožno v tomto
prípade docieliť väčšiny, môže predszda
odročiť hlasovanie a — pokiaľ tak užne
urobil prvý prezident (8 7 nariadenia) —
ustanoviť korreferenta z členov senátu ale:
bo nariádiť, aby pred ďalšou poradou spi
sy kolovaly u jednotlivých členov. Títo sú
oprávnení podaťpredsedovi svoje písomné
návrhy so žiadosťou, aby boly dodané buď
v odpise alebo k prečítaniu ostatným čle
nom senátu ešte pred novou poradou. Ak
kolujú spisy, predseda určí lehotu, do kto
rej musia byť rad radom ďalej zaslané. No
vá porada má byť — ak nie je zákonom
inak stanovené — zpravidla vykonaná do
štyroch týždňov.

(“) Opatrenia, uvedené v odseku 2, mô
že predseda učiniť už pred poradou, ak
bol o to požiadaný referentom, alebo ak
to uzná za vhodné pri prehliadke spisov
a návrhov.

() V disciplinárnych veciach advoká
tov a kandidátov. advokácie alebo verej
ných notárov a verejno-notárskych kandi
dátov hlasujú advokáti alebo notári po
zpravodajovi v poradí svojho veku.

8 17.

() Ak dosiahne väčšiny hlasov návrh
iného člena senátu, než referenta, vypra
cuje na žiadosť referentovu a z príkazu
predsedu senátu rozhodnutie tento člen.
Zo závažných dôvodov môže učiniť pred
3eda senátu iné opatrenie.

(") Predseda môže tiež poveriť zapiso
vateľa, aby pripravil osnovu rozhodnutia,
na ktorom 6a senát usniesol.

5 18.

() Výrok i dôvody rozhodnutia majú
byť jasné a stručné. Zvlášť treba dbať o
rečovú rýdzosť.
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U) Ak súhlasí rozhodnutie 6 iným roz
hodnutím už uverejneným v úradnejsbier
ke, o vydávanie ktorej postará sa prvý
prezident Siovenského najvyššieho súdu
(5 32), stači odkázať na dôvody uverejne
ného rozhesoutia s prípadnými doplnka
mi.

U) Prípady, v ktorých je prípustné
skrátené odôvodnenie rozhodnulia, určené
Sú zákononi,

S 19.

Rozhodnutie či predbežné či konečné
vyznačí predseda v príslušnom stlpci zpra
vodajovho soznamu vecí jemu pridele
ných (ternione) zápisom číslice, označujú
cej poradie senátu ($ 12), a dáta vybave
nia.

S 20.

Vyhotovenia rozsudkov a usnesení pod
pisuje kancelársky úradník na to určený
pod menami členov senátu, ktorí originál
podpísali, a pod doložkou: „Za správnosť
vyhotovenia“, Vyhotovenia, ktoré zostanú
pri nižších súdoch, podpisuje referent. Vše
tky vyhotovenia majú byť opatrené peča

a (razítkom)Slovenského najvyššiehosúu,

ODDIEL DRUHÝ.

Súdne prázdniny,

$ 21.

Zákon ustanovuje, pokiaľ môžu byť za
súdnych prázdnin konané rokovania a vy
dávané rozhodnutia.

$ 22.

Cez súdne prázdniny musia byť na vy
bavovanie agendy, označenej v S 21, činní
aspoň piati sudcovia okrem prvého alebo
druhého prezidenta alebo niektorého zo
senátnych prezidentov.

$ 23.

Prezidiálne veci nie sú dotknuté súdny
mi prázdninami.
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ODDIEL TRETÍ,

Vybavovanie bežných vecí
S 24.

Vecmi, ktoré nevyžadujú usnesenia se
nátu, nakolko zákon neustanovuje inak,
sú najmä:

1. vyžiadanie a zasielanie 6pisov,
4. vrátenie 6pisov na odstránenie Í[or

málnych vád alebo na doplnenie,
3. pripomienky, aby bolo vyhovené da

nému príkazu,
4. vybavovanie dopisov, žiadostí a po

nôs, ktoré strany zasielajú priamo Slo
venskému najvyššiemu 6údu.

8 25.

(/) Bežné veci, reterentom vypracova
né, schvaľuje predseda senátu, do ktorého
je referent pridelený.

() Ak súhlasí predseda 6 návrhom re
lerenta, pripojí deň schválenia, ktorý platí
za deň vybavenia, podpíše listok a zašle
vec výpravni, ktorá obstará výpravu a do
dá spis príslušnému kancelárskemu odde
leniu, ktoré vyznačí vec v registre a v ter
nione referenta (S 19).

() Ak má referent pochybnosti o opa
trení, ktoré by bolo treba učiniť, alebo ak
má predseda pochybnosti o spôsobe vyba
venia, treba o veci rozhodnúť v pravidel
nom senáte,

S 26.

Návrhy,pripravené v trestných veciach
pre senát ložený z predsedu a šiestich
alebo desiatich členov, majú byť pred za
sadnutím sdelené Slovenskej generálnej
prokuratúre, aby 6a o nich vyjadrila: od
pisy jej vyjadrenia sa pred poradou za
včasu dodajú všetkým členom senátu
(8 29, ode. 2).

ODDIEL ŠTVRTY.

Opatrenia, aby bolo dosiahnuté
jednotnosti rozhodovania.

Titul prvý.
Evidencia judikatúry.

8 27.

(") Evidencia judikatúry je súčiaslkou
sekretariátu (8 33). Pozostáva z dvoch
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skupin. Prvá týka 6a vecí občianskych,|
druhá vecí trestných a disciplinárnych.Pre:
každú z týchto skupín ustanoví prvý pre
zident z členov Slovenského najvyššieho
súdu správcu a jeho námestníka,

() Evidencii judikatúry majú byťzasie
lané všetky vybavenia vo veciach občian
skych, trestných a disciplinárnych, a to
skôr, než by boly odovzdané príslušnému
orgánu, aby opatril písomné vyhotovenia.

S 28.

(!) Úlohou evidencie judikatúry je, aby
vybrala z rozhodnutí právne zásady tam
vyslovené a aby o nich stručne a jasne
spisané právne vety podľa právnych mate
rií ukladala do gbierky vo forme kartoté
ky. V pochybnosti vyžiada si vysvetlenie
od referenta, predsedu senátu alebo
správcu príslušnej skupiny evidencie judi
katúry.

() Senát sa môže záväzne usniesť na
právnej vete.

() Evidencia judikatúry oznamuje na
ústne alebo písomné dotazy predsedov,
referentov a členov sekretariátu stav ju
dikatúry v jednotlivých právnych otáz
kach a okrem toho sama od seba upozor
ňuje na odporujúce 6i rozhodnutia.

(“) Jej podrobnú činnosť môže upraviť
prvý prezident osobitným návodom.

Titul druhý.

Rozhodovanie senátov,
složenýchz predsedu

a šiestich a deciatich členov.

S 29.

(/) Ak zistí prvý prezident nejednot
nosť rozhodovania Slovenského najvyššie
ho súdu, stanoví abstraktne formulovanú
právnu otázku, rozhodnúť o nej prikáže senátusloženémuzpredsedua šiestichčle
nov (8 9), určí referenta a korreferenta,
ako i lehotu, do ktorej majú podať návrhy.
Táto lehota môže byť z dôležitých príčin
predlžená,
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(") Odpisy návrhov majú byť v náleží.
lom čase pred poradou dodané ostatným
členom 6evaiu. Ak ide o vec trestného
práva, malú byľ doručenéi Slovenskej ge.
nerálnej prokuratúre, aby 6a 0 nich vy.
jadrila (5 26).

() Členovia senátu sú oprávnení podať
predsedovi ešte pred zasadnutím senátu
písomnévyjadrenie o veci.

) Rozhodnutie senátu deje -sa usnese
ním. Vytýči stručne a jasne právnu vetua
odôvodníju. Takéto rozhodnutie je záväz.
né pre všetky senáty Slovenského najvyš.
šieho súdu, dokiaľ nebolo zrušené alebo
zmenené(5 30).

S 30.

() Ak 6a obyčajný senát pri rozhodo
vaní o určitej právnej veci jednohlasne
usnesie, že 6a treba odchýliť od právnej
zásady vyslovenej v senáte 6loženom z
predsedu a šiestich členov, 6uspenduje
ďalšie pokračovanie, nakoľko je to podla
zákonných predpisov možné, predsedavec
oznámi prvému prezidentovi, ktorý ju pri
káže senátu složenému z predsedu a de
siatich členov (8 10), urči referenta a kor
referenta, ako i lehotu, do ktorej majú po
dať návrhy. Ináč platia obdobne ustano:
venia 8 29,

() Tak sa pcelupuje tiež, keď 6a uene
sie hoci len väčšinou hlasov senát, v kto
rom predsedá prvý prezident a zasedajú
druhý prezident, všetci genátni prezidenti
a v senátoch predsedajúci radcovia, ktori
sú toho času skutočne v službe, z akého
koľvek podnetu, ale s uvedením dôvodov,
že právna otázka, rozhodnutá v senáteelo
ženom z predsedu a šiestich členov, má
byť predložená na rozhodnutie senátu slo
ženému z predsedu a desiatich členov.

() Rozhodnutie cenátu složeného z
predsedu a desiatich členov nastúpi na
miesto rozhodnutia senátu složeného z
predsedu a šiestich členov a je záväzné
pre všetky senáty Slovenského najvyššie
ho súdu, dokiaľ nebolo zrušené alebo zme
nené novým rozhodnutím senátu složeného
z predsedu a desiatich členov, ktoré môže
byť vyvolané len podľa odseku 2.
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8 31.

Usnečenia senálov složených z prečse- |
du a šiestich alebo desiatich členov majú
byť v odpise rozdané všetkým členom Slo
venského najvyššieho súdu a členom jeho
sekretariátu, v trestných veciach tiež čle
nom Slovenskej generálnej prokuratúry a
uverejnené v sbierke rozhodnutí Sloven
ského najvyššieho súdu a v Uradných no
vinách.

S 32.

Rozhodnutia obyčajných senálov uve
rejňujú 6a v sbierke rozhodnutí Slovenské
ho najvyššieho súdu podľa výberu osobit
nej redakčnej komisie, ktorú gostaví prvý
prezident.

ČASŤ TRETIA.
Sekretariát.

8 33.

() Úlohou členov sekretariátu je zapi
sovať pri zasedaniach a verejných rokova
niach a vypomáhať pri sudcovských prá
cach vôbec.

() Prvý prezident môže uložiť členom
sekretariátu, aby vypracovávali návrhy
rozhodnutí, ale len pod dozoroma pri zod
povednosti riadneho člena Slovenského
najvyššieho súdu, ktorému bola vec pride
lená.

() Zapisovateľov pre zasedanie usta
novuje prezidiálny konceptný úradník (8 3,
ods. 1] alebo ním poverený člen sekreta
riátu.

ČASŤ ŠTVRTA.
Súdna kancelária,

8 34.

Ustanovenia, potrebné pre súdnu kan
celáriu, jej rozdelenie a vnútorné úrado
vanie, tiež pre doplňovanie a vedenie
úradnej knižnice a službu v nej, a potrebné
vzorce vydá prvý prezident.

S 35.

Tento poriadok o spravovaní vecí Slo
venského najvyššieho súdu, na ktorom sa

uniesol tento súd vo svojom plenárnom
shromaždení dňa 24. mája 1939, bol podľa
S 9 vládneho nariadenia zo dňa 4. apríla
1939, č. 49 SI. z., schválený vládou Slo
venského štátu dňa 26. júna 1939 a na
dobudne záväznosti dňom vyhlásenia,

182.
Vládne nariadenie

zo dňa 25. júla 1939
o zrušení vládneho nariadenia zo dňa 24.
februára 1939, č. 39. Sb. L, ktorým sa pri
slušnici nemeckej náredností vynímajú

z brannej povinnosti.

Vláda Slovenského štátu .podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z., o
samostatnom Slovenskom štáte,
ďuje:

naria

S 1.

Vládne nariadenie zo dňa 24. februára
1939, č. 39 Sb. I., ktorým sa prislušníci ne
meckej národnosti vynímajú z brannej po
vinnosti, sa zrušuje.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ná
rodnej obrany v dohode so zúčastnenými
ministrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Fritz v.r.
Medrický v. r
Čatloš v.r.
aj za ministra Štanu.

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v.r.

———.

183.
Vládne nariadenie

zo dňa 25. júla 1939,
o zmene názvu lekárskej komory pre

krajinu Slovenskú so sídlom v Bratislave.

Vláda Slovenského štátu podľa 854 zá
kcna zo dňa 14. marca 1939, č. 1 SI. z., o
samostatnom Slovenskom
duje:

štáte, naria:
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5 1.

() Pre lekársku komoru so sídlom v
Bratislave, zriadenú pre krajinu Sloven
skú podľa S 2 zákona zo dňa 28. júna
1929, č. 113 Sb. z. a n., o lekárskych ko
morách, určuje sa názov „Lekárska ko
mora“.

() Jej sídlom je Bralislava.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister
vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.

Medrický v. r
Čatlošv. r.
aj za minislra ŠStanu.

Dr. Tukav. r.
Dr. Ďurčanský v.r.
Dr. Pružínský v.r.
Sivák v.r.

184.
Vládne nariadenie

zo dňa 25, júla 1939
o usmernení počtu židov vo výkone

lekárskej praxí

Vláda Slovenského štátu podľa 8 4 zá
kona zo dňa 14, marca 1939, č. 1 SI. z.
0 samostatnom Slovenskom štáte, naria
ďuje:

8 1.

() Počet židov (S 1 vládneho nariade
nia zo dňa 18. apríla 1939, č. 63 SI. z.)
-lekárov vo výkone lekárskej praxi v roz
sahu ustanovení zákona zo dňa 28. júna
1929,č. 114 Sb. z. an., o výkonelekárskej
praxi, sa určuje šlyrmi percentami z cel
kového počtu členov lekárskej komory po
dľa stavu ku dňu 30. júna 1939. Tento per
centuálny pomer musí byť k 1. januáru
každého roku zrevidovaný a dôsledne za
chovaný tak, aby pomer nežidovských le
károv k židovským lekárom bol vždy 96:4.

() O pojatí lekára-žida do percenta
určeného v odseku 1 rozhodne po vypo
čuti lekárskej komory ministerstvo vnútra.

Slovenský zákonník č. 183.a 184.

P) Z dôvodov nevyhnuteľnej potreby,
verejného záujmu aleboz iných, zvláštneho

zreteľa hodných dôvodov, kým tieto lrva
jú, môže ministerstvo vnútra po vypočutí
lekárskej komory ponechať lekárov-židov
vo výkone lekárskej praxi v rozsahu usta
novení zákona zo dňa 28. júna 1929,č. 114
Sb. z. a n. aj nad počet, ktorý je prípusi
ný podľa odseku 1.

S 2.

() Lekár-žid, pojatý do percenta urče
ného v 8 1, odseku 1, pofažne do počiu
nad toto percento podľa S 1, odseku 3,
môže vykonávať lekársku prax v rozsahu
ustanovení zákona zo dňa 28. júna 1929,
č. 114 Sb. z. a n., len v mieste, ktoré mu
určí po vypočutí lekárskej komory mini
sterstvo vnútra.

() Lekár-žid, ktorý včas nezapočne s
výkonom lekárskej praxi v mieste podľa
odseku 1, stráca navždy oprávnenie vyko
návať lekársku prax na území Slovenské
ho štálu a členstvo v lekárskej komore,
a to dňom doručénia výmeru ministerstva
vnútra.

8 3.

Lekár-žid, ktorý nebol pojatý do per
centa určeného v $81, odseku 1, poťažne
do počtu nad toto percento podľa 8 1, ods.
3, stráca oprávnenie k výkonu lekárskej
praxi na území Slovenského štátu a člen
stvo v lekárskej komore, a to 30. dňom
po doručení výmeru ministerstva vnútra.

S 4.

Vytretie z členstva lekárskej komory
vykoná rada lekárskej komory na príkaz
ministerstva vnútra dňom právoplatnosti
výmeru podľa 8 2, odseku 2a 83.

S 5.

Ministerstvo vnútra sa splnomocňuje,
aby v prípade potreby po vypočutí lekár
skej komory alebo na jej návrh nariadilo
zákaz liečenia nežidovských osôb lekármi
židmi, pripustenými podľa tohto nariade
nia k výkonu lekárskej praxi a obmedzilo
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výkon lekárskej praxi týchto lekárov
židov — a to buď celému počtu alebojed
notlvým lekárom-židom — výlučne na
osoby židovské. Týmto obmedzenímnie je
dolknutá ich povinnosť poskytovať prvú
pomoc a konať lekársku poholovostnú
službu v rozsahu ustanovení zákona zo
dňa 28. júna 1929, č. 114 Sb. z. an.

8 6.

Lekár-žid, ktorý bol pojatý do percen
la podľa 8 1, odseku 1, alebo do počtu
nad toto percento podľa S 1, odseku 3, ne
má ani aktívneho, ani pasívneho volebné
ho práva do lekárskej komory.

8 7.

() Priestupku sa dopúšťa a sa trestá
príslušným politickým úradom prvej stoli
Ce peňažným trestom od 500 do 20.000 Ks,
ktorý v prípade nedobytnosti má sa pre
meniť na zavretie do 6 mesiacov:

a) kto pokračuje vo výkone lekárskej
praxi, keď bol z nej vylúčený,

b) kto vo výkone lekárskej praxi za
meslnáva alebo umožňuje zamestnať oso
bu z výkonu lekárskej praxi vylúčenú,
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c) kto akýmkoľvek spôsobom priamo
alebo nepriamo umožňuje pokračovať vo
výkone lekárskej praxi osobe z neho vy
lúčenej.

d) kto sa previní proli ustanoveniam
S 5.

() Podmienečný odklad výkonu treslu,
uloženého podľa tohto paragrafu, je vy
lúčený,

S 8.

Proti rozhodnuliam ministerstva vnú
tra, vydaným podľa tohto nariadenia, po
nosa na najvyšší správny súd nie je pri
pustná.

5 9.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister
vnútra.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Ďurčanský v. r. Medrický v.r
Dr. Pružinskýv. r. Čatloš v.r.
Sivák v.r aj za minislra Slanu.
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Slovenský zákonník
ie vydávaný podľa vl. nar. č. 14 a 109 SI. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročník činí v tuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.—Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvídaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšeni výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks v tu
zemsku a 155.— Ks ďo zahraničia. Predplatné tohto roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplatí nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.
Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po predď

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v knihkupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazpäť.
Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci. i
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do 4 týždňov po vydaní, ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny. čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čís. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť číslo čiastky
(a nie čislo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZAKONNIKA

BRATISLAVA.
Vládna budova.

Tiač: Andrej v Bratislave Trieda krála Alexandra č. 12.
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OBSAH: 185. Ústavný zákon o ústave Slovenskej republiky.

Vydaná 31. júla 1939, Ročník 1939.

185.
Ústavný zákon

zo dňa 21. júla 1939
o ústave Slovenskej republiky.

Slovenský snem sa usniesol na tejto ústave:
Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa udržal na ži

volnom priestore mu určenom, kde s pomocou Jeho, od ktorého pochádza všetka
moc a právo, zriadil ci svoj slobodný slovenskýštát.

Slovenský štát sdružuje podľa prirodzeného práva všetky mravné a hospodár
ske sily národa v kresťanskú a národnú pospolitosť, aby v nej usmernil sociálne pro
tivy a vzájomne sa križujúce záujmy všetkých stavovských a záujmových skupín, aby
ako vykonávateľ sociálnej spravedlivosti a strážca všeobecného dobra v súladnej
jednotnosti dosiahol mravnýma politickým vývojom najvyšší stupeň blaha spoločno
sti 1 jednotlivcov.

HLAVA PRVA.

Všeobecné ustanovenia.

8 1.

") Slovenský štát je republikou.
Č) Hlavou štátu je volený prezident.

5 2.

Štátnu moc vykonávajú ústavou určené
orgány.

S 3.

U) Štátne občianstvo je jediné a jed
notné.

U) Podmienky jeho nadobudnutia a zá
niku určuje osobitný ústavný zákon,

S 4.

() Územie Slovenskej republiky je jed
notné a nedeliteľné.

Č) Hranice republiky možno meniť len
ústavným zákonom.

) Hlavným mestom republiky je Brati
slava.

Cena: 2.— Ks,

S 5.

() Farby republiky sú: biela, belasá a
červená.

() Štátny znak, štátnu pečať, štálnu
vlajku a štátnu zástavu určuje osobitný
zákon.

HLAVA DRUHA.

Snem,

S 6.

Zákonodarná moc pre celé územie Slo
venskej republiky prislúcha snemu.

5 1.

(1!)Snem má 80 poslancov.
(7) Poslanci sa volia všeobecným,

priamym, rovným a tajným hlasovaním.

S 8.

Snem je volený na 5 rokov.

S 9.

Právo voliť do snemu má štátny občan,
ktorý prekročil dvadsiaty prvý rok svojho
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života a vyhovuje oslatným podmienkam
volebného poriadku do snemu.

S 10.

Voliteľný je šlátny občan, ktorý do
vršil tridsiaty rok svojho života a vyhovuje
ostalným podmienkam volebného poriadku
do snemu.

S 11.

Podrobnosti o volebnom právea o voľ
he upravuje volebný poriadok do snemu,
ktorý sa vydá osobitným zákonom.

S 12.

() O platnosti volieb do snemu rozho
duje volebný senát.

() Podrobnosti určuje osobitný zákon.

S 13.

Poslanci sú zástupcami občanov celé
ho štátu a vykonávajú svoj mandát osobne.

5 14.

Poslanec po vyvolení složí v sneme
túto prísahu:

„Prisahám na Boha Všemohúceho a
Vševedúceho, že budem verný Slovenskej
republike, že budem zachovávať zákony a

"mandálsvoj plniť podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia. Tak mi Pán Boh po
máhají“

S 15.

() Poslanca, ktorý neplní svedomite
svoju funkciu, alebo sa jej stane nehodným,
možno pozbaviť mandátu.

() O strate mandátu rozhoduje štátna
rada na návrh predsedníctva snemu.

S 16.

() Poslancov snemu nemožno vôbec
slihať pre hlasovanie v sneme alebo vo
výboroch. Pre výroky povedané tam pri
výkone mandálu podrobení sú disciplinár
nej moci snemu.

() K trestnému alebo disciplinárnemu
slihaniu alebo k akémukoľvek obmedze
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niu slobody člena snemu pre iné činy ale
bo zanedbania je potrebný súhlas snemu.
Ak snem nedá k tomusúhlas, je stíhanie
navždy vylúčené.

() Ustanovenia predošlého odseku ne
vzťahujú sa na trestnú zodpovednosť, klo
rú má člen snemu ako zodpovednýre:
daktor.

(“) Ak bol poslanec prichytený a za:
tknutý pri trestnom čine, súd alebo iný
príslušný úrad je povinný to hneď ozná:
miť predsedovi snemu. Ak snem do 14 dní
od zatknutia nesúhlasí s ďalším väznením,
väznenie prestáva.

S 17.

() Štátni a verejní zamestnanci, vyvo
lení za poslancov, dávajú sa po eloženípo
slaneckej prísahy na dovolenú na častrva:
nia mandátu.

(") Podrobnosti určuje osobitný zákon.

S 18.

Poslanci môžu svedčiť o veciach, 0
ktorých sa dozvedeli v svojej poslaneckej
funkcii, len 6o súhlasom predeednictva
snemu, a toi keď nie sú už členmi snemu.

S 19,

() Prezident republiky svoláva snem
na riadne zasedanie dva razy do roka: na
jarné zasedanie v marcí, na jasenné
v októbri.

() Prezident republiky na žiadosť väč:
šiny poslancov je povinný s6volaťsnem na
zasedanie mimoriadne. Ak to do 14 dní
neurobí, svolá snem na mimoriadne zase
danie jeho predseda.

S 20.

Keď vyprší volebné obdobie snemu,
alebo ak prezident republiky snem roz
pustí, voľby do 6nemu sa vykonajú do
60 dní.

S 21.

(|) Snem sa môže usnášať v prítom
nosti aspoň tretiny všetkých poslancov a
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k platnosti usnesenia je potrebná väčšína
prítomných.

Č) K usneseniu o ústave, o ústavných
zákonoch a ich zmene, o zmene štátneho
územia, 0 vypovedaní vojny a uzavretí
mieru a o obžalobe prezidenta je potrebná
prítomnosť "/, všetkých poslancov a A
väčšina prítomných.

S 22.

() Snem volí svoje orgány.
Č) Pre zasadnutia snemu platia ustano

venia rokovacieho poriadku.

S 23.

Č) Členovia vlády majú právo sa zú
častniť na všelkých zasadnutiach snemu,
jeho výborov a komisií a má sa im daťslovovždy,keďo tožiadajú.

() Na žiadosť snemu alebo výboru člen
vlády musí prísť na zasadnutie,

S 24.

Do výlučnej právomoci snemu patri:
a) voliť prezidenta republiky,
b) usnášať sa o ústave, ústavných zá

konoch a ich zmene,
c) ustáliť štátny rozpočet,
d) usnášať sa o záverečných účtoch,

U e) vydávať zákony o brannej povinnosti,

f) usnášať sa na zákonoch, ktorými sa
ukladajú nové trvalé finančné bremená
občanom,

€] vydávať zákony o organizácii súdov,
o ich pôsobnosti a príslušnosli a o súdnom
pokračovaní,

h) udeľovať súhlas s medzinárodnými
smluvami obchodnými alebo s takými,
ktoré ukladajú štátu alebo občanom bre
mená, a so smluvami mierovými.

S 25.

() Návrhy zákonov môže podávať vlá
da, štátna rada alebo“členovia snemu.

() Ku každému návrhu zákona musí
byť pripojené odôvodnenie a návrh na
úhradu.

317

S 26.

() Prezident republiky je povinný od
hlasovaný zákon do 15 dni podpísať alebo
ho vráliť snemu so svojimi pripomienkami
na nové rokovanie.

() Ak snem v prítomnosli “/, všetkých
:poslancov ?/., väčšinou prítomných bezo
zmeny sa usniesol na tom istom zákone,
musí byť vyhlásený.

$ 27.

V každom zákone a nariadení s mocou
zákona sa má určiť, ktorý člen vlády ho
vykoná.

S 2.

Zákon podpisuje okrem prezidenla re
publiky predseda snemu, predseda vlády
a aspoň minister, poverený jeho vykona
ním.

S 29.

() Pre platnosť zákonov a nariadeni
6 mocou zákonaje potrebné, aby sa vyhlá
sily spôsobom, ktorý určuje osobitný zá
kon.

() Zákon treba vyhlásiť do 8 dní po
podpísaní prezidentom republiky.

S 30.

(!) V čase od rozpustenia enemu alebo
od uplynutia jeho volebného obdobia až do
ustavenia nového snemu, robí neodkladné
opatrenia, snemu vyhradené, osobitný vý
bor snemu.

() Výnimky a podrobnosti
ústavný zákon.

určuje

HLAVA TRETIA.

Prezident republiky.

S 31.

(X)Prezidenta republiky volí snem.
() Za prezidenta môže byť volený šlát

ny občan, ktorý je voliteľný do snemu a
v deň voľby má aspoň 40 rokov.

(") Tú istú osobu možno len dva razy
za sebou voliť za prezidenta.



S 32.

() K platnosti voľby je potrebná prí
lomnosť “/. všetkých poslancov v čas voľ
by a "/. väčšina prítomných. Volí sa lístka
mi bez rozpravy na verejnom zasadnutí.

() Ak z kandidátov ani jeden nedo
siahne %/. väčšiny prítomných poslancov,
volí sa znova medzi dvoma kandidátmi,
ktorí dosiahli najväčší počet hlasov. V
tomto prípade na vyvolenie stačí jedno
duchá väčšina. Ak je pri druhej voľbe rov
nosť hlasov, rozhoduje lós.

5 33.

() Funkčné obdobie prezidenta repu
bliky trvá sedem rokov a začína sa dňom
složenia prísahy.

() Snem vykoná voľbu najneskôr 14
dní pred vypršaním funkčného obdobia
predošlého prezidenta.

S 34.

Prezident republiky ujíma sa svojho
úradu pred snemom touto prísahou:

„Prisahám na Boha Všemohúceho a
Vševedúceho, že ako prezident Slovenskej
republiky budem verným strážcom ústavy
a zákonov, že budem mať vždy pred oča
mi mravné a hmotné povznesenie ľudu a
povediem šlát tak, aby sa v ňom uplatňo
val duch kresťanskej lásky a spravedlívo
sti. Tak mi Pán Boh pomáhaj!“

S 35.

Prezident republiky nemôže
nom snemu.

byť čle

8 36.

Ak prezident umre, vzdá sa, alebo trva
le nemôže plniť svoju funkciu, snem do
30 dní vyvolí nového prezidenta.

5 37.

") Kým niet prezidenta, alebo ak pre
zidení dočasne nemôže vykonávať svoj
úrad, funkciu hlavy štátu vykonáva pred
seda vlády.
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() Ak dojde k demisii vlády v čase,
keď niet prezidenta, rozhodne o demisii
vlády a urobí opatrenie o dočasnom vede
ní vládnych vecí predsedníctvo snemu.

S 38.

Č) Prezidentovi republiky prislúcha:
a) reprezentovať štát navonok, prijí

mať a poverovať diplomatických zástup
COv, uzavierať medzinárodné smluvy,

b) vyhlasovať stav brannej pohotovosti
štátu a so súhlasom snemu vypovedaťvoj
nu a uzavierať mier,

c) svolávať a rozpúšťať snem a vyhla
sovať zasedanie snemu za skončené,

d) vrátiť snemu odhlasované zákony
s pripomienkami,

e) podpisovať Zákony a nariadenia
s mocou zákona,

f) adresovať snemu posolstvo,
£) vymenúvať a prepúšťať ministrov,
h) vymenúvať všetkých vysokoškol

ských profesorov a sudcov, ďalej štátnych
úradníkov a dôstojníkov troch najvyšších
stupníc,

i) funkcia najvyššieho veliteľa armády,
j) právo podľa 8 72 a dišpenzácie, hlave

štátu vyhradené,
k) udeľovať rády a vyznamenania,
l) udeľovať dary a penzie z milosti,
m) právo zúčaslňovať sa na zasadnutí

vlády, štátnej rady, žiadať 0 ich svolanie a
predsedať im.

() Všetka moc vládna a výkonná, na
koľko ústavou nie je, alebo neskoršie vy
danými zákonmi nebude výslovne vyhra
dená prezidentovi republiky alebo štálnej
rade, prislúcha vláde,

S 39.

U) Prezident nie je zodpovedný za vý
kon svojej funkcie.

() Prezidenta môže počas jeho funkč
ného obdobia trestne stíhať štátna rada na
obžalobu snemu len pre vlastizradu. Tre
stom môže byť strata úradu prezidentské
ho a strata spôsobilosti tohoto úradu zno
vu nadobudnúť.

() Podrobnosti určuje osobitný zákon.
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S 40.

K platnosti každého prezidentovho
vládneho aktu sa vyžaduje spolupodpis
príslušného ministra.

HLAVA ŠTVRTA.

Vláda.

S 41.

() Vláda sa skladá z predsedu a z mi:
nislrov.

() Prezident menuje predsedu vlády a
ministrov a určuje, ktoré ministerslvá
spravujú jednotliví ministri.

() Počet a obor pôsobnosli jednotli
vých ,mi islersliev určuje osobitný zákon.

S 42.

Členovia vlády pred prevzalím svojho
úradu složia do rúk prezidenlovýchtúlo
prísahu:

„Prisahám na Boha Všemohúceho a
Vševedúceho, že budem svedomite a ne
stranne plniť svoje povinnosli a zachová
vať zákony. Tak mi Pán Boh pomáhaj!"

S 43.

Vláda môže vydávať nariadenia na vy
konávanie určitých zákonov a v ich me
dziach.

S 44.

() Ak na zamedzenie nenahraditeľnej
ujmy vážne hospodárske, finančné alebo
politické záujmy štátu vyžadujú neodklad
né opatrenia, vláda ich môže vydať naria
dením s mocou zákona s výnimkou vecí,
ktoré patria do výlučnej právomoci sne
mu, alebo ktoré podľa ústavy má upraviť
zákon.

() Takéto nariadenie plati len vtedy,
ak ho podpíše väčšina členov vlády a pre
zident republiky.

() Nariadenie s mocou zákona súčasne
s jeho vyhlásením predloží predseda vlády
snemu. Snem môže do troch mesiačov vy
sloviť s ním svoj nesúhlas, ktorý sa vyhla
suje podľa 8 29 s udaním dňa, klorým na
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riadenie slráca svoju plalnosť, alebo môže
nariadenie zmeniť a vydať ho ako zákon.

5 45.

Vláda vyvolí zo svojich členov záslup
cu predsedu. Ak by on nemohol zastupo
vaľ predsedu, zaslupuje ho vekom naj
slarší člen vlády.

S 46.

(!) Vláda rozhoduje v sbore, klorý sa
môže usnášať, ak okrem predsedu alebo
jeho zástupcu je prítoniná väčšina jej čle
nov.

(“) Podrobnejšie ustanovenia o rokova
ní vlády vydá vláda usnesením so schvále
ním prezidenta republiky.

5 41.

() Vládne nariadenie podpisuje pred
seda vlády a príslušný minister.

() Vládne nariadenie má sa vyhlásiť
spôsobom, ktorý určuje osobilný zákon
(S 29).

S 48.

Snem môže vládu alebo jej jednolli
vých členov volať na politickú zodpoved
nosť a vysloviť jej alebo niektorému čle
novi vlády nedôveru.

S 49.

() Ak predseda alebo člen vlády úmy
selne alebo z hrubej nedbanlivosti vo svo
jej úradnej pôsobnosti poruší ústavný ale
bo iný zákon, je trestne zodpovedný.

() Právo obžaloby prislúcha snemu a
lrestné pokračovanie vykonáva štátna
rada.

() Podrobnosli upravuje osobitný zá
kon.

S 50.

Člen vlády nesmie byť členom orgánov
zárobkových spoločností.
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HLAVA PIATA.

Štátna rada.

S 51.

Šlálna rada sa skladá taklo: šesť čle
nov menuje prezident republiky, desať čle
nov vysiela Hlinkova slovenská ľudová
strana, po jednom členovi vysielajú regi
slrované strany národnostných 6xupín a
stavy: ďalšími členmi sú: predseda vlády
a predseda snemu.

S 52.

Štátnej rade prislúcha:
a) zisťovať,či naslala skuločnosť, ktorá

prezidentovi republiky lrvale znemožňuje
plniť jeho funkciu (8536),

b) trestne stíhať prezidenta republiky
(S 39),

c) trestne stíhať predsedu a členov vlá
dy (S 49),

d) sostavovať kandidátnu lislinu pre
voľby do snemu,

e) rozhodovať o strate poslaneckého
mandátu na návrh predsedníctva enemu,

f) podávať snemu návrhy zákonov,
£) podávať prezidentovi republiky a

vláde dobrozdania vo veciach polilických,
kultúrnych a hospodárskych.

S 53.

Člen šlálnej rady pred započalisvo
jej činnosti eloží do rúk prezidenta repu
bliky túto prísahu:

„Prisahám na Boha Všemohúceho a
Vševedúceho, že budem svedomile a ne
stranne plniť svoje povinnosli a zachová
vať zákony. Tak mi Pán Boh pomáhaj!“

S 54.

() Funkčné obdobie šlálnej rady je
trojročné.

() Prezidení republiky evolá uslavujúcu
schôdzku štátnej rady, na klorej sa vyvolí
predseda a ostatní [unkcionári.

S 55.

() Členovia šlálnej rady požívajú imu
nitu ako poslanci(8 16).
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() Ak je členom šlálnej rady poslanec,
o jcho vydani rozhoduje snem.

S 56.

Členovia šlálnej rady môžu svedčiť o
veciach, o klorých sa dozvedeli v svojej
[unkcii, len so súhlasom štátnej rady,a lo
i keď nie sú už jej členmi.

S 57.

() Štátna rada rozhoduje v sbore, klo
Tý Sa môže usnáša(, ak okrem predsedu
alebo jeho zástupcu je prítomná väčšina
jej členov. Usnáša 6a väčšinou hlasov.

() Podrobnosli o štálnej rade určuje
osobitný zákon.

HLAVA ŠIESTA.

Politické strany.

5 58.

() Slovenský národ zúčastní 6a štátnej
moci prostredníctvom Hlinkovej sloven
skej ľudovej strany (strany slovenskej ná:
rodnej jednoty).

() Podrobnosli o vzniku, složení a
právomoci orgánov slrany určuje ogobilný
zákon.

S 59.

() Národnoslná 6kupina sa zúčaslní
štálnej moci prostredníclvom svojej re£i
slrovanej politickej slrany, ak ona mô
že byť pokladaná za predstaviteľku pali
tickej vôle celej národnostnej skupiny.

() Podrobnosti určuje zákon.

HLAVA SIEDMA,

„Stavovské zriadenie,
S 60.

() Občania podľa svojho povolania sa
soskupujú do týchlo stavov:

a) poľnohospodárstva,
b) priemyslu,
c) obchodu a živností,
d) peňažníctva a poisťovníctva,
e) elobodných povolaní,
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f) verejných zamestnancov a osveto
vých pracovníkov.

() Každý stav sa skladá z osobitnej
skupiny zameslnávateľov a zameslnancov.

8 61.

(] Každý občan musí byť organizovaný
v niektorom stave, ale funkciu môže mať
len organizovaný príslušník politickej
strany.

() Výnimky určuje zákon.

S 62.

Stavy 6a starajú o hospodárske,sociál
ne a kultúrne záujmy svojich složiek, najmä
o zvýšenie ich výkonnosti a životnej
úrovne, o úpravu pracovných pomerov, 0
vyrovnanie a usmerňovanie záujmov me
dzi stavmi, medzi výrobcami a epotrebi
teľmi a o riešenie prípadných eporov me
dzi zamestnávateľmi a zamestnancami.

S 63.

() Stavy sa organizujú na princípe
samosprávnom.

Č) Otázky organizácie, činnosti, právo
moci stavov a štátneho dozoru nad nimi
určuje osobitný zákon.

HLAVA ÔSMA.

Územná samospráva,
S 64.

() V správe štátu zúčastnia sa občania
prostredníctvom orgánov územnej a sta
vovskej samosprávy. Pri tom treba mať
náležitý ohľad na záujmy inonárodných
skupín.

() Podrobnosti určuje osobitný zákon.

HLAVA DEVIATA.
Súdnictvo,

S 65.

() Súdna moc prislúcha štálnym súdom
a osobitným súdom. Ich organizáciu, obor
ich pôsobnosti, ich príslušnosť a pokračo

() Níkto nesmie by( zbavený svojho
zákonného sudcu.

) Výnimočné súdy možno zriadiť len
pre pokračovanie v treslných veciach, len
v prípadoch zákonom vopred určených a
len na čas obmedzený.

5 66.

() Súdnictvo vo všetkých inštanciách
je oddelené od správy.

(“) Osobitné zákony určujú, kloré
správne úrady majú súdnu moc vo ve
ciach, odkázaných na trestné pokračova
nie policajné alebo finančné.

(7) Právomoc vojenských súdov možno
rozšíriť na civilné obyvateľstvo len počas
vojenného stavu podľa zákonných usla
novení a len na činy v tejto dobe spácha
né. Vo výnimočných prípadoch možno ne
vojenské ozbrojené štátne orgány na ur
čitom území podrobiť právomoci vojen
ských súdov.

() Vo všetkých prípadoch, v ktorých
správny úrad podľa zákona rozhoduje o
súkromnoprávnych nárokoch,strana, kto
rá je týmto rozhodnutím dotknutá, môže
Sa po vyčerpaní opravných prostriedkov
domáhať nápravy pred štátnymi súdmi, ak
to nevylučuje zákon.

() Riešenie 6porov vo veci oboru pô
sobnosti medzi súdmi a správnymi úradmi
upravuje zákon.

5 67.

(") Sudcovia sú nezávislí v 6vojej sud
covskej funkcii a viazaní sú len zákonom.

(") Podrobnosti o služebných pomeroch
sudcov, najmä o ich disciplinárnej zodpo
vednosti a o podmienkach, potrebných na
dosiahnutie miesta sudcu z povolania, ur
čujú osobitné zákony.

8 68.

Sudcovia z povolania Sú ustanovovaní
na 6voje miesta vždy trvale, proti 6vojej
vôli môžu byť preložení alebo daní do vý
služby len v prípadoch novej súdnej orfa
nizácie v dobe zákonom určenej alebo

vanie pred nimi upravujú osobitné zákony. | na základe právoplalného disciplinárneho
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rozhodnutia, ktorým môže byť vyrieknulé
i pozbavenie sudcovského úradu: do vý
služby môžu byť daní na základe právo
platného rozhodnutia i v tom prípade, keď
dosiahnu veku zákonom určeného. Podrob
nosti určuje osobitný zákon. Tento zákon
určuje i podmienky, pri ktorých môže byf
sudca z povolania suspendovaný z úradu.

5 69.

Sudcovia z povolania nesmú mať iných
[unkcií platených stálych alebo občae
ných, nakoľko zákon nedovoľuje výnimky.

S 70.

Rozsudky sa vynášajú menom Re
publiky.

5 11.

Sudcovia pri rozhodovaní majú skúmať
platnosť vládnych nariadení: pri zákonoch
a nariadeniach s mocou zákona môžu skú
mať len to, či boly riadne vyhlásené.

5 72,

Prezidentovi republiky prislúcha právo
udeľovať milosť, najmä odpúšťať alebo
zmierňovať tresty, uložené trestnými súd
mi a disciplinárnymi vrchnosťami a právne
následky takýchto odsúdení, počítajúc do
toho aj zahladenie odsúdení, a — s výnim
kou trestných činov, kloré sa stíhajú len
súkromnou obžalobou, — nariaďovať, aby
Sa Súdne trestné pokračovanie nezavá
dzalo, alebo aby 6a zastavilo.

8 73.

Zodpovednosť štátu a sudcov za ná
hradu škody, ktorú títo zapríčinili tým, že
porušili právo vo svojej sudcovskej funk
Cii, určuje osobitný zákon.

8 74.

() Ochranu proti rozhodnutiam správ
nych orgánov poskytuje správne súdnictvo,

(") Štát a vinný štátny orgán (za
mesinanec) ručí za škodu, spôsobenú ne
zákonným výkonom verejnej moci.

() Podrobnosti určujú osobitné zákony.

Slovenskýzákonník č.185.
HLAVA DESIATA.

Povinnosti a práva občanov,

S 75.

() Každý občan mužského pohlavia je
podrobený vojenskej službe alebo ňou
spojenej pracovnej povinosti a je povinný
mať účasť v obrane štátu.

() Každý občan mužského pohlavia je
podrobený predvojenskému a povojenské
mu výcviku.

Č) Na obranu štátu každý občan bez
rozdielu pohlavia je podrobený pomocnej
službe a môže byť na výcvik pre túto
službu povolávaný.

() Spôsob, druh a trvanie vojenskej,
pracovnej a výcvikovej povinnosti a vý
nimky určuje osobitný zákon.

5 76.

Práca duševná alebo telesná je ob
čianskou povinnosťou.

$5 77.

Každý občan je povinný platiť dane,
dávky a poplatky na základe zákona.

S 78.

Občania sú povinní plniť úlohy svojho
povolania, pomáhať verejným orgánom
v ich činnosti, plniť funkcie, ktoré majú
na základe zákona alebo z príkazu úra
dov.

S 79.

() Vlastníctvo má sociálnu funkciu a
zaväzuje majiteľa narábať 6 ním v záujme
všeobecného dobra.

(?) Súkromné vlastníctvo možno ob
medziť len zákonom.

S 80.

Občania sú povinnístarať sa o výchovu
a školenie evojich detí, aby €a staly z nich
dobrí občania štátu.
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S 81.

() Všetci obyvatelia bez rozdielu pô
vodu, národnosti, náboženstva a povola
nia požívajú ochranu života, slobody a
majetku,

() Obmedzenie týchto práv je prípust
né len na základe ustanovení zákonov.

S 82,

() Osobná sloboda a domáci pokoj sa
zaisľuje v medziach ustanovení zákonov.

() Níkto nesmie byť potrestaný pre
chovanie sa, ktoré neporušiílo právoplatnú
trestnú normu a ktorého trestnosť nebola
už vopred zákonom alebo zákonitou nor

"MOUUrčená.

S 83.

Lislovné tajomstvo môže byť obmedze
né len zákonom.

S 84.

Shromažďovacie, tlačové a spolčovacie
právo 6a zabezpečuje v medziach zákon
ných ustanovení.

S 85.

Sloboda vierovyznania, prejayu mien
ky, vedeckého badania a umenia sa za
bezpečuje, nakoľko nenaráža na uslano
venia zákonov, verejného poriadku a kre
sťanských mravov.

S 86.

Manželstvo, rodina a materstvo sú pod
zvýšenou ochranou právneho poriadku.

S 87.

() Práca je chránená.
() Vykorisťovanie sociálne slabých ob

čanov sa zakazuje.
U) Výška mzdy má byť primeraná pra

covnému výkonu 6o zreteľom na rodinné
pomery.

() Rušenie a organizovanie rušenia
práce 6a zakazuje.

() Podrobnosti určuje osobitný zákon.
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| HLAVA JEDENASTA.
Cukve.

S 88.

Každému sa zabezpečuje právo voľne
plniť náboženské povinnosti, nakoľko to
neodporuje ustanoveniam zákona, verej
nému poriadku a kresťanským mravom.

S 89.

Všetky cirkve a náboženské spoloč
nosti uznané štátom sú verejnoprávnymi
korporáciami s vlastnou správou a vlast
ným majetkom.

S 90.

Vyučovanie náboženstva na ľudových
a stredných školách je povinné a deje sa
kvalifikovanými prislušníkmi cirkví pod
dozorom štátu.

HLAVA DVANASTA.

Národnostné skupiny.

S 91.

() Občania môžu sa voľne hlásiť k svo
jej národnosti.

() O príslušnosti občanov k národnosti
vedie ga kataster.

() Zmeny v národnostnom katastre mô
žu sa diať len v medziach zákona.

(“) Podrobnosti určuje zákon.

S 92.

(") Každá činnosť smerujúca k odnárod
neniuje trestná.

(") Podrobnosti určuje zákon.

S 93.

() Národnostné skupiny, kloré 6a na
územi Slovenska udomácnily, majú právo
kultúrne a polilicky 6a organizovať pod
vlastným vedením.

() Národnostné skupiny a ích členovia
(8 91) so svojím materským národom môžu
nadväzovať a pestovať kultúrne styky.
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S 94.

Národnoslné skupiny majú právo uži
vať vo verejnom živote a v školách evojho
jazyka, o čom sa vydá osobilný zákon.

S 9.

Práva národnostných skupín, uvedené
v ústave, platia natoľko, nakoľko také
isté práva v skutočnosti požíva i eloven
ská menšina na území materského štátu
príslušnej národnostnej skupiny.

HLAVA TRINASTA.

Rozličné ustanovenia.

S %.

Ústavným zákonom je každý zákon,
ktorý je ako taký označený a bol odhla
sovaný kvalifikovanou väčšinou (8 21).

5 917.

() Zákony a nariadenia 6 mocou záko
na, ktoré odporujú ústave alebo iným
ústavným zákonom,sú neplatné.

(") Ústava a iné ústavné zákony môžu
byť menené alebo doplnené len zákonmi,
ktoré sú označené za ústavné.

5 98.

() O tom,či zákony a nariadenia 6 mo
cou zákona vyhovujú ustanoveniu 5 97
ods. 1, rozhoduje ústavný senát.

(7) Ústavný senát 6a skladá zo senát
nych prezidentov Najvyššieho súdu a Naj
vyššieho správneho súdu. Predsedom ee
nátu je prvý prezident Najvyššieho súdu.

() Podrobnosti určuje osobitný zákon.

S 99.

() Zákony a nariadenia strácajú plat
nosť najneskoršie koncom januára, ktorý
nasleduje po 25. roku od ich vyhláse
nia, ale ak sú zpred 14. marca 1939,

Slovens kýz áko nník č. 185.

najneskoršie koncom januára 1950. Vláda
môže ich platnosť predlžiť o 25 rokov ich
novým vyhlásením v ebierke na vyhlaso
vanie určenej a v jazyku štátnom, To isté
právo prislúcha iným orgánom štálu, ak
ide o právne predpisy, ktorých vydávanie
patrí do ich pôsobnosti.

() Platnosť zákona možno takto pre
dížiť len, ak zákon evoje trvanie sám vý
slovne neobmedzuje.

() Skorší predpis možno platne meniť
počnúc rokom 1950 len tak, že sa súčasne
vyhlási nové znenie celého predpisu, kto
rý je zmenou priamo dotknutý.

S 100.

(1) Terajší snem ostáva v činnosti, kým
sa neustaví nový. Dokiaľ nebude vyvolený
ústavou určený počet poslancov,pre plal
né usnášanie je rozhodujúci počet poslan
cov ústavodarného snemu.

( Funkčné obdobie ústavodarného
snemu skončí 6a najneskôr 31. decembra
1943.

S 101.

Prvého prezidenta republiky vyvolí
snem do 90 dni po účinnosti tohoto zá
kona.

S 102.

Všetky ustanovenia právnych pred
pisov, ktoré sú v rozpore 6 touto ústavou,
alebo s existenciou samostatnej Slovenskej
republiky, strácajú platnosť.

S 103,

Zákon tento nadobúda účinnosti dňom
vyhlásenia a vykoná ho vláda.

Dr. Sokol v. r.
Dr. Tiso v.r.

Dr. Fritz v. r.
Medrický v. r.
Stanov. r.
Čatloš v. r.,

Dr. Tuka v.r.
Dr.Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r.,

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra č. 12,
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186.
Zákon

zo dňa 25. júla 1939
o Najvyššom účtovnom kontrolnom úrade.

Slovenský snem 6a ueniesol na tomto
zákone:

51.
Na vykonávanie dozoru nad štátnym

hospodárstvom, štátnym majetkom, majet
kom a hospodárením štátnych podnikov,
ďalej nad štátnym dlhom a štátnym účtov
níctvom vôbec zriaďuje sa Najvyšší účtov
ný kontrolný úrad so sídlom v Bratislave.

8 2.

Tento úrad je samostatný, minister
stvám na roveň postavený a od nich ne
závislý.

8 3.

U) Najvyšší účtovný kontrolný úrad
skladá 6a z predsedu, podpredsedu, z po
trebného počtu úradníkov a pomocného
personálu.

() Najvyššiemu účtovnému kontrolné
mu úradu sú pridelení:

a) úradníci právni, komerční a tech
nickí (služ. trieda lb),

b) úradníci účtovní a revízni (služ. tr.
11),

c) úradníci kancelárskej služby (služ.
tr. IV),

d) pomocný personál, t. j. zamestnan
ci kancelárskej pomocnej služby a po:
trebný počet zriadencov.

Cena: Ks 3.60.

() Počet úradníctva a pomocného per
sonálu a jeho rozvrstvenie určí ga osobit
nou syslemizáciou.

(“) Dočasnú systemizáciu určí vláda na
návrh ministra financií. Do dvoch rokov
od začiatku činnosti: Najvyššieho účtovné
ho kontrolného úradu vláda na návrh
predsedu tohoto úradu predloží snemu ná
vrh zákona na riadnu systemizáciu.

8 4.

( Predseda, podpredseda, úradníci a
pomocný personál nesmú byť členmi ene
mu.

() Predsedom, podpredsedom, úrad
níkom, pomocným alebo iným zamestnan
com nemôže byť, kto je 6 prezidentom re
publiky, predsedom vlády alebo ministromvpríbuzenskompomere,atov línii
priamej vôbec, v linii pobočnej alebo
v pomere švagrovskom dotretieho stupňa.

(): Ak by sa vyskytol prípad ode. 2,
predsedníctvo snemu učiní potrebné opa
trenia na zaistenie činnosti Najvyššieho
účtovného kontrolného úradu.

S 5.

Predseda, podpredseda, úradníci a po
mocný personál (8 3, ods. 2) nesmú byť
v nijakom inom štátnom úrade a nesmú
mať iné zamestnanie okrem poručniíclva,
nesmú mať účasť ani priamo ani nepria
mo prostredníctvom iných osôb v správe
a vedení spoločností, ústavov a podnikov
vôbec a najmä takých podnikov, ktoré sú
povinné predkladať štátu vyúčtovanie,
ktoré dostávajú štálnu podporu,alebo i “"
sú štátu viazané smluvou.
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5 6.

() Predsedu a podpredsedu menuje
prezident republiky na návrh predsednic
tva snemu. Predseda a podpredseda mu
sia mať kvalifikáciu podľa $ 3, ods. 2,
písm. a) a aspoň jeden z nich musí mať
právnické vzdelanie.

() Predseda, v jeho zastúpení
predseda, sú osobne zodpovední za riadnu
a zákonom vymedzenú činnosť Najvyššie
ho účlovného kontrolného úradu priamo
snemu, Sú osobne zodpovední aj za kaž
dé Zanedbanie alebo nezákonnosť, ktorej
sa dopustili pri plnení svojich úradných
povinností aiebo sami alebo s ich vedo
mím úradníci a ostatní zamestnanci.

() Trestné stíhanie predsedu a pod
predsedu upraví zákon o stíhaní členov
vlády.

() Odo dňa podania obžaloby nesmie
predseda alebo podpredseda vykonávať
svoju úradnú funkciu. V takomto prípade
na návrh predsedníctva snemu urobí pre
zident republiky potrebné kroky na za
istenie riadnej činnosti Najvyššieho účtov
ného kontrolného úradu. Svojej úradnej
funkcie môže sa znovu ujať až po oslobo
dzovacom rozsudku alebo po zastavení
pokračovania.

() Predsedu alebo podpredsedu môže
dať do výslužby na návrh predsedníctva
snemu prezident republiky len vtedy, ak
sú trvale neschopní vykonávať svoju úrad
nú funkciu, alebo ak dosiahli 60. rok
svojho veku, ďalej na vlastnú žiadosť. Ináč
úradu možno ich skôr pozbaviť iba podľa
ustanovení predošlých odsekov.

() Miesto predsedu systemizuje sa v 1.
platovej slupníici: ostatné miesta určia sa

systemizácie (S 3, ods. 3

pod

voľne v rámci
a 4).

S 1.

() Predseda, v jeho zastúpení podpred
seda, je povinný veci týkajúce 6a pôsob
nosti evereného mu úradu hájiť v sneme
a dávať potrebné vysvetlenia.

Slovenský zákonník č. 186.

() Má právo zúčastniť sa 6 hlasom po
radným na schôdzkach vlády, ak rokuje
o veciach, ktoré spadajú do oboru pôsob:
nosti Najvyššieho účtovného kontrolného
úradu.

S 8.

() Dozoru Najvyššieho účtovného kon
trolného úradu podliehajú účty štátnych
úradov a podnikov, týkajúce Sa peňazí,
materiálu a iných hodnôt, aj účty nadácii
a fondov, ústavov a spoločnosti dotova
ných štátnymi peniazmi alebo 6pravova
ných štátnymi orgánmi. Je oprávnený
kontrolovať aj také ustanovizne, ktoré pri
jímajú podpory zo štátnej pokladnice.

() Jeho kontrole nepodliehajú záko
nom povolené fondy na nepredvídané vý
davky vlády alebo jej členov.

5 9.
t

() Najvyšší účtovný kontrolný úrad je
povinný predovšetkým skúmať, či príjmy
a výdavky spočívajú na zákonných usta
noveniach alebo smluvách, či príjmy sú
riadne poukázané a zúčtované, či sa pri
správe štátneho majetku pokračovalo ho
spodárne. Je povinný skúmať, či poukazy
a účty sú v súlade so štátnym rozpočtom
a rozpočtovým zákonom, či poukazova
nie sa deje podľa rozpočtu a v jeho rámci
a či sa 6 úsporami nakladá podľa ustano
vení rozpočtového zákona.

() Úrady a orgány, uvedené v 8 8, sú
povinné predložiť Najvyššiemu účtovnému
kontrolnému úradu na požiadanie účty a
ostatné doklady. Najvyšší účtovný kontrol
ný úrad je oprávnený účty a doklady
svojimi orgánmi preskúmať na mieste sa
mom, robiť občasné prehliadky v učiár
ňach ministerstiev a správnych úradov
6 poukazovacím právom: ďalej, ak to vy
žaduje bezpečnosť štátneho majetku a
účel kontroly, svojimi orgánmi u správ
nych úradov skontrolovať pokladnice,
preskúmať likvidáciu a inventarizáciu zá
sob.
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() Prehliadky v ministerstvách, v ich
učtárňach, prehliadky a skontrá v ostat
ných štátnych úradoch môže Najvyšší úč
tovný kontrolný úrad robiť len po pred
chádzajúcom upovedomení príslušného
ministerstva,

S 10.

[) Ak vznikne v správnom roku ne
odkladná potreba poukázať výdavok, o
klorý nie je postarané v štátnom rozpoč
te, alebo výdavok, ktorým sa prekroči
povolený úver, alebo ak nastane potreba
hradiť výdavok z iného, ako rozpočtom
určeného úveru, alebo na iné, než rozpoč
tom určené obdobie, prislušné ústredné
úrady sú povinné poslať spisový materiál
po dohode s ministerstvom financií pred
vypravením na nahliadnutie Najvyššiemu
účtovnému kontrolnému úradu, ktorý má
právo do 8 dní uplatniť námietky.

Č) Ak tieto námietky nemôže prisluš
ný ústredný úrad odstrániť, rozhodne o
nich vláda s povinnou účasťou predsedu
Najvyššieho účtovného kontrolného úra
du. Vláda oznámi predsedovi svoje roz
hodnutie aj písomne, ak to predseda
žiada.

() Najvyšší účtovný kontrolný úrad je
povinný tieto výdavky viesť v evidencii a
vykázať ich v štátnom záverečnom účte.

5 11.

() Výčitky, týkajúce sa účtov, a chy
by, zistené pri dohliadkach, oznámi Naj
vyšší účtovný kontrolný úrad príslušnému
ústrednému úradu, ktorý je povinný od
strániť závady a oznámiť Najvyššiemu úč
tovnému kontrolnému úradu, čo vo veci
zariadil. Ak sa to nestane do 3 mesiacov,
vybaví vec Najvyšší účtovný kontrolný
úrad priamo 6 príslušným úradom, a ak
nedojde k dohode, predseda predloží vec
na rozhodnutie vláde prostredníctvom jej
predsedu. Predseda Najvyššieho účlov
ného kontrolného úradu je potom povinný
zúčastniť 6a prislušnej schôdzky vlády.

() Predseda vlády oznámi rozhodnu-,
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tie vlády predsedovi Najvyššieho účtov
ného kontrolného úradu písomne. Ak
s týmto rozhodnutím predseda nie je
uspokojený, predloží vec na rozhodnutie
snemu.

8 12.

() Pri kontrole štátneho dlhuje Naj
vyšší účtovný kontrolný úrad povinný skú
mať, či sa dlhopisy alebo pokladničné
poukázky vydávajú prísne podľa zákona,
či sú riadne zaknihované záväzky štátu,
či vláda prísne plní povinnosli štátu i vo
veci vlastných dlhov, i vo veci Záväzkov,
za ktoré štát ručí, či sa v úplnom poriad
ku deje zúrokovanie a umorovanie a či
je v úplnom poriadku zaistenie, dané ve
riteľom.

7) Všetky štátne dlhopisy, vydané po
účinnosti tohoto zákona, vyžadujú k svojej
platnosti kontragignácie predsedu Naj
vyššieho účtovného kontrolného úradu.

(7) Najvyšší účtovný kontrolný úrad
spolu s ministerstvom financií má v úscho
ve pripravené štátne dlhopisy a vydáva
ich ministrovi financií podľa príslušného
splnomocňovacieho zákona. Preberá štát
ne dlhopisy, určené na amortizáciu a ničí
ich.

(“) Vo veci dozoru podľa ods. 1 Naj
vyšší účtovný kontrolný úrad má právo
vyžiadať si od úverového oddelenia mini
stenstva financií vysvetlenia a výkazy a
má právo nahliadnuť do príslušných kníh
o štátnom dlhu, ale tak, aby tým nijako
nebola hatená práca tohoto mi isterstva.

S 13.

() Najvyšší účtovný kontrolný úrad
dozerá i na obeh drobných peňazí a podľa
výkazov ministerstva financií konlroluje,
či sa ich obeh a razenie minci deje v me
dziach zákona.

() O stave štátneho dlhu a o stave
obehu drobných peňazí vydáva Najvyšší
účtovný kontrolný úrad štvrťročné zprávy.
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S 14.

() Najvyšší účtovný kontrolný úrad
je povinný každoročne do konca septem
bra sostaviť ročný záverečný účet predo
šlého správneho roku o všetkých štátnych
príjmoch a výdavkoch.

() Štátne úrady, ktoré poukazujú pla
ty, sú preto povinné predkladať Najvyš
šiemu účtovnému kontrolnému úradu me
sačné výkazy príjmov a výdavkov a po
uplynutí správneho obdobia ročné účty,
v ktorých musia vykázať sumárny výsle
dok peňažného hospodárenia, tento výsle
dok porovnať 60 štátnym rozpočtom a
odchylky náležite odôvodniť.

() Takto sostavený ročný záverečný
účet je povinný Najvyšší účtovný kontrol
ný úrad predložiť do ďalších dvoch me
siacov vláde, ktorá ho predloží bez me
škania snemu na preskúmanie a schvá
lenie.

S 15.

Najvyšší účtovný kontrolný úradje po
vinný spolu s ročným záverečným účtom
predložiť snemu aj bilanciu štátneho ma
jetku, podrobnú zprávu o štátnych inve
stíciách predošlého správneho roku a 6vo
je minuloročné poznatky a odporúčania.

S 16.

() Najvyšší účtovný kontrolný úrad je
povinný starať 6a o to, aby štátne účtov
níctvo bolo čo najjednoduchšie, najúčel
nejšie a najvýhodnejšie, a upravené tak,
aby umožňovalo ľahkú a rýchlu kontrolu.

() Má preto právo kontrolovať svojimi
orgánmi ktorýkoľvek šlátny účtovný úrad,
má právo účtovné vedenie preskúmať, zi
slené závady, chyby a nedostatky vyčítať
a dbať o jeho úpravu podľa ustanovenia
predošlého odseku.

() Preto spolupôsobí aj pri vydávaní
nových nariadení, týkajúcich sa účtovníc
tva a kontroly, a pri všetkých zmenách
týchto nariadení. Bez jeho súhlasu ne
možno takélo nariadenia vydávať. Ak

“ sám potrebu Zmien,
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Najvyšší účlovný kontrolný úrad uzná
dohodne sa o tom

s príslušným ústredným úradom.

5 17.

() Najvyšší účlovný kontrolný úrad
konečne dozerá na zachovávanie platných
penzijných predpisov pri štátnych úradoch,
ústavoch a podnikoch, i ústavoch, podni
koch, fondoch atď. štátom spravovaných.

() Pre túto kontrolu má v evidencii
všetkých penzistov.

S 18.

) Predseda Najvyššieho účtovného
kontrolného úradu po dohode s vládou
vypracuje podľa tohoto zákona rokovací
poriadok a predloží ho do 3 mesiacov sne
mu na echválenie.

() Schválený rokovací poriadok sa
uverejní v Slovenskom zákonníku.

S 19.

() Kontrola poukazovacieho práva
v obore Najvyššieho účtovného kontrol
ného úradu náleží snemu.

() Preto Najvyšší účtovný kontrolný
úrad predloží snemu svoje účty o celo
ročnom hospodárení do 6 mesiacov od
uplynutia príslušného roku.

(") Najvyšší účtovný kontrolný úrad je
povinný predložiť na kontrolu 6nemu akú
koľvek inú písomnosť, vzťahujúcu sa na
obor jeho pôsobnosti, ak ho o to požiada
priamo snem alebo ktorýkoľvek jeho vý
bor.

S 20.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom
vyhlásenia a vykonajú ho všetci členovia
vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Dr. Tuka v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.,
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187.
Vládne nariadenie

zo dňa 18. júla 1939
o znalečnom v trestnom pokračovaní

súdnom,

Vláda Slovenského štátu podľa 5 227
súdneho trestného poriadku, zák. čl.
XXXIII: 1896, čl. II., SS 1 až 4 zákona zo
dňa 1, júla 1927, č. 107 Sb. z. an., ktorým
sa menia niektoré ustanovenia trestných
poriadkov a zriaďujú súdne lekárske rady,
a $8 62 a 70 zákona zo dňa 24. novembra
1926,č. 218 Sb. z. a n., o autorskom práve
k dielam literárnym, umeleckým a foto
grafickým (o práve autorskom), nariaďuje:

ČASŤ PRVA.

Znalecké odmeny.
5 1.

() Odmeny znalcov v trestnom pokra
čovaní súdnom určujú sa pravidlom (S 2)
podľa sadzobníka znaleckých odmien pri
pojeného k tomuto nariadeniu. Ak úkon
v gadzobníku uvedený nie je v úkone tam
uvedenom už zahrnutý, určí sa odmena
podľa času a námahy, ktoré boly k úkonu
potrebné, a hľadiac k výške sadzobnej od
meny za úkon obdobný.

() Odmeny znalcov, ktorí nie sú v sa
dzobníku znaleckých odmien uvedení, ur
čujú sa podľa času a námahy, podľa stup
ňa vedomostí alebo zručností, ktoré boly
k úkonu potrebné, a podľa toho, ako sa
podobný úkon odmeňuje mimo súdneho
pokračovania,

S 2.

Ak znalecký úkon vzhľadom na jeho
rozsah, složitosť alebo mimoriadne vedo
mosti alebo zručnosti, ktoré boly k nemu
potrebné, alebo vzhľadom na iné mimo
riadne okolnosti vybočuje z obvyklých
hraníc do tej miery, žeby odmena podľa
najvyššej sadzobnej položky alebo podľa
5 1, ods. 1 a 2 bola neúmerná časua ná
mahe, určí sa odmena primeranevyššia.

| 8 3.

Ak sa k úkonupribrali niekoľkí znalci,
prislúcha každému z nich nárok na úplnú
odmenu.

S 4.

Ak v sadzobníku znaleckých odmien
sa inak neurčuje, v odmene za vyšetrenie
(prehliadku, ohliadku) zahrnutá je aj od
mena za nález a posudok,

8 5.

Ak odmena za znalecký úkon, ktorý
sa koná v neprítomnosti súdu, podľa 6a
dzobníkaje závislá od dlžky času na úkon
vynaloženého, znalec je povinný viesť
osobitný výkaz, v ktorom v časovom po
radí poznamená, koľko hodín patričného
dňa strávil pri znaleckej činnosti a čo za
ten čas vykonal, Tento výkaz predloží
znalec súdu zároveň so žiadosťou o od
menu.

S 6.

Štátnym a iným verejným zamestnan
com, úradom a ústavom, ak nejde o zna
leckú činnosť bezplatnú, prislúcha za zna
leckú činnosť odmena určená podľa tohto
nariadenia, a to polovicou sadzby na ten
ktorý úkon stanovenej, ak sadzobná polož
ka presahuje 10 Ks. Nahradia sa im však
hotové výdavky so znaleckou činnosťou
spojené, ak tieto nie sú už zahrnuté v prí
slušnej sadzobnej položke.

S 7.

(") Odmena podľa sadzobníka znalec
kých odmien prislúcha znalcovi bez ohľa
du nato, či ide o znalecký úkonv príprav
nom pokračovaní alebo na hlavnom alebo
odvolacom pojednávaní.

() Ak znalec podá na hlavnom alebo
odvolacom pojednávaní posudok na zá
klade vlastného nálezu podaného v prí
pravnom pokračovaní, prislúcha mu rov
naká odmena ako za posudok na podkla
de nálezu zisteného iným znalcom. Ak pre
posudok na podklade nálezu zisteného
iným znalcomu tej či onej kategorie znal
cov nie je osobitná odmena stanovená, ur
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čí súd odmenu zlomkom, a to pravidlom
nie viac než polovicou odmeny ustálenej
v pokračovaní prípravnom.

8 8.

() Pomocníkovi pri pitve prislúcha od
mena 10 Ks, ak 6a však pitvala mrtvola
v rozklade, mrtvola exhumovaná, mrtvola
osoby zomrelej na nákazlivú chorobu ale
bo postihnutej sepsiou, alebo ak pitva
trvala vyše dvoch hodín, môže sa určiť
odmena vyššia, najviac však 20 Ks. Iným
pomocným osobám znalcom pribraným
prislúcha odmena obvyklá pre obdobné
úkony v mieste ich činnosti.

() Pomocným osobám, ktoré sú v úra
de alebo v ústave, kde sa znalecký úkon
koná, úradne ustanovené, odmena nepri
slúcha,

5 9.

Ak 6a javí odôvodneným určenie od
meny presahujúcej 1.000 Ks, pokračujúci
sudca alebo súd, po vyžiadaní mienky
štátneho zastupiteľstva, predloží podrobný
návrh za účelom povolenia ministerstvu
pravosúdia,

ČASŤ DRUHA.
Náhrada za stratu času.

S 10.

() Osobitná náhrada za stratu času pri
slúcha znalcovi len:

a) ak je povolaný k znaleckému úkonu
do obce, kde nemá ani evojho bydliska ani
svojej obvyklej pracovnej miestnosti, za
čas, ktorý následkom toho strávil mimo
svojho bytu a mimo svojej obvyklej pra
covnej miestnosti: od tohto času odčíta sa
čas, za ktorý trval vlastný znalecký úkon:

b) ak z nariadenia súdu je prítomný
na pojednávaní dlhšie, než je treba pre po
danie nálezu a posudku, za čas tejto prí
tomnosti: do tohto času započíta 6a čas,
za klorý trvalo prerušenie pojednávania,
alebo ktorý uplynul medzí dvoma pojed
návaniami, ak len v tom i onom prípade
nepresahuje jednu hodinu, a odčíta sa od
neho čas, za ktorý trval vlastný znalecký
úkon:
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c) ak sa na predvolanie dostaví na
úradné pokračovanie, stanovené na určilú
hodinu, a ak potom čaká na jeho skutočný
začiatok, za čas čakania:

d) ak sa na predvolanie dostaví na
úradné pokračovanie, ku ktorému potom
nedošlo z príčin ním nezavinených, za čas
od stanoveného začiatku úradného pokra
čovania, až do času, keď sa mu oznánilo,
že k úradnému pokračovaniu nedôjde.

() Náhrada za stratu času je u znalcov
6 úplným vysokoškolským vzdelaním za
každú započatú hodinu 10 Ks, za celý deň
však najviac 80 Ks, u ostatných znalcov
za každú započatú hodinu 6 Ks, za celý
deň najviac 50 Ks. Ak v prípadoch odseku
1, lit. a] až c) čas rozhodný pre určenie
náhrady nepresahuje pol hodiny, náhrada
neprislúcha. Ak v prípade odseku 1,lil
d) čas čakania netrval vyše pol hodiny,
nemôže náhrada za stratu času presahovať
odmenu, ktorá by bola prislúchala za
úkon, ktorý nebol vykonaný.

() Ak podľa zárobkových pomerov
znalca je zrejmé, že pre stratu času neulrpí
ujmu v pravidelnom zárobku, menovite ak
znalec je vo verejnej službe, náhrada za
stratu času mu neprislúcha.

ČASŤ TRETIA.
Náhrada za hotové výdavky.

8 11.

() Ak v sadzobníku znaleckých odmien
nestanoví 6a inak, prislúcha znalcovi
okrem odmeny náhrada za všetky preuká
zané skutočné výdavky, so znaleckým
úkonom nutne spojené. Za požičanie a po
užitie nástrojov a náradia náhrada nepri
slúcha,

() K výdavkom spojeným so znalecký
mi úkonmi lekárskymi a zverolekárskymi
náležia tiež výdavky za dezinfekčné pro
striedky, reagencie a primeraná čiastka za
upotrebenie gumových rukavíc.

ČASŤ ŠTVRTA.
Cestovné a stravné

S 12.

() Ak je znalec povolaný k znaleckému
úkonu do obce, kde nemá ani svojho byd
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liska ani svojej obvyklej pracovnej miest
nosti, prislúcha mu cestovné a stravné po
dľa predpisov platných pre verejných za
mestnancov,

Č) U znalcov, ktorí sú verejnými za
meslnancami, riadi sa nárok na cestovné
a slravné podľa predpisov plalných pre
ich úradné cesly. U iných znalcov riadi ganároknacestovnéa stravné,

a) ak má znalec úplné vysokoškolské
vzdelanie, podľa predpisov platných pre
šlátnych úradníkov 6. platovej stupnice,

b) ak má znalec úplné stredoškolské
vzdelanie, podľa predpisov platných pre
šlálnych úradníkov 7, platovej stupnice,

c) u iného znalca podľa predpisov plat
ných pre pomocné kancelárske osobníc
tvo.

() Ak pomocné osoby (858) nemožno
získať v mieste, kde sa znalecký úkon ko
ná, prislúcha im, ak majú aspoň vzdelanie
nadobudnuté vo 4 nižších triedach stred
nej školy alebo v meštianskej škole a
aspoň dvojročnej odbornej škole alebo v
jednoročnom náukobehu spojenom s me
štianskou školou, cestovné a stravné podľa
predpisov platných pre pomocné kance
lárske osobníctvo, pomocným osobám s
menším predbežným vzdelaním, cestovné
a stravné štátnych zriadencov.

ČASŤ PIATA.

Nároky členov súdnych
lekárskych rád.

8 13.

() Členom súdnej lekárskej rady, ktorí
Sa zúčastnili na jej zasadnutí, prislúcha
bez zreteľa na počet prejednaných vecí za
každú započatú hodinu odmena 30 Ks,
predsedajúcemu — 60 Ks.

() Tomu, kto bol na zasadnutí rady
zpravodajom (spoluzpravodajom), prislú
cha, okrem odmeny za účasť na rokovaní
podľa odseku 1, odmena 150 Ks za každú
vec, v ktorej bol zpravodajom (spoluzpra
vodajom).

() Členovia rady, ktorí nebývajú v jej
sídle, majú pri cestách na zasadnutie rady
právo na cestovné a stravné ako iní znal
ci (8 12).
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() Odmeny podľa odseku 1 a náhrady
podľa odseku 3 rozdelí predsedajúci na
jednotlivé prípady na tom islom zasadnutí
prerokované podľa času, ktorý bol potreh
ný na prerokovanie príslušného prípadu.

() Za objasnenie posudku alebo doda
točný posudok osobitná odmena neprislú
cha.

ČASŤ ŠIESTA.

Nároky členov znaleckých
sborov za posudky vo veciach

autorského práva.
8 14.

() Členom znaleckých sborov pre po
sudky vo veciach autorského práva, ktorí
sa zúčastnili na ich schôdzi, prislúcha bez
zreteľa na počet prerokovaných vecí za
každú započatú hodinu odmena 30 Ks,
predsedajúcemu — 60 Ks.

(“) Tým, ktorí boli na schôdzi sboru
zpravodajmi, alebo ktorí vyhotovili posu
dok sboru, prislúcha okrem odmeny za
účasť na rokovaní podľa odseku 1 odmena
150 Kg za každú vec, v ktorej boli zpravo
dajmi, alebo vyhotovili posudok.

() Inak platia pre nich analogicky usta
novenia 8 13, ods. 3 až 5 tohto nariadenia.

ČASŤ SIEDMA.

Všeobecné ustanovenia.
S 15.

() Povolávanie znalcov nech sa obme
dzí na najnutnejšiu mieru. V prípadoch po
chybných, ak len to neodporuje výslovné
mu ustanoveniu zákona, zistí pokračujúci
sudca alebo súd vhodným spôsobom pred
nariadením znaleckého vyšetrenia, či mož
no vôbec od neho očakávať výsledky, kto
ré by 6a daly použiť v trestnom pokračo
vaní.

(“) Odborný lekár nech sa volá len vte
dy, ak správne posúdenie veci vyžaduje
nutne osobitné odborné znalosti.

8. 16.

(") Rozsah znaleckej činnosti nech vy
medzí pokračujúci sudca alebo súd jasným
a presným označením predmelu, účelu a
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spôsobu vyšetrenia a poskylnutím struč
ných, avšak obsažných zpráv zo 6pisov.

() Ak treba vyšetriť niekoľko pred
metov a nieje islé, či nepostačí vyšetrenie
niektorých z nich, nech sa vyšetria pred
bežne len niektoré a znalcom nech sa dá
úprava, aby prestali s ďalším vyšetrením,
keď dosiahnu jeho cieľa. Treba začať
vždy s vyšetrením tých predmetov a po
užiť ten spôsob vyšetrenia, od ktorého
možno najskôr očakávať úspešný výsle
dok.

(/) Pomocné osoby (S 8) smie znalec
pribrať len, ak ich nutne potrebuje pri evo
jom úkone, a to, ak majú nárok na odmenu
a nie je nebezpečie v odklade, len 6 povo
lením pokračujúceho sudcu alebo súdu.
Pravidlom sa majú pomocné osoby získať
na mieste, kde sa znalecký úkon koná.

(“) Sudcove príkazy 6 udaním rozsahu,
predmetu, spôsobu a účelu vyšetrenia nech
sa v spise vyznačia a, ak sa daly znalcovi
ústne, nech sa v spise jeho podpisom po
tvrdia.

8 17.

() Znalec nemôže žiadať odmenu ani
náhradu, keď 6a dostavil na súd iba cie
[om prevzalia znaleckého poverenia alebo
odovzdania (prednesenia) znaleckého po
sudku.

(“) Za úkony, ktoré znalec konal proti
súdnemu príkazu alebo pokynu alebo proti
ustanoveniu S 16, ods. 2, vety druhej, od
mena ani náhrada neprislúcha. To platí
tiež o úkonoch, ktoré znalec konal bez
súdneho príkazu, iba ak bolo nebezpečie
v odklade. Taktiež neprislúcha odmena
(náhrada) za odpoveď danú nasúrenie, ako
ani za doplnenie nálezu a posudku nedo
slatočného vinou znalcovou.

(7) Znalec nemôže žiadať odmenu (ná
hradu) za preštudovanie obvyklých súd
nych spisov (pol. 37 sadzobníka), prípadne
k podaniu posudku potrebné.

S 18.

() Pokračujúci sudca alebo súd určí od
menu alebo náhradu len na písomnú alebo
do zápisnice prednesenú žiadosť znalcovu.
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(") Určenie odmeny (náhrady) deje sa
usnesením, ktoré sa doručí (vyhlási) znal
covi aj stranám.

() Proti tomuto usneseniu znalec aj
strany majú právo sťažnosti podľa vše.
obecných ustanovení trestného poriadku.
Sťažnosť podaná verejným žalobcom mä
odkladný účinok na vyplatenie sťažnosťou
napadnutých položiek odmeny (náhrady),
určenej v prvej inštancii.

S 19.

() Znalci môžu žiadať odmenu alebo
náhradu pri pokračovaní predsavzatom v
mieste ich bydliska do 3 dní, pri pokračo
vaní predsavzatom mimo miesta ich bydli
ska do 14 dní od zakončenia ich činnosti,
a ak podali posudok, odo dňa podania
(prednesenia) posudku.

() Uplatniť nárok na odmenualebo ná
hradu po uplynutí týchto lehôt môžu lens
povolením ministerstva pravosúdia.

S 20.

(") Ustanovenia tohto nariadenia ne
platia pre odmeňovanie znalcov, ktorých
odmeny sa stanovily osobitnou smluvou,
ujednanou prednostom súdu 6 povolením
ministerstva pravosúdia v dohode s mini
sterstvom financií.

() Avšak i v týchto prípadoch treba
osobám, ktorým sa uložila náhrada útrat,
uložiť povinnosť náhrady podľa sadzieb
týmto nariadením určených,

S 21.

Všetky ustanovenia tomuto nariadeniu
odporujúce sa zrušujú: zrušuje sa najmä:

S T úpravy pripojenej k nariadeniu býv.
uh. ministra pravosúdia, č. 14.270/1907 |.
M. E. nakoľko sa vzťahuje na znalečné,

nariadenie býv. uh, ministra pravosú
dia, č. 9700/1912 I. M., ktorým sa upravujú
je odmena za serodiagnostické vyšetrenie
krvných škvfn,

nariadenie býv. uh. mi istra pravosú
dia č. 9700/1912 I. M., ktorým sa upravujú
sadzby znaleckých odmien v trestných ve
ciach, nakoľko boly dosiaľ v platnosti,
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vládne nariadenie zo dňa 9, októbra
1923,č. 192 3b. z. a n., ktorým sa upravujú
poplatky súdnych lekárov a zverolekárov
v pokračovani trestnom a v pokračovaní
nespornom, nakoľko sa vzťahuje na trestné
pokračovanie,

vládne nariadenie zo dňa 13. októbra
1927, č. 153 Sb. z. a n., ktorým sa upravu
jú poplatky súdnych znalcov chemikov v
trestnom pokračovaní,

8 12 vládneho nariadenia zo dňa 13.
oklóbra 1927, č. 154 Sb, z. a n., ktorým sa
stanoví organizačný a rokovací poriadok a
poplatky súdnych lekárskych rád a

8 19 vládneho nariadenia zo dňa 17.
februára 1927, č. 10 Sb. z. a n., ktorým 6a
vykonáva zákon zo dňa 24. novembra
1926, č. 218 Sb. z. a n., o autorskom práve
k dielam literárnym, umeleckým a fotofra
fickým (o práve autorskom), nakoíko 6a
vzťahuje na trestné pokračovanie.

8 22.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia. Vykoná ho minister pra
vosúdia,

Dr. Tiso v.r. Dr. Fritz v. r.
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Príloba k vl nar. č. 187 SL z.

Pol. 1. Za vyšetrenie zranenia,

Sadzobník znaleckých
odmien.

A.Znalci lekári.
poruchy

alebo ohrozenia zdravia, za ziste
nie zdravotného alebo telesného
stavu, za vyšetrenie, či nastal pô
rod alebo pohlavný akt, za každú
vyšetrenú osobu
a) pravidlom 10 Ks
b) ak je potrebné rozsiah

lejšie vyšetrenie, na Pr.
zrkadielkom alebo iný
mi nástrojmi (na pr. na
meranie krvného tlaku
a pod.), alebo obsiah
lejší nález alebo ob
siahle vedecké odôvod
nenie posudku

c) ak prípad pod b) vyža
doval niekoľkokrát sa
opakujúce vyšetrenie 0
soby

25 Ks

35 Ks

Pozn.: Odbornému lekárovi (vládne
nariadenie zo dňa 1. marca 1932, č. 39
Sb. z an. o užívaní titulu odborného
lekára) prislúcha odmena zvýšená o
polovicu príslušnej sadzobnej položky..

Pol. 2. Za gňatie a znovupniloženie
obväzu potrebné pri vyše
trení 5 Ks

Pol. 3. Za vyšetrenie zdravotného alebo
telesného stavu

a) obvinených, svedkov,
znalcov, porotcov, atď.,
aby sa zistila príčina
ich neustanovenia sa na
súd: odsúdených, aby sa
zistilo, či možno na nich
vykonať trest na slo
bode

b) väzňov alebo mladist
vých osôb, aby sazisti
la možnosť ich dodania
do donucovacej pracov
ne alebo výchovne

8 Ks

5 Ks

Pol. 4. Za vyšetrenie duševného stavu
40 Ksa) pravidlom

b) v prípadoch složitejších
alebo ak znalecký úkon
trval aspoň hodinu 80 Ks

c) ak bolo potrebné zvlášť
obsiahle vedecké odô
vodnenie posudkua nie
koľkokrát sa opakujúce
vyšetrenie alebo pozo
rovanie v ústave alebo
pozorovacom oddelení u
súdu 200 Ks

Pozn.: Odbornému lekirovi (vládne
nariadenie č. 39/1932 Sb.z. a n.) prislú
cha odmena zvýšené o polovicu prísluš
nej

Pol. 5.

sadzobnej položky.

Za pitvu ľudskej mrtvoly alebojej
častí (s nálezo:u!

60 Ksa) pravidlom

b) ak ide o smmrtvoluv roz
klade, mriva!u exhumo
vanú, mrtvolu osoby zo
mrelej na nákazlivú
chorobu alebo postihnu
tej sepsiou 120 Ks

Pozn.: Ak treba preskúmať odev mrt
voly, prislúcha za prehliadku osobitná
odmena podľa pol. 9 alebo 10.

Pol. 6.

Pol. 7.

Pol. 8.

Pol. 9.

Za pitvu ľudského plodu neschop
ného mimodeložného života (s ná
lezom) 40 Ks

Za posudok na podklade pitvy
(pol. S a 6) vykonanej tými istými
alebo inými znalcami
a) pravidlom 20 Ks
b) v prípadoch zvlášť slo

žitých 40 Ks

Za vonkajšiu prehliadku ľudskej
mrtvoly, ľudského plodu alebo lôž
ka, ak nebola konaná pitva 20 Ks

Za prehliadku odevu, liečiv a iných
predmetov púhym okom, podľa
počtu predmetov a straty ča
su 5—30 Ks
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Pol. 10. Za mikroskopické, chemické,
spektroskopické alebo iné vyše
(renie zvláštnou vedeckou melo
dou za každý predmet vyšetrenia
(vlasy, krvnú škvrnu, semennú
škvrnu a pod.)
a) pravidlom
b) ak bolo použité niekoľ

ko spôsobov vyšetre
nia toho istého pred
metu (nepočítajúc do
toho vyšetrovanie bio
chemické)

c) za biochemické vyše
trenie predmetu 50 Ks

Pozn. 1. V týchto odmenáchje už za
hrnutá odmena podľa pol. 9.
Pozn. 2. Za vyšetrenie antisera pri
biochemickom vyšetrení osobitná od
mena neprislúcha.
Pozn. 3. Odmena za biochemické vy
šetrenie (c) prislúcha zvlášť okrem od
meny za jednu (a) alebo niekoľko (b)
iných spôsobov vyšetrenia.

Pol. 11. Za bakteriologické vyšetrenie
a) so založením kultúry

alebo pokusmina zvie

30 Ks

50 Ks

ratách . 100 Ks
b) ak bolo potrebné konať

oboje, ďalšich 20 Ks
Pozn.: V týchto odmenách je už za
hrnutá odmena podľa pol. 10.

Pol. 12.
a) Za roentgenoskopické

zistenie stavu orgánu
alebo cudzieho telesa
v tele .

b) za skiagrafické (roent
genografické) vyšetre
nie orgánu alebo cu
dzieho telesa v tele
podľa veľkosti použi
tého filmu alebo plat
ne 10—100 Ks

c) za roentgenoskopické
alebo skiagralické (ro
entgenografické) ziste
nie porúch činnosti or
gánovej podľa množ
stva výkonov a spotre

40 Ks

30

by materiálu 100—150 Ks
Pozn.: V odmene ad a) až c) je za
hrnutá i náhrada za všetky hotové vý
davky (teda v odmeneb) a c) aj náhra
da za vyhotovenie filmu alebo platne).

Pol. 13. Za odňatie krvi na reakciu BW
alebo na skúmanie skupiny krv
nej alebo na podobný účel 20 Ks

Pol. 14, Za odborné zabalenie častí mrt
vol (i exhumovaných), obsahu ža
lúdka alebo čriev, vyvrhnutého
obsahu alebo výmetov, krvi alebo
moču, zeme z hrobu, dreva z tru
hly alebo iných predmetov za
účelom ich odoslania ústavu pre
súdne lekárstvo alebo inému
ústavu 5—10 Ks

Pozn.: Baliaci materiál (debny, nádo
by ai.) obstará súd.

Pol. 15. Za posudok na podklade nálezu
zisteného iným znalcom vyníma
júc nálezy o pitve (pol. 7)
a) v prípadoch pol. 1 a)

alebo 9 odmena tam
stanovená, najviac

b) vo všetkých ostatných
prípadoch, zvlášť pri
podávaní posudku na
podklade chemických
alebo technických ná
lezov ..

c) ak je potrebné zvlášť
obsiahle vedecké odô
vodnenie posudku ale
bo ak bol posudok vy
žiadaný preto, že bola
pochybnosť o Správ
nosti posudku podané
ho inými znalcami . 40 Ks

Pozn.: Odbornému lekárovi (vládne
nariadenie č. 39/1932 Sb, z. a n.) prislú
cha odmena zvýšená o polovicu prí
slušnej sadzobnej položky.

Pol. 16. Za prítomnosť a znaleckú radu
pri súdnej miestnej obhliadke ale
bo exhumácii za každú, čo aj len
započatú hodinu 15 Ks

Pozn.: Ak má znalec nárok na odme
nu podľa inej sadzobnej položky, pri
slúcha mu odmena podľa pol. 16 len,

10 Ks

20 Ks
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ak trval čas rozhodujúci pre určenie
odmeny podľa pol. 16, v ktorom zna
lec nekonal iný úkon, za ktorý by mo
hol žiadať odmenu podľa inej položky,
aspoň pol hodiny.

B. Znalci zverolekári.
Pol. 17. Za vyšetrenie živých zvierat, za

každý vyšetrený kus
a) pravidlom
b) ak je potrebné rozsiah

lejšie vyšetrenie alebo
obsiahlejší nález alebo
obsiahle vedecké odô
vodnenieposudku 25 Ks

Pol. 18. Za pitvu zvieracej mrtvoly (s ná
lezom)
a) za pitvu malého zvie

raťa ..
b) za pitvu veľkého zvie

rafa (koňa, dobytka a
pod.)

c) ak ide o mrtvolu v
rozklade, mrtvolu ex
humovanú, alebo mrt
volu zvieraťa zahynu
lého na nákazlivú ne
moc prenosnú na [udí,
zvýši sa odmena po
dľa písm. a] a b) o 30 Ks

Pol. 19. Za posudok na podklade pitvy
vykonanej tým istým alebo iným
znalcom

10 Ks

30 Ks

50 Ks

a) pravidlom 20 Ks
b) v prípadoch zvlášť slo

žitých 35 Ks
Pol. 20. Za vonkajšiu prehliadku zvieracej

mrtvoly, ak neboia konaná pi
tva 15 Ks

Pol. 21. Za prehliadku mäsa (ak sa nepo
užil zvláštny spôsob vyšetrenia
podľa pol. 22) 10 Ks

Pol. 22. Za úkony uvedené v pol. 10, 11
a 14 podľa tamuvedeného roz
dielu, odmeny tam stanovené.

Pol. 23. Za púhe vyšetrenie za účelom
, neskoršieho nálezu 10 Ks

Pol. 24. Za posudok na podklade nálezu
zisteného iným znalcom (vyníima
júc nálezy o pitve, pol. 19)
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a) v prípadoch pol. 17 a)
alebo 21

b) v ostatných prípadoch
c) ak je potrebné zvlášť

obsiahle vedecké oadô
vodnenie posudku ale
bo ak sa posudok vy
žiada preto, že bola
pochybnosť o správ
nosti posudku podané
ho iným znalcom 40 Ks

Pol. 25. Za prítomnosť a znaleckú radu
pri súdnej miestnej obhliadke za
každú, čo aj len započatú ho
dinu 15 Ks

Pozn.: Ak má znalec nárok na odme
nu podľa inej sadzobnej položky, pri
slúcha mu odmena podľa pol. 25 len,
ak trval čas rozhodujúci pre určenie
odmeny podľa pol 25, v ktorom zna
lec nekonal iný úkon, za ktorý by mo
hol žiadať odmenu podľa inej položky,
aspoň pol hodiny.

C. Znalci
Pol. 26. Za vyšetrenie častí mrtvol ľud

ských alebo zvieracích (i exhu
movaných), obsahu žalúdka alebo
čriev, vyvrhnutého obsahu alebo
výmetu, krví alebo moču ohľadomobsahujedov— 250—500Ks

Pol. 27. Za vyšetrenie potravín, požívatín,
nápojov, toaletných prostriedkov,
liekov, šatstva, prádla, nádob,
zeme z hrobu, dreva z truhly a
iných predmetov 150—250 Ke

Pozn. 1. Odmeny podľa pol. 26 a 27
prislúchajú len stálym znalcom, aknie
sú štátnymi alebo inými verejnými za
mestnancami (8 6): iným znalcom,a to
tiež štátnym a iným verejným zamest
nancom a verejným ústavom (8 6), sa
určí odmena len zlomkom, nikdy však
viac než polovicou príslušnej sadzobnej
položky.
Pozn. 2. V odmene je zahrnutá tiež
odmena za fyzikálne, mikroskopické,
spektroskopické, fototechnické, biolo
gické a bakteriologické vyšetrenie, od

10 Ks

20 Ks

chemici.
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mena za vyšetrenie podľa niekoľkých
rozličných metód, za vyšetrenie ohľa
dom niekoľkých rozličných jedov i za
vyšetrenie kvantitatívne, aj náhrada za
všetky hotové výdavky (na pr. za re
agencie, požičanie nástrojov a náradia,
dezinfekčné prostriedky, útraty za
odoslanie predmetov) a náhrada za či
stopis nálezu a posudku.
Pozn. 3. Ak bolo vyšetrené niekoľko
časti alebo orgánov (obsah rozličných
orgánov) tej istej mrtvoly alebo nie
koľko predmetov očividome toho isléhopôvodua složenia,prislúchaodme
na len raz.

D.Znalci technickí.
(baní, lomov, stavieb, železníc, motoro
vých vozidiel, strojov, elektrostrojov,
elektrotechniky a pod.).

Pol. 28. Za každú, čo aj len započatú ho
dinu potrebnú na vyšetrenie a po
danie nálezu 15 Ks
Za posudok podaný podľa nálezu
vlastného alebo nálezu zisteného
iným znalcom

Pol. 29.

a) pravidlom . , 20 Ks
b) v prípadoch aložitej

ších . 40 Kg
c) ak bolo nutné zvlášť

obsiahle odôvodnenie
posudku 80 Ks

Pol. 30. Za prítomnosť a znaleckú radu
pri súdnej miestnej obhliadke za
každú, čo aj len započatú ho
dinu 15 Ks

Pozn. 1. Úplné odmeny podľa položky
28 až 30 prislúchajú len znalcom s úpl
ným vysokoškolským vzdelaním: iným
znalcom určí sa odmena len zlomkom,
nikdy však viac než dvoma tretinami
príslušnej sadzobnej položky.
Pozn. 2. Ak má znalec nárok na od
menu podľa inej sadzobnej položky, pri
slúcha mu odmena podľa pol. 30 len, ak
trval čas rozhodujúci pre určenie od
meny podľa pol. 30, v ktorom znalec
nekonal iný úkon, za ktorý by mohol
žiadať odmenu podľa inej položky,
aspoň pol hodiny.
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E.Znalci účtovníctva.

Pol. 31. Za každú, čo aj len započatú ho
dinu, potrebnú pre prehliadku a
podanie nálezu 10 Ks

Pol. 32. Za posudok podaný na podklade
nálezu vlastného alebo nálezu zi
steného iným znalcom
a) pravidlom 20 Ks
b) v prípadoch složitej

ších 40 Ks

c) vprípadoch zvlášť roz
siahlych 80 Ks

F. Znalci písma.
Pol. 33. Za vyšetrenie podpisu, listiny,

zápisu a pod.
a) za prvý predmet 20 Ks
b) za každý ďalší predmet 10 Ks

Pozn. 1. Za vyšetrenie pravých pod
pisov listín a pod., ktoré boly znalcovi
dané k porovnaniu, odmena neprislú
cha.

Pozn. 2. Ak bolo vyšetrené niekoľko
predmetov očividome toho istého pô
vodu, prislúcha odmenalen raz,

Pol. 34. Za mikroskopické alebo iné vy
šetrenie zvláštnou vedeckou me
todou za každý predmet vyšetre
nia

a) pravidlom 30 Ks
b) ak sa však použilo nie

koľko spôsobov vy
šetrenia toho istého
predmetu 50 Ks

Pozn.1.V týchto odmenáchje už za
hrnutá odmena podľa pol. 33.
Pozn. 2. Ak bolo vyšetrené niekoľko
predmetov očividome toho istého pô
vodu, prislúcha odmenalen raz,

G.Znalci zbraní.
Pol. 35. Za vyšetrenie zbrane alebo stre

liva podľa straty času
a) pravidlom 10—20 Ks
b) ak bolo nutné vy

konať skúšobnú
streľbu 20—40 Ks
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H.Odhadcovia.

Pol. 36. Za obhliadku a odhad vecí hnu

teľných

a) ak netrvaly viac než
hodinu 5—25 Ks

b) za každú ďalšiu, čo
aj len započatú ho

10 Ksdinu

Pozn.: Ak ide o predmety umelecké,
drahokamy, klenoty alebo iné predme
ty, ktorých odhad vyžaduje osobitné
odborné vedomosti alebo vyšetrenia,
určí sa odmena primerane zvýšená, naj
viac dvojnásobná.

I. Spoločné položky.
Pol. 37.

Pol. 38.

Za štúdium obsiahlych spisov súd
nych alebo iných, pokiaľ nie sú
vlastným predmetom znalcovej
obhliadky alebo vyšetrenia, za
každú, čo aj len započatú hodinu
pre štúdium potrebnú. 10 Ks
Za čistopisy rozsiahlych nálezov
a posudkov, vynímajúc chemic
kých (pol. 26, 27), ako aj za
vyhotovenie situačného náčrtku
alebo snímku, ak si ich súd vy
žiadal, podľa námahy a straty
času 5—30 Ks

Pozn.: Ak má čistopis viac než 30
strán, prislúcha 1 Ks za stranu.
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188.
Zákon

zo dňa 25. júla 1939.
o Slovenskej vysokej škole technickej.

Slovenský snem sa usniesol na tomto
zákone:

8 1.

() V Bratislave 6a zriaďuje Slovenská
vysoká škola technická, ktorá má tieto
odbory:

a) odbor inženierskeho staviteľstva, od
delenie konštruktívne, dopravné a vodo
hospodárske, oddelenie architektúry a po
zemného staviteľstva a oddelenie kresle
nia pre kandidátov učiteľstva na stred-.
ných školách:

b) odbor špeciálnych náuk, oddelenie
zememeračského inženierstva, oddelenie
prírodných vied pre kandidátov učiteľstva
na školách stredných, oddelenie poistnej
matematiky a oddelenie baníckeho a hut
níckeho inženierstva:

c) odbor lesníckeho a poľnohospodár
skeho inženierstva, oddelenie lesníckeho
inženierstva a oddelenie poľnohospodár
skeho inženierstva:

d) odbor chemicko-technologického in
ženierstva:

e) odbor strojného a elektrotechnické
ho inženierstva, oddelenie strojného inže
nierstva, oddelenie elektrotechnického in
ženierstva a oddelenie leteckého inženier
slva:

f) odbor obchodného inženierstva.
U) Jednotlivé študijné odbory a odde

lenia otvoria sa podľa potreby vládnym
nariadením.

S 2.

(!) Organizačný štatút, habilitačný po
riadok, ako aj rigorózny a promočný po
riadok vydá vláda nariadením. Študijné
osnovy a skušobné poriadky vydá minister
školstva a národnej osvety.

(") Absolventi Slovenskej vysokej školy
technickej, ktorí vykonali predpísané štú

dium a skúšky, sú oprávnení používať sta
vovského označenia „inženier" (Ing.) podľa
platných ustanovení.

5 3.

Vláda sa splnomocňuje, aby vyhlásila
v ucelenej forme v jazyku slovenskom vše
tky právne predpisy, ktoré platia pre Slo
venskú vysokú školu technickú.

8 4.

Všetky zákony a nariadenia, ktoré od
porujú tomulo zákonu,strácajú platnosť.

8 5.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom
vyhlásenia a vykoná ho minister školstva
a národnej osvety.

Dr. Tiso v.r.

Dr. Sokolv. r.
Sivák v. r.

189.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 26. júla 1939,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej
národnej banky v Bralislave zo dňa 22.
júla 1939 o úprave platebného styku so

Švajciarskom.

Podľa S 4 vládneho nariadenia zo dňa
2. decembra 1931, č. 179 Sb. z. a n., kto

rým sa vykonáva ustanovenie $ 2, č. 2
zákona zo dňa 14. decembra 1923, č. 7
Sb. z an. z roku 1924, ako aj 8 1. vlád
neho nariadenia zo dňa 14. marca 1939,
č. 3 SI. z, a 81 vládneho nariadenia zo
dňa 4. apríla 1939, č. 44 Sl. z., vyhlasu
jem opatrenie Slovenskej národnej banky
v Bratislave.

Minister financií:
Dr. Mikuláš Pružinský v. r.
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Opatrenie
Slovenskej národnej banky

v Bratislave
(čís. 8) zo dňa 22. júla 1939

0 úprave platebného styku so Švajciar
skom.

Vykonávajúc dohodu o obchodnom a
platebnom styku medzi Slovenskom a
Švajciarskom zo dňa 15. júla 1939, upra
vuje Slovenská národná banka po dohode
s ministrom financií platebný styk so Švaj
ciarskom takto:

Oddiel A.

Všeobecné predpisy.
ČI. 1.

Medzi Slovenskom a
možno konať vzájomné platby z týchto ti
tulov:

a) Záväzky z priamych i nepriamych
dodávok tovaru slovenského pôvodu do
Švajciarska alebo tovaru švajciarskeho
pôvodu na Slovensko bez ohľadu na to,
kedy bol tovar dovezený alebo kedyje zá
väzok splatný:

b) záväzky slovenských dlžníkov voči
švajciarskym veriteľom za dodávky tova
ru nešvajciarskeho pôvodu, ak dodávky na
Slovensko boly uskutočnené pred 15. mar
com 1939,

c) záväzky za práce slovenských alebo
Švajciarskych firiem v zošľachťovacom
slyku:

d) záväzky za vykonané služby (ako
na pr. provízie, poplatky, honoráre) a iné
vedľajšie výdavky (ako platy, mzdy, tan
tiemy, patentné poplatky a pod.):

e) nároky z režijných výdavkov, t. j.
všeobecných správnych výdavkov, vyna
ložených v podnikoch, ktoré majú švaj
ciarske alebo slovenské firmy na Sloven
sku alebo vo Švajciarsku, či už vo forme
sesterskej spoločnosti, filiálky alebo agen
túry,

f) záväzky zo švajciarskych alebo slo
venských autorských, licenčných a podob
ných nárokov:

Švajciarskom
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£) prevody úrokov, podielov na zisku
a iných kapitálových výnosov:

h) platby z poisťovacích a zaisťova
cích smlúv:

i) platby v cestovnom styku, podpory,
študijné výdavky a pod.

čl. 2.

U) Švajciarsky pôvod tovaru, ktorý sa
má vyviezť na Slovensko, určí sa švajciar
skym vysvedčením o pôvode.

Č) Pohľadávky švajciarskychveriteľov
za vykonané práce a opravy budúsa pla
tiť tým istým spôsobom, ako pohľadávky
za dodaný tovar v predpoklade, že k fak
túram sa pripojí osvedčenie príslušnej ob
chodnej komory, v ktorom bude potvrde
né, že dotyčná práca bola vykonaná vô
Švajciarsku.

ČI. 3.

Platby z titulov v čl. 1. uvedených mož
no vykonať na podklade povolenia Sloven
skej národnej banky jedným z týchto troch
spôsobov:

a) cez takzvaný „Prechodný účet Slo
venskej národnej banky“ u Schweizerische
Nationalbank, Zúrich:

b) cez takzvaný „Dispozičný účet Slo
venskej národnej banky“ u Schweizerische
Nationalbank, Zúrich:

c) pomocou súkromných platebných
kompenzácií.

ČI. 4.

Pri platbách, ktoré Slovenská národná
banka sprostredkuje, vyberá sa provízia
vo výške 3/% pri poukazoch do Švajciar
ska a provízia vo výške 3/. pri výplatách
zo Švajciarska, vždy najmenej Ks 5.—.
Z tejto provízie pripadá 114“,, Slovenskej
národnej banke a 1!4%, rozdelí sa medzi
sberné miesto a banku, ktorá na Sloven
sku platbu koná.

Oddiel B.
Zvláštne predpisy.

ČI. 5.

() Cez „Prechodný účet“ vykonajú sa
platby zo záväzkov uvedených v čl. 1, a
splatných pred 24. júlom 1939,
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U) Slovenskí dlžníci složia palričnú su
mu v Ksv Slovenskej národnej banke pro
stredníctvom Slovenskej banky v Brati
slave ako sberného miesta. Záväzky,
znejúce na Šírs, prepočítajú sa na Ks
pri úradnom kurze, určenom Slovenskou
národnou bankou pre „výplaty vo Švaj
ciarsku“. Záväzky znejúce na inú menu,
prepočítajú sa na Šírs pri príslušnom kur
ze burzy v Curychu z predchádzajúceho
dňa a Šírs taklo vypočítané prerátajú sa
na Ks spôsobom vyše uvedeným. Tieto
výpočty majú len provizornú povahu a pre
splnenie záväzku slovenským dlžníkom
budú smerodajné kurzy, platné v deň vý
platy Švajciarskou národnou bankou. O
výplatách uskutočnených vo Švajciarsku
cez „Prechodný účet" bude Slovenská ná
rodná banka uverejňovať v tlači zprávy
s udaním čísla a dátumu u nej složených
platieb.

Č) Slovenskí veritelia, pre ktorých bo
ly vo Švajciarsku složené sumy na „Pre
chodný účet Slovenskej národnej banky“
u Schweizerische Nationalbank, Zúrich,
obdržia príslušnú protihodnotu Šírs v Ks
od Slovenskej národnej banky pri kurze
pre tielo výplaty Slovenskou národnou
bankou zvlášť určenom. Ak znie pohľa
dávka na inú menu, ako na Ksalebo Šfrs,
zaplalí švajciarsky dlžník príslušnú proti
hodnotu vo Šfrs podľa kurzu v Curychu
platného v deň složenia vo Švajciarsku.

() „Prechodný účet“ bude sa viesť len
niekoľko mesiacov a po jeho zrušení bu
dú i platby starých záväzkov konané cez
„Dispozičný účet“, pri kurzoch a pod
mienkach predpísaných pre platby cez
„Dispozičný účet". Staré pohľadávky slo
venských veriteľov vo Švajciarsku bude
však Slovenská národná banka vyplácať
aj naďalej pri jednotnom kurze stanove
nom pre výplaty z „Prechodného účtu“.

ČI. 6.

) Cez „Dispozičný účet Slovenskej
národnej banky“ u Schweizerische Natio
nalbank, Zurich, vo Šírs budú sa konať
platby záväzkov a pohľadávok uvedených
v čl. 1. a splatných po 24, júli 1939, po
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kiaľ sa nekonajú plalebnými kompenzá
ciami.

U) Slovenská národná banka bude po
voľovať platby do Švajciarska cez „Dispo
zičný účet“ len na podklade prislubov.
ktoré si slovenskí dlžníci musia u nej vy
žiadať pred prevzatím záväzku voči švaj
ciarskemu veriteľovi. K žiadosti o prísľub
musí byť pripojený doklad, obsahujúci vy
hlásenie švajciarskeho exportéra o tom,
že predávaný tovar je švajciarskeho pô
vodu, podľa podmiznok platných pri vy
dávaní švajciarskych osvedčení o pôvode.
Číslo prísľubu musí byť uvedené v osved
čení o dovoze pri colnom prejednávaní
tovaru dovážaného zo Švajciarska na Slo
vensko.

() Slovenským dlžníkom pridelí Slo
venská národná banka patričnú sumu vo
Šírs proti složeniu protihodnoty v Ks, vy
počítanej pri kurze určenom Slovenskou
národnou bankou pre „výplaty vo Švaj
ciarsku“. Šírs treba nakúpiť prostredníc
tvom Slovenskej banky v Bratislave ako
sberného miesta. Ak znie záväzok slo
venského dlžníka na Ks, uhradí svojmu
veriteľovi prolihodnotu vo Šírs, zodpove
dajúcu kurzu „výplaty vo Švajciarsku“.
Ak znie záväzok slovenského dlžníka na
inú menu, ako Šírs a Ks, prepočíta sa na
Šírs pri kurze v Curychu platnom v deň
pred vykonaním platby v Slovenskej ná
rodnej banke, pri čom Šírs prepočítajú sa
na Ks spôsobom vyše uvedeným. Z týchto
pravidiel si môžu strany vzájomnou do
hodou ujednať výnimky, toto ujednanie
však nemôže zasahovať do kurzu určeného
Slovenskou národnou bankou pre „výplaty
vo Švajciarsku",

(“ Slovenskí veritelia, pre ktorých boly
vo Švajciarsku složené sumy na „Dispozič
ný účet Slovenskej národnej banky" u
Schweizerische Nationalbank, Zúrich, ob
držia príslušnú protihodnotu Šírs v Ks pri
kurze určenom Slovenskou národnou ban
kou pre „výplaty vo Švajciarsku“, Ak znie
pohľadávka na inú menu, ako na Ks alebo
Šírs, zaplatí švajciarsky dlžník patričnú
protihodnotu vo švajciarskych frankoch
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podla kurzu v Curychu platného v deň
platby u Schweizerische Nalionalbank, Zú
rich. Výplaty na Slovensku konajú sa na
podklade dobropisu Schweizerische Nalio
nalbank, Zúrich, na ,„Dispozičnom účte
Slovenskej národnej banky“.

() Keby saldo na „Dispozičnom účte“
dosiahlo výšky jeden milion ŠíÍrs,môže Slo
venská národná banka odmietnuť prijíma
nie ďalších položiek na „Dispozičný účet“,
v tomto prípade môžu švajciarski dlžníci
platiť svoje záväzky voči slovenským veri
teľom na zvláštny účet u Schweizerische
Nationalbank, Zurich, zvaný „Vorkonto
Slovakei" v prospech patričných sloven
ských veriteľov. Ak klesne saldo na „Dis
pozičnom účte Slovenskej národnej banky“
pod jeden milion Šíre, prevezme Slovenská
národná banka položky složené na „Vor
konto Slowakei“ v zodpovedajúcom roz
sahu a v chronologickom poradí ich vpla
tenia.

ČL 7.

() Pomocou súkromných platebných
kompenzácií budú sa vyrovnávať medzi
Švajciarskom a Slovenskom záväzky a pohľadávkyuvedenév čl.1.,keďtentospô
sob platby schváli na strane slovenskej
Slovenská národná banka a nastrane švaj
ciarskej Schweizerische Verrechnungsstel
le. Súkromné platebné kompenzácie budú
sa schvaľovať len s podmienkou, že kom
penzovaná suma bude činiť minimálne 5000
Šírs alebo 35.000 Ks.

() Pohľadávky, ktoré sa majú vyrov
nať súkromnou kompenzáciou, treba vpla
tiť vo Švajciarsku v Šírs na kompenzačný
účet, vedený u Schweizerische Nalional
bank, Zúrich, a na Slovensku v Ks na kom
penzačný účet, vedený v Slovenskej ná
rodnej banke v Bratislave.

() Výplatu švajciarskym veriteľom vy
koná Schweizerische Nalionalbanl:, Zúrich, |
v Šírg a slovenským veriteľom Slovenská
národná banka v Ks. |

() Vplaty a výplaty, sprostredkované
Švajciarskou a Slovenskou národnou ban
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kou, vykonávajú 6a pri kurze, určenom
Slovenskou národnou bankou pre „výplaty
vo Švajciarsku" a platnom v deň určený
kompenzačnýmipartnermi. Prémiu, dojed
nanú pri uzavieraní kompenzačnéhoob
chodu, treba vyrovnať priamo medzi kom
penzačnými parlnermi.

Č) Zostatky, ktoré neboly zúčtované
v rámci súkromnej kompenzácie, treba
vplatiť na „Dispozičný účet Slovenskejná
rodnej banky“ u Schweizerische National
bank, Zúrich, v prospech slovenského ve
riteľa, prípadne uhradené cez uvedený
účet pre švajciarskeho veriteľa.

U) Na vyrovnanie záväzkov sloven
ských dlžníkov voči švajciarskym vente
ľom z úrokov, dividend a ostatných kapi
lálových výnosov, budú pripustené sú
kromné platebné kompenzácie v maximál
nom rozsahu 20%celkového obratu na
„Dispozičnom účte Slovenskej národnej
banky“ a z celkového obratu súkromných
platebných kompenzácií. Úhrada kapitálo
vých výnosov zo Slovenska do Švajciarska
cez „Dispozičný účet Slovenskej národnej
banky“, u Schweizerische Nationalbank,
Zúrich, je neprípustná okrem prípadov
zvlášť dohodnutých medzi Schweizerische
Verrechnungsstelle a Slovenskou národnou
bankou,

Č) Slovenská národná banka dá smer
nice Sväzu slovenských bánk o technic
kom prevádzaní platebných kompenzácií
medzi Slovenskom a Švajciarskom.

ČI. 8.

Toto opatrenie nadobúda platnosti
dňom 24. júla 1939 a ostáva platné až do
dňa zrušenia platnosti dohody medzi Švaj
ciarskom a Slovenskom zo dňa 15. júla
1939,

Slovenská národná banka
v Bratislave,

Riaditeľ:
Inž. Pázmánv. r.

Guvernér:
Dr. Karvašv. r.

Knihtlačinreň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12
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190.
. Zákon

zo dňa 25. júla 1939
0 verejnej správe vnútornej.

Slovenský snem sa usniesol na tomto
zákone:

Diel prvý.
Všeobecné ustanovenia.

S 1.

() Ministerstvo vnútra a jemu podria
dené úrady vnútornej verejnej správy vy
konávajú vo svojom obvode v medziach
platných zákonov a nariadení vnútornú
správu, ak nie je, alebo nebude sverená
iným úradom.

Č) Najmä sú príslušné prevádzať záko
ny. ktorých prevádzanie neprináleží po
dľa všeobecných alebo zvláštnych pred
p.sov iným úradom.

) Úrady verejnej správy vnútornej sú
podriadené ministerstvu vnútra, ale sú
povinné vo veciach, ktoré spadajú do prí
slušnosti iných ministerstiev, dbať a pre
viesť aj nariadenia, predpisy a pokyny
týchto ministerstiev.

S 2.

() Ministerstvo vnútra a jemu podria
dené úrady verejnej správy vnútornej sú
povinné bdieť nad verejným poriadkom,
pokojom, verejnou bezpečnosťou, mrav
nosťou, odvracať všetky nebezpečenstvá
tejto povahy a odstraňovať nastalé už po
ruchy, ak to nie je, alebo aebude uložené
iným úradom alebo orgánom.

() Ak vydané už predpisy nechránia
dostatočne uvedené verejné záujmy, mini
sterslvo vnútra a župné úrady môžu

Cena 9.60 Ks.

vydávať vo forme všeobecného nariadenia
a to i pre jednotlivé prípady príkazy a
zákazy, potrebné vo verejnom záujme, a
môžu na porušenie týchto príkazov a zá
kazov ustáliť peňažné tresty od 10 do 5000
Ka, prípadne zavretie od 12 hodin do 14
dní, a toi vtedy, ak platné predpisy usta
ľujú neúmerne nízke tresty. Nedobytný
peňažný trest treba premeniť na zavre
tie, trvajúce najviac 14 dní.

() Župnými úradmi vydané príkazy a
zákazy sú platné len po schválení mini
strom vnútra. V mimoriadnych a neod
kladných prípadoch môžu takéto príkazy
a Zákazy vydať župné i okresné úrady
e6dodatočným schválením ministra vnútra.
Ak minister vnútra za 30 dní po ich vy
daní neschváli tieto nariadenia, poťažne
príkazy a zákazy, strácajú platnosť.

(/) Tresty uvedené v odseku 2 môžu
okresné úrady ukladať — bez ujmy 6úd
neho stihania — aj za každé neprístoj
né konanie alebo chovanie na miestach
verejných alebo verejne pristupných, kto
rým sa porušuje alebo ohrožuje verejný
poriadok, pokoj, bezpečnosť, dobré mra
vy, slušnosť, alebo sa vzbudzuje verejné
pohoršenie.

8 3.

(!) Orgány verejnej správy štátnej i
samosprávnej, volené a menované, sú v
úradnom styku povinné zachovávať váž
nosť, mimeranú ich “verejnému posta
veniu, chovať -sa voči každému slušne a
vychádzať v obore svojej pôsobnosti slrán
kam podľa možnosti v ústrely. Navzájom
je každý povinný v úradnom styku s tý
mito orgánmi zachovávať voči nim sluš



401

nosí a úclu, primeranú ich verejnému
poslaveniu.

() Úrady verejnej správy vnútornej sú
povinné chrániť vážnosť orgánov, uvede
ných v odseku 1, a môžu — ak nejde o
trestný čin stíhaný súdmi — potrestať
každého peňažným trestom od 10 do 5.000
Ks, kto užíva v podaniach k týmto orgá
nom spôsobuurážajúceho, alebo kto po na
pomenulí sa chová vedome hrube k verej
nému orgánu pri výkone jeho úradnej čin
nosti, alebo ho neposlúchne. Nedobytný
peňažný trest treba premeniť na zavretie,
trvajúce najviac 14 dní.

S 4.

() Župné úrady môžu vydávať nariade
nia vobore miestnej polície, sverenej po
dľa platných noriem obciam, ak ide o na
riadenie vzťahujúce sa na územie niekoľ
ko obcí, alebo ak obec, ktorej sa to týka,
sama v lehote podľa odseku 3 nevydá
potrebné nariadenia,

(7)Ak ide o územie presahujúce obvod
župy, prislúcha právo, uvedené vpred
chádzajúcom odseku, ministerstvu vnútra.

() Ak niet nebezpečenstva z meška
nia, má 6a zúčastneným obciam umožniť,
aby ga v primeranej — najmenej pätnásť
dennej — lehote vyjadrily o chystanom
nariadení, alebo potrebné nariadenie samy
vydaly.

S 5.

() Župným a okresným úradom prislú

| okresy.
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Diel druhý.
Župné a2 ckresné úrady.

8 7.

Územie Slovenskej republiky admini:
stratívne sa rozčleňuje na župy a tieto na

S 8.

Obvody žúp, poťažne župných úradov,
a ich sídla určujú 6a takto:

1. Bratislavskú župu so sídlom v Bra:
tislave tvoria terajšie okresy: Bratislava,
Modra, Malacky, Holič, Senica, Trnava
a mesto Bratislava,

Z. Nitriansku župu 6o sídlom v Nilre
tvoria terajšie okresy: Nitra, Hlohovec,
Zlaté Moravce, Topoľčany a Prievidza,

3. Trenčiansku župu so sídlom v Tren
číne tvoria terajšie okresy: Trenčín,
Piešťany, Myjava, Nové Mesto nad Vá:
hom, llava, Púchov, Považská Bystrica,
Veľká Bytča, Žilina, Kysucké Nové Me
sto, Čadca a Bánovce nad Bebravou,

4. Tatranskú župu so sídlom v Ružom:
berku tvoria terajšie okresy: Ružomberok,
Turčiansky Svätý Martin, Dolný Kubín,
Trstená, Námestovo, Liptovský Svätý Mi
kuláš, Poprad, Kežmarok, Spišská Stará
Ves, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves,
Levoča a Gelnica,.

5. Šarišsko-Zemplínsku župu so sídlom
v Prešove tvoria terajšie okresy: Prešov,

| Bardejov, Giraltovce, Sabinov, Michalov

cha trestná právomoc, ak ona neprináleží.
súdom, alebo iným úradom.

() Predpisy, podľa ktorých úrady roz
hodujú vo veciach trestnej
obecnej, sa nemenia.

S 6.

() Župné a okresné úrady prisluhujú
právo v obore práva verejného, ak to nie
je sverené iným úradom alebo súdom.

() Ustanovenia, podľa ktorých úrady
verejnej správy vnútornej rozhodujú o sú
kromno-právnych nárokoch, sa nemenia.

|

právomoci »

i

ce, Trebišov, Vranov nad Topľou, Strop
kov, Humenné a Medzilaborce,

6. Pohronskú župu so sídlom v Banskej
Bystrici tvoria terajšie okresy: Banská
Bystrica, Zvolen, Kremnica, Banská Štiav
nica, Nová Baňa, Krupina, Brezno nad
Hronom, Lovinobaňa, Modrý Kameň, Hnú
šťa, Revúca a Dobšiná.

5 9.

() Obvody žúp a sídla župných úradov
možno zmeniť len zákonom.

() Prí zmene obvodov žúp majú sa zú
častnené župy dohodnúť o majetkovom
usporiadaní. Dohodu schvaľuje minister
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vnútra, a ak by k nej nemohlo dôjsť, po
vypočutí župných výborov rozhodne mi
nister vnútra v dohode s ministrom fi
nancií,

() Totc usporiadanie sa nedotýka sú
kromnoprávnych nárokov tretích osôb.

S 10.

„Obvody okresov a ich sídla určuje
vláda nariadením: tak iste môže vláda
okresy zriaďovať alebo zrušovať.

S 11.

Obec, ktorá je, alebo bude sídlom
okresného alebo župného úradu, je povin
ná zaopatriť primerané úradné miestnosti
pre okresný alebo župný úrad. Ak ide o
okresný úrad, má nárok, aby jej polovicu
nákladu uhradil štát: ak ide o župný úrad,
tretinu jej nahradí štát a tretinu župa.

S 12.

Okresné úrady vo svojom obvode majú
tú pôsobnosť, ktorá im prislúchala dosiaľ,
ak podľa prílohy AJ nie je presunutá na
Zupné úrady, alebo podľa prílohy C) ne
prislúcha obecným alebo obvodným nota
riátom.

S 13.

U) Pôsobnosť župného úradu, okrem
pôsobnosti uvedenej v prílohe A), určuje
sa takto:

(1 Župný úrad mátaku pôsobnosť, akú
mal dosiaľ krajinský úrad, ak táto podľa
prílohy B) nie ie presunutá na minister
stvá.

() Pôsobnosť župného úradu, ako odvolacejstolice:jevymedzenáv85 24.
() Právo dozoru nad obcami, ktoré

maly do dňa účinnosti tohoto zákona
okresné výbory, prechádza na župné
úrady.

() Právo dozoru krajinského výboru
nad obcami, ak nie je podľa prílohy D)
presunuté na ministerstvo vnútra, sa pre
náša na župné úrady.
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() Na župný úrad sa prenáša pôsob:
nosť krajinskej vyživovacej komisie (£
83).

S 14.

V hlavnom meste Bratislave pôsobnosť
okresného úradu vykonáva mestský notár
sky. úrad. Doterajšia pôsobnosť mesta sa
nemení.

S 15.

() V prílohe C) uvedené vezi sa pri
deľujú do pôsobnosti obecných a obvod
nych notariátov (8 12).

() Obecné svedectvá, potvrdzovanie
ktorých prešlo do pôsobnosti notárov, za
obec podpisuje len starosta,

8 16.

(0) Policajné riaditeľstvá a policajné
úrady majú aj naďalej tú pôsobnosť, ktorá
im podľa osobitných predpisov prislúcha.

() Policajné riaditeľstvá a policajné
úrady vládnym nariadením 6a vradia do
organizácie župných a okresných úradov.

$8 17.

Vládnym nariadením možno presunúť
pôsobnosť ministerstiev na župné úrady,
pôsobnosť župných úradov na okresné
úrady a pôsobnosť okresných úradov na
obecné a obvodné notariáty alebo opačne.

5 18.

(")Prednostom župného úraduje župan.
Prednostom okresného úradu je okre.ný
náčelník. Župani a okresní náčelníci sú
štátni úradníci, ustanovení zo elužebnej
kategorie právnych úradníkov verejnej
vnútornej (politickej) správy. Služebne
podlieha okresný náčelník županovi a mi
nistrovi vnútra, župan ministrovi vnútra.
Funkciu okresného náčelníka udeľuje mi
nister vnútra a funkciu župana vláda.
Vláda môže vo výnimočných prípadoch
funkciou župana poveriť i neúradnika.

(?) Župan a okresný náčelník sú za ria
dnu správu svojich úradov a úslavov tým
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to úradom podriadených zodpovední, a to
podľa rokovacieho a kancelárskeho po
riadku pre župné a okresné úrady.

() Županovi a okresnému. náčelníkovi
prislúchajú funkčné pridavky, ktorých druh
a výšku určí vláda.

(“ Župan, okresný náčelník a policajný
riaditeľ disciplinárne podliehajú priamo
aisciplinárnej komisii II. inštancie pri mi
nisterstve vnútra.

S 19.

() Ministrovi vnútra a, ak ide o od
borných zameslnancov iných rezortov,
príslušným ministrom prisiúcha udeľo
vať služebne miesto pri úradoch verejnej
správy vnútornej, ak to právo nie je
vyhradené vláde alebo prezidentovi rep
bliky, a ustanovovať aj čakateľov. Mini
sler vnúlra a, ak ide o odborných úrad
níkov iných rezortov, príslušní ministri
majú právo úradníkov a zamestnancov
prekladať na iné úradné pôsobíšte, alebo
dať do výslužby.

() Minister vnútra môže prijímanie no
vých kancelárskych síl a pomocných zria
dencov sveriť županovi.

S 20.

() Župnému úradu sa pridelí potrebný
počet právnych, odborných (lekárskych,
zverolekárskych, poľnohospodárskych,les
ných, vodohospodárskych, stavebae-tech
nických a priemyslove-technických, prí
padne iných) účtovných, aktuárskych,
kancelárskych a iných zamestnancov. Od
horných zamestnancov možno prideliť 1
pre obvod niekoľkých župných úradov
určitému župnému úradu.

(") Okresnému úradu sa pridelí po
trebný počet právnych, aktuárskych, kan
celárskych, prípadne notárskych a iných
ramestnancov. Lekárekych, zverolekár
skych, lesných, stavebne-technických, od
borných, účtovných a iných zamestnancov
možno prideliť i pre obvod niekoľkých
okresných úradov určitému okresnému
alebo župnému úradu spoločne pre žup
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ný úrad a pre jeden alebo niekoľko okres
ných úradov. Okresný úrad, ktorý nemá
potrebných odborných úradníkov, vyžiada
si ich od župného úradu.

Č) Spoločné obvody pre odborných
úradníkov, spomenuté v odsekoch 1 a 2,
určí minister vnútra v dohode s prísluš:
ným ministrom.

S 21.

Výkon poukazovacieho práva a účtov
nú, pokladničnú a hospodársku kontrolnú
službu upraví vláda nariadením. Do toho
času platia doterajšie predpisy.

S 22.

Príslušný minister môže niektorú vec
prideliť na vybavenie inému, na roveň po
stavenému úradu, ak 6a lým dosiahne
zjednodušenie.

Diel tretí.
Administratívne pokračovanie,

S 23.

() Administratívne pokračovanie upra
ví osobitný zákon.

() Do toho času platia doterajšie pred
pisy, ak neodporujú ustanoveniam tohoto
zákona.

S 24.

() Proti rozhodnutiam, opatreniam a
rozsudkom okresného úradu, ak opravný
prostriedok nie je vylúčený, možno sa od
volať k župnému úradu, ktorý rozhodne
6 konečnou platnosťou.

() Ak župný úrad rozhoduje v I. in
štancii, proti jeho rozhodnutiam, opatre
niam a rozsudkom možno sa odvolaťk prí
slušnému ministerstvu,

() Proti rozhodnutiu alebo opatreniu
obecného a obvodného notariátu, vydané
mu vo veciach uvedených v prilohe C)
(8 15, ods. 1), možno podať odpor k okres
nému úradu, ktorý rozhodne s konečnou
platnosťou.

(“) Proti rozhodnutiu okresného úradu
ako inštancie odvolacej vo veciach trest
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nej právomoci obecnej niet opravného
prostriedku.

(] V sporoch len o peňažné plnenie,
neprevyšuiice 200 Ks, odvolanie nie je
prípustné.

Č) O opravných prostriedkoch proti
rozhodnutiam (opatreniam, rozsudkom,
usneseniam), vydaným predo dňom účinno
sti tohoto zákona, ak sú prípustné podľa
predpisov dosiaľ platných, rozhodnú stoli
ce, ktoré na miesto doterajších stolíc na
stupujú, a to aj vtedy, keby oprávný pro
Sriedok podľa tohoto zákona nebol prí
pustný (8 78, ods. 2).

S 25.

Ak nie je inak ustálené, vo veciach,
ktoré presahujú obvod okresného úradu,
je príslušný pokračovať župný úrad a vo
veciach, ktoré presahujú obvod župného
úradu, príslušné ministerstvo. Toto môže
delegovať niektorý zo zúčastnených žup
ných úradov.

S 26.

U) Úrad môže nariadiť stranám, aby
složily záruku v hotovosti alebo iným pri
meraným spôsobom, aby takto cieľ, pod
mienky a trovy pokračovania mohly byť
zabezpečené.

Č) Úrad môže tým istým spôsobom za
baviť alebo zaistiť veci, ktoré aú potrebné
na dokazovanie, alebo ktoré podľa plat
ných predpisov treba zhabať, zničiť alebo
urobiť neupotrebiteľnými.

() Úrad môže osoby, ktoré rušia po
kračovanie, po bezvýslednom napomenutí
trestať poriadkovou pokutou do 2.000 Ks.
v prípade jej nedobytnosti zavretím do 5
dni, ďalej môže ich vykázať a dať odstrá
niť brachiálnou mocou. Rovnako môže za
kročiť proti tomu, klo evojvoľne a bez
Základne zavdáva príčinu na pokračova
nie, alebo ho preťahuje, alebo bez dosta
točnej príčiny nesplní príkaz, vydaný v po
kračovaní.

Č) Krivú výpoveď svedeckú alebo
znaleckú, i porušenie povinnej mlčanli
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vosti, ak nejde o čin prísnejšie trestaný,
môže úrad trestať pokulou do 10.000 Ks
alebo stratou slobody do jedného mesiaca.

S 217.

Všelky pokuty a peňažné tresty, ulo
žené úradmi verejnej správy vnútornej,
prepadnuté istoty a iné záruky a výťažky
za veci vyhlásené za prepadnuté v po
kračovaní pred týmito úradmi, pripadajú
štátu.

5 28.

() Vykonateľné rozhodnutia, opatrenia
a rozsudky úradov verejnej správy vnú
tornej sa vykonávajú administratívnou
alebo súdnou exekúciou. Výkon admii
stratívnej exekúcie prináleží okresným
úradom, ak nie je odkázaný do pôsobnosti
obecných a obvodných notariálov.

() Okresné úrady majú prispievať sú
dom, úradom a verejným orgánom na ich
žiadosť pri nútenom výkone ich vykona
teľných rozhodnutí, opatrení, rozsudkov a
usnesení.

S 29.

Strany a iné osoby, obce a iné ve
rejné korporácie sú povinné spolupôsobiť
pri administratívnom pokračovaní.

S 30.

(") Ustanovenia tohoto dielu o župných
a okresných úradoch platia i pre štátne
policajné úrady v medziach ich pôsobno
sti.

() Pre obecné a obvodné notariáty,
ak pokračujú a rozhodujú o veciach
odkázaných do ich pôsobnosti podľa 8 15,
ods. 1 platia obdobne predpisy tejto časti
a predpisy pre administratívne pokračo
vanie úradov verejnej správy vnútornej.

Diel štvrtý.
Župná samospráva.

S 31.

Župy vo svojom obvode sú samospráv
ne ustanovizne a, nakoľko ide o úlohy
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týmto zákonom im prikázané, sú právnic
kými osobami a môžu nadobúdať práva
a samostatne 6a zaväzovať.

8 32.

() Úlohou župnej samosprávy je sta
rať sa o dopravné, hospodárske, kultúrne,
sociálne a zdravotné záujmy župy a jej
obyvateľstva, nakoľko ide o úlohy presa
hujúce rozsah a potreby jednotlivých obcí.

() Pre ten cieľ môže župa zakladať
alebo podporovať ústavy, podniky a za
riadenia, ktoré zveľaďujú mravné, telesné
a hopodárske blaho a vzdelanie obyva
teľstva.

() Tieto úlohy uskutočňujú samospráv
ne sbory, a to: župný výbor, župné komi
sie, iné župné orgány, i župan, poťažne
župný úrad.

() Úrady verejnej správy vnútornej ma
jú podporovať župnú samosprávu v jej
činnosti a vykonávať jej rozhodnutia.

Župný výbor.

S 33.

() Župný výbor má dvanásť riadnych
členov a dvanásť náhradníkov.

() Členovia župnéha výboru 6a ustano
vujú na 6 rokov tak, aby obvod každého
okresného úradu podľa možnosti bol za
stúpený aspoň jedným členom.

() Ustanovenie členov župného výboru
upravuje osobitný zákon. Pokiaľ 6a ne
ustavia župné výbory, vykonáva ich prá
va a povinnosti župan.

S 34.

() Členstvo v župnom výbore a v žup
ných komisiách zaniká:

a) smrťou,
b) vzdaním sa, keď to župný výbor

prijme,
c) vylúčením podľa 58 49 a 54,
d) rozpustením župného výboru
e) vypršaním funkčného obdobia žup

ného výboru,
f])ak dodatočne vyjde najavo nejaká

okolnosť, pre ktorú by člen ani pôvodne
nema] byť ustanovený.
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() Na miesio čianov, ktorých členstvo
zaniklo pred koncam funkčného ohdobia
(5 33, odst. 2), nzch sú povolaní na zbytok
obdobia náhradnic:.

5 35.

U) Predsedom župného výboru je žu
pan, ktorý môže predsedníctvo sveriť nie
ktorému členovi výboru. Župan svoláva
župný výbor podľa potreby, ale aspoňšest
ráz do roka, Členovia župného výboru
môžu si sťažovať na ministerstve vnútra.
ak by župný výbor nebol svolaný cez (ri
mesiace, alebo nebol svolaný za jeden rok
aspoň šesť ráz. O sťažnosti rozhodne po
dľa voľného uváženia ministerstvo vnútra.

() Aspoň tretina členov župného vý
boru môže písomne žiadať svolanie zasad
nutia župného výboru, udávajúc súčasne
predmet rokovania, ktorý nesmie vybo
čovať z pôsobnosti župného výboru. Keby
župan tejto žiadosti za 15 dní od jej
podania na župnom úrade nevyhovel,
môže každý člen výboru podať za
ďalších 15 dní sťažnosť na župnom úra:
de na ministerstvo vnútra. Župan je
povinný takúto sťažnosť do troch dní od
dojdenia predložiť ministerstvu vnútra,
ktoré o nej rozhodne.

S 36.
Župan svoláva zasadnutia župného vý

boru aspoň tri dni vopred, určuje predme
ty rokovania, ktoré majú byť súčasne s po
zvaním oznámené členom župného výboru.
i ministerstvu vnútra. O predmetoch.
ktoré nie sú na programe zasadnutia, mož
no rokovať a 6a usnášať len so súhlasom
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

5 31.

(|) Zasadnutie župného výboru otvára,
vedie, poradie rokovania určuje a zasad
nutie zakončuje predseda (5 35, ods. 1).
Župan má právo hlasovacie v župnom vý
bore. Veci, ktoré nepatria do pôsobnosti
župného výboru, predseda z rokovania vy:
lúči, proti čomu mäže polovica všetkých
členov župného výboru podať odvolanie
do 15 dní odo dňa zasadnutia. Odvolanie
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treba podať v župana na ministerstvo
vnútra.

() Ak člez:nvia rušia zasadnutie žup
ného výboru, rredseda ich má volať k po
riadku a keď sa tak stalo dva razy
bez výsledku, môže ich vylúčiť zo za
sadnutia, prípadne ich dať odstrániť, a
keď lo pokladá za potrebné, môže zasad
nutie prerušiť, alebo zakončiť. Tým nie je
vylúčené ďalšie stíhanie podľa trestného
zákona alebo iných zákonov.

() Zasadnutia župného výboru sú ne
verejné.

S 38.

i Úradníci župného úradu, županom ur
čení, majú právo a na žiadosť župného
výboru aj povinnosť byť prítomní na za
sadnutí výboru a môžu sa zúčastniť v
rokovaní, ale hlasovacie právo nemajú.

S 39,

Ak je župan toho náhľadu, že usnese
ním župného výboru sa porušuje zákon,
alebo sa prekračuje pôsobnosť výboru,
alebo sa ohrožuje zrejmý verejný záujem,
Je povinný proti takému usneseniu na mi
nisterslvo vnútrá podať odvolanie do 15
dní odo dňa zasadnutia. Ministerstvo vnú
tra o odvolaní má do ďalších 30 dní
rozhodnúť, ináč usnesenie zostáva v plat
nosti.

S 40.

() Pre platnosť usnesenia župného vý
boru, ak to zákon inak neustanoví, je po
trebná prítomnosť väčšiny všetkých čle
nov, klorí sa usnášajú väčšinou hlasov.

Č) Ak sa nesíde toľko členov, aby sa
mohol župný výbor platne usnášať, treba
svolať do 15 dní s tým istým programom
nové zasadnutie, na ktorom sa môže usná
šať v prílomnosti aspoň treliny všetkých
členov.

S 41.

V župnom výbore sa hlasuje verejne.
Kedy a pri akých podmienkach sa hlasuje
listkami, ustaľuje rokovací poriadok. Volí

sa pravidelne hlasovacími lístkami. Pri
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedov.

8 42.

") O zasadnutiach župného výboru píše
. zápisnicu úradník župného úradu, ktorého
určí župan. Zápisnicu podpisuje predseda
zasadnutia, zapisovateľ a aspoň dvaja čle
novia výboru, ktorých na začialku zasad
nutia urči predseda. Odpis zápisnice vý
boru sa má predložiť do 15 dní minisler
stvu vnútra.

() Usnesenia župného výboru, ktoré sa
majú schváliť, aj iné významnejšie usne
senia všeobecného rázu sa majú uverejniť
v úradných novinách.

Pôsobnosť župného výboru,
S 43.

(X)Župný výbor sa stará o župné cesty,
ktoré za také vyhlási osobitný všeobecný
zákon o cestách.

() Až do vydania tohoto zákona spra
vuje doterajšie krajinské cesty štál.

() Vláda dňom 1. januára 1940 odovzdá
všetky vicinálne cesty do správy župných
výborov (8 58, ods. 3).

S 44.

Župný výbor na splnenie úloh v $ 32
uvedených zakladá alebo podporuje ústa
vy, podniky a zariadenia. V obore starost
livosti o hospodárske záujmy župný výbor
sa stará najmä 0 cudzinecký ruch, elek
trizáciu a telefonizáciu. Môže obciam po
máhať pri plnení ich povinnosti, ak obce
vlastnými silami ich splniť nemôžu.

8 45.

() Župný výbor je vo veciach verejnej
správy župy poradným sborom župana a
ústredných úradov a podávao nich naich
žiadosť posudky a návrhy.

(7) Župný výbor je oprávnený aj samostatnepodaťžupanom,úradoma vládená
vrhy a podnely, ak sa týkajú záujmov
župy a jej obyvateľstva.

() O veciach polilických podávať ná:
vrhy a usnášať sa j? neprípustné.
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S 46.

(") Župný výbor v kruhu svojej pôsob
nosti vydáva šlatúty a pravidlá, ktoré pod
liehajú schváleniu ministerstva vnútra.

() Štatúty a pravidlá sa vyhlasujú v
úradných novinách.

() Ak nie je ináč ustanovené, začína
sa ich účinnosť vypršaním 15 dní po ich
vyhlásení.

Župné komisie,

S 41.

() Župný výbor môže sostaviť pre sprá:
vu jednotlivých župných ústavov, podni
kov a jednotlivých úsekov siete ciest vo
svojej správe, pre obstarávanie jednotli
vých vecí svojej pôsobnosti (dodávky,
práce atď.) a pre dozor na tieto veci žup
né komisie.

() Župná komisia môže mať najviac päť
členov. Župný výbor zo svojich členov vy
volí predsedu a jedného člena komisie,
ostatných členov vyvolí z občanov v sídle
podniku alebo v obvode zariadenia. Žu
panom určený úradník je oprávnený zú
častniť sa rokovania komisie s hlasom
poradným.

(") Pôsobnosť župných komisií určí žup
ný výbor pravidlami, ktoré schváli mini
ster vnútra. Komisie vykonávajú im sve
renú pôsobnosť pod dozorom župného vý
boru a v rámci nim vymedzenom.

Rozličné ustanovenia,

S 48.

Členstvo v župnom výbore a v župných
komisiách je čestnou funkciou. Ale členo
via lýchlo sborov majú nárok na náhradu
cestovných výloh z miesta svojho bydliska
do miesta zasadnutia a zpäť, ďalej nárok
na náhradu za stratu času. Skutočné ce
stovné výlohy a paušál za stratu času ur
čuje minister vnútra.

S 49.

Župan má upozorniť na plnenie povin
ností tých členov župného výboru a ko
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misií, ktorí bez Jzstatočného ospravedlne
nia svoje povinnosti neplnia, najmä nezú:
častňujú sa no“ zasadnutiach. Ak by aj
naďalej bez dostatočného ospravedlnení:
zanedbávali svoje povinnosti, môže ich
minister vnúlra na návrh župana členstv,
pozbaviť..

S 50.

Ak by sa župný výbor na určený čas ne
ustavil, alebo sa stal trvale usnášania ne:
spôsobilým, župan je povinný toto hneď
hlásiť ministrovi vnútra. Minister vnúlra
má hneď urobiť opatrenie, potrebné na
vedenie župnej samosprávy.

S 51.

Vláda vydá na základe zásad, v tomto
zákone uvedených, podrobný rokovacípo
riadok, platný pre všetky župné výborya
komisie.

S 52.

Župné výbory dvoch alebo niekoľko
žúp pre lepšie, hospodársnejšie alebo
technicky dokonalejšie obstaranie nie
ktorých svojich úloh môžu 6a 6o echvá
lením vlády dohodnúť na spoločnom po
stupe alebo na založení spoločného úsla:
vu, podniku alebo zariadenia. V takomlo
prípade určia pre správu spoločnej usta
novizne a pre dozor nad ňou spoločnú
komisiu a ustália podmienky spoločnej
správy a účasť na nákladoch.

S 53.

() Členovia župného výboru a župných
komisií sú povinní zachovávať mlčanlivosť
vo veciach, ktoré 6a v týchto sboroch pre
beraly ako dôverné. Nesmú zneužiť ne
dovolene vedomostí, ktoré nadobudli v
sboroch pri rokovaní.

() Nesmú ani hlasovať, ani roko
vať o veci, z ktorej môžu mať priamy
osoh alebo škodu oni sami alebo osoby,
s ktorými sú v rodinnom pomere, a
to v línii priamej vôbec, v línii pobočnej
alebo v pomere švagrovskom po tretí stu
peň, ďalej osoba, ktorá je s nimi v man
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želskom alebo podobnom sväzku a ko:
nečne tí, ktorých zastupujú na základe zá
kona. Tolo ustanovenie platí aj pre tých
členov, ktor: vo veci, o ktorej sa rokuje,
ak to nevyplývalo z ich verejnej funkcie,
podali dohrozdanie, alebo boli ináč činní,
alebo ak sú zamestnancami alebo zástup
cami osôb, ktoré majú na vybavení veci
osobný alebo hospodársky záujem. Ak
sú členmi správnych rád, účastinných
spoločnosti, jednateľmi spoločností s ru
čením obmedzeným, členmi predstaven
stiev zárobkových a hospodárskych druž
stiev, pravotármi, verejnými notármi, sta
viteľmi, civilnými technikmi atď., nesmú
hlasovať ani rokovať o veciach, kde ide o
zvláštny záujem osôb a korporácií, ktoré
zastupujú. Toto sa nevzťahuje na prípady,
kde sú účastni na vybavení veci ako prí
slušníci skupiny obyvateľov alebo urči
tého povolania, ktoré má spoločný zá
ujem na veci, o ktorej sa rokuje.

€) Kto sa nesmie zúčastniť rokovania,
musí Sa ZO Zasadnutia vzdialiť.

() Členovia župných výborov a komisii
nesmú uplatňovať nároky tretích osôb
proli župe, ak nevystupujú ako ich zákon
ní zástupcovia. O tom,čí ide o takýto prí
pad, rozhodne župan.

S 54.

Ak člen župného výboru alebo komisie
nezachová povinnú mlčanlivosť, neoznámi
pred rokovaním o veci svoju neslučiteľ
nosť, alebo ináč sa prehreší proti usta
noveniam $ 53, môže ho minister vnútra
pokarhať a v opätovnom prípade členstva
pozbaviť.

Župné hospodárenie,

S 55,

() Ňa zaokrytie výdavkov pre splnenie
úloh župného výboru sa župný výbor mô
že usniesť na vyberaní poolatkov, prí
spevkov, dávok a nalutálnych plneni v
župe.

() Dávky možno zaviesť len vtedy, ak
iné príjmy nestačia na zaokrytie potrieb.
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() Naturálne plnenia treba vždy oceniť
a povinnému ponechať na vôľu, aby na
miesto nich zaplatil sumu podľa ocenenia.

8 56.

Hospodárske podniky v majetku alebo
správe župy treba tak spravovať, aby ich
príjmy uhradzovaly aspoň všetky výdavky
a primerané zúročenie a umorenie vlože
ného kapitálu. Výnimkou je podnik, slú
žiaci takému verejnému záujmu, ktorý ne
možno inak uspokojiť.

5 57.

() Poplatky možno vyberať za určité
úradné výkony v pôsobnosti župného vý
boru župnými orgánmi konané a za pou
žívanie zariadení (ústavov, podnikov a
pod.), ktoré má župný výbor vo verejnom
záujme a na verejné používanie.

() Poplatky treba voprd určiť podľa
pevných stupníc a predpisov, pri čom ich
možno odstupňovať najmä podľa výkon
nosti a možno od nich aj oslobodzovať.

S 58.

(") Príspevky na opatrenie alebo na
úhradu výdavkov na založenie a udržia
vanie zariadení, ktoré verejný záujem vy
žaduje, možno požadovať od tých obcí,
vlastníkov pozemkov a majiteľov podni
kov a živnosti, ktorým z týchto zariadení
vznikajú zvláštne hospodárske výhody.
Výška príspevkov má byť, nakoľko mož
no, prispôsobená výhodám prispievateľov.

() Príspevky môžu byť celkom alebo
z časti nahradené naturálnym plnením po
dľa určitých zásad, župným výborom
ustanovených.

(7) Župný výbor podľa týchto ustano
vení má vyrubiť príspevky najmä na
udržiavanie bývalých vicinálnych ciest na
záujemcov (8 43 ods. 3), ktorí na príslušnú
cestu prispievali.

i S 59.

Župné dávky možno vyberať ako pri
rážky k štátnym daniam a dávkam v žu
pe predpísaným, alebo ako samostatné
dávky.
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S 60.

() Podrobnejšie predpisy o vyberaní
poplatkov, príspevkov, dávok a naturál
nych plnení treba určiť vo zvláštnych
pravidlách, na ktorých sa usnáša župný
výbor.

() Do týchto pravidiel možno pojať i
trestné ustanovenia, a to pokuty od 10 do
5000 Ks a zavretie od 12 hodín do 14
dní. Tieto pokuty ukladá okresný úrad.

S 61.

() Odvolanie proti predpisu príspevku,
poplatku, samostatnej dávky alebo natu
rálneho plnenia možno podať do 15 dní od
doručenia výmeru na župnom úrade na
ministerstvo vnútra. Odvolanie nemá od
kladného účinku.

() Župné príspevky, poplatky, dávky
a nalurálne plnenia sú sročné do 15 dní
po doručení platebného rozkazu.

() O vymáhaní župných poplatkov,
príspevkov, dávok a výmien naturálnych
plnení platia predpisy bodov 4 a 5 článku
V. zákonačíslo 69/1935 Sb. z. an. a inak so
slránky formálnej a materiálnej analogic
ky tie isté predpisy, ako o štátnych da
niach.

5 62.

U) Namiesto župných dávok ako pri
rážok k štátnym daniam a dávkam (8 59)
bude štát od 1. januára 1940 na priechod
ný čas spôsobom, predpísaným pre to
ktoré odvetvie daní vyberať jednolnú sa
mosprávnu prirážku k daniam, uvedeným
v $ 1 zákona číslo 77/1927 Sb. z. a n.
v znení zákona číslo 69/1935 Sb.z. a n. Jej
výška 6a ustaľuje pri dani činžovej na
130% a pri oslatných daniach na 300“,
v hlavnom meste Bratislave pri dani činžo
vej na 80% a pri ostatných daniach na
160%. Výnos tejto prirážky plynie do sa
mosprávneho fondu, ktorý spravuje mini
Stersivo vnútra. Z tohoto fonďu patri kaž
dej župe prídel vo výške tretiny celkového
výnosu prirážky v príslušnej župe.

(5) Minister vnútra so súhlasom m:
istra financií udeľuje zo samosprávneho
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fondu okrem spomsnutého prídelu dotácie
na vyrovnanie nzraokrytých schodkov
v župách, ktoré v gomere k počtu svojho
obyvateľstva majú malý prirážkový zá
klad. Na tieto dotácie možno použiť naj
viac pätinu celkového výnosu samospráv
nej prirážky v príslušnom roku.

(7) Zo samosprávneho fondu majú-byť
zabezpečené i úhrady pre úlohy do
pravné, hospodárske, sociálne, humanit
né a kultúrne, obstarávané dosiaľ Sloven
skou krajinou, aj úhrada na vývin cu
dzineckého ruchu.

S 63.

Pravidlá, ktoré ukladajú poplatky,prí
spevky, samostatné dávky a naturálne
plnenia, vyžadujú pre svoju platnosť schvá
lenie ministerstva vnútra v dohode 6 mini
stenstvom financií a musia byť vyhlásené
v úradných novinách.

S 64.

Majetok župy alebo majetok jej do
správy odovzdaný spravuje župný výbor.

S 65.

Schváleniu ministerstva vnútra podlie
hajú usnesenia župného výboru:

1, ktoré presahujú rozsah bežnej správy
župného majetku,

2. ktorými sa scudzuje alebo zaťažuje
majetok župy v hodnote vyše
20.000 Ks,

3. ktorými sa nehnuteľný majetok župy
dáva do prenájmu vyše šesť rokov,

4. z ktorých vznikajú. pre župu záväz

K akéhokoľvek druhu nad 100.0006.

Župný rozpočet.

8 66.

(/) Župný výbor sostaví o všetkých
príjmoch a výdavkoch, prináležiacich do
pôsobnosti župného výboru, “a každý
správny rok rozpočet a na ňom sa do
konca každého októbra usnesie.

(7) Uesnesenie o rozpočte a jeho
vyloženie treba uverejniť v úradných
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novinácha vyžláškou na oznamovacejta
buli župného úradu a okresných úradov v
župe. Vyhlášica má bvť vyvesená 15 dní:
v úradných novinách a vo vyhláškach má
byť uvedené i io, že proti rozpočtu každý
V.župe priamu daň platiaci obyvateľ môže
podať do 15 dní po uverejnení v úradných
novinách na župnom úrade odvolanie na
ministerstvo vnútra.

(%) Správny rok župy shoduje sa so
správnym rokom štátu.

S 67.

K rozpočtu sostaví župný výbor aj vý
stižnú Zprávu o stave a správe vecí, patria
cich do pôsobnosti župného výboru, a
predloží ju po vypršaní odvolacej lehoty
ministerstvu vnúlra spolu s prípadnými
odvolaniami.

8 68.

(!) Župný výbor je povinný sostaviť do
šlyroch mesiacov po skončení správneho
roku záverečné účty župy.

Č) Ustanovenie 8 66, ods. 2 platí
obdobne.

Č) Po vypršaní odvolacej lehoty treba
záverečné účty predložiť ministerstvu vnú
tra epolu so zprávou o činnosti župných
Orgánov v čase záverečných účtov i s
prípadnými odvolaniami.

(> Spolu so záverečnýmiúčtami sosta
vuje župný výbor k poslednému dňu správ
neho roku, pre ktorý sa záverečné účty
sostavily, inventár majetku župy.

S 69.

Ustanovenia o hospodárení župného vý
boru sa vzťahujú aj na fondy, ústavy, pod
niky, ktoré sú v majetku alebo v správe
župy.

S 70.

0) Župný výbor za súčinnosti župných
komisií hospodári v medziach rozpočtu.

() Župan má dozerať na toto hospodá
renie a môže použiť odvolacie právo podľa
8 39.

8 71.

() Ak sa ukáže, že suma naistý cieľ
v rozpočte povolená nepostačuje a vý
davok nemožno odložiť, môže župný vý
bor povoliť takýto výdavok z úspor polo
žiek, ktoré sú určené na iný cieľ, ale rá
mec kapitol ani v tomto prípade nesmie
prekročiť.

() Župný výbor sa môže usniesť na
nových výdavkoch len vtedy, keď je za
bezpečená úhrada. IJsnesenia, ktoré neza
bezpečujú hneď aj skutočnú úhradu, ne
smú 6a uskutočniť. Za škodu, vzniklú usku
točnením takého usnesenia, ručia ne
rozdielnou rukou osoby, ktoré usnesenie
uskutočnily.

(") Usnesenie o novom, nezaokrytom
- výdavku s novou úhradou 6a môže usku

točniť len po schválení ministerstvom vnú
tra. Pred schválením možno takéto usne
senie uskutočniť len v prípadoch mimo
riadne súrnych a nepredvídaných.

Administrácia župnej samosprávy.

8 72.

Župan sa stará o uskutočnenie usnese
ní župného výboru a podáva mu zprávu
o uskutočnení usnesení. Župný výbor sa
môže usniesť, že zprávu župana neprijíma
a má toto odôvodniť. Župan predloží spor
ný prípad ministrovi vnútra na rozhod
nutie,

8 73.

(!) Prácu, spojenú s účinkovaním žup
ného výboru a župných komisií, konajú
oddelene od práce župného úradu štátni
zamestnanci župného úradu (5 74, ods. 2).

(“) Ak dostatočný počet zamestnancov
nemožno prideliť, alebo ak to finančné
prostriedky dovoľujú a župný výbor uzná
za prospešné a potrebné, môže so schvále
ním ministerstva vnútra systemizovať po:
trebný počet zamestnancov na túto prácu.

(") Župný výbor sa usnáša aj na lom,
Či pre správu ciest, úslavov a podnikov,
ktoré spravuje, sa majú ustanoviť osobitní
zamestnanci, aké miesta a 6 akými po

| žitkami majú byť na ťarchu župy systemi.
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zované. Služebné, platové a postupové po
mery tejto systemizácie nesmú presa
hovať mieru jednotlivých druhov 6lužeb
ných, platových a postupových práv a ná
rokov štátnych zamestnancov tej istej
alebo rovnocennej kategorie a tých istých
rodinných alebo služebných pomerov.
Usnesenie o tom sa má predložiť ministro
vi vnútra na schválenie.

(%) Ustanoviť župného zamestnanca a
udeliť mu systemizované miesto alebo
prekladať zamestnanca na iné služebné
miesto, prislúcha župnému výboru so
schválením župana.

(5) Zamestnanci župnej samosprávyslu
žebne podliehajú župnému výboru a župa
novi.

5 74,

(") Župan zastupuje župu ako právnic
kú osobu navonok a podpisuje všetky pí
somnosti v mene župy. Listiny o právnych
jednaniach, ktorými sa župa voči tretím
osobám zaväzuje, i splnomocnenia podpi
suje župan a jeden člen župného výboru
a nesú pečať župného výboru.

() Písomnosti, patriace do pôsobnosti
župnej samosprávy, sa spisove spravujú
oddelene, usnesenia župného výboru 6a
vydávajú v mene župného výboru a podpi
suje ich župan ako predseda župného vý
boru (8 73, ods. 1).

S 75.

(/) Usnesenie župného výboru alebo
župnej komisie, ktoré porušuje zákon,
alebo ktoré prekračuje pôsobnosť žup
ného výboru, môže minister vnútra zrušiť
v lehote trojmesačnej, počítanej od pred
loženia zápisnice o zasadnutí, ktoré sa na
veci usnieslo.

) O zrušení usnesenia treba župný
výbor upovedomiť na najbližšom zasadnutí.

S 76.

Ak sa župný výbor neusnesie včas o
rozpočte, alebo ak neurobí opatrenie, aby
sa riadne splnily úlohy, ktoré mu podľa
zákona prislúchajú, mnnister vnútra na ná
klad župy má urobiť, čo je potrebné na
riadne vedenie župnej správy.
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5 71.

(1) Minister vnútra môže župný výbor
roZpustiť, ale je povinný do šesť mesia:
cov urobiť opatrcnie na svolanie nového
župného výboru.

(7) Ak bol župný výbor rozpustený,mi:
pister vnútra urobí opatrenie na vedenie
správy župy.

Diel piaty.
Zrušenie krajinského úradu, krajinskej a
okresnej samosprávy a niektorých štátnych

úradov a orgánov,

S 78.

() Krajinský úrad v Bratislave a kra:
jinské samosprávne orgány sa zrušujú
dňom účinnosti tohoto zákona a Slovenská
krajina ako osoba právna zrušuje sa dňom
31. decembra 1939, ktorým dňom majetok,
fondy, majetkové práva, nároky a záväzky
slovenskej krajiny prechádzajú na Štál.

(%) Za rozhodnutie (opatrenie, rozsu
dok) krajinského úradu treba považoval
aj tie rozhodnutia, opatrenia, rozsudky,
ktoré boly vydané pred dňom účinnosti
tohoto zákona, hoci boly doručené alebo
vyhlásené po tomto dni. V tomto smere
platí ešte aj S 24, ods. 6.

5 19.

(/) Krajinskú samosprávu, obmedzenú
na hospodársku a správnu pôsobnosť, bude
obstarávať do 31. decembra 1939 minister
stvo vnútra podľa doterajších predpisov,
platných pre príslušné zariadenia a to
v rámci nevyužitých úverov schváleného
krajinského rozpočtu.

(“) Odbornú službu pre krajinskú samo
správu konajú príslušné ministerstvá.

(9) Ministerstvo financií sa splnomocňu
je, aby úhradu investičných a mimoriadnych
potrieb, ktoré krajinskými príjmami ne
budú kryté, zadovážilo úverovou operáciou.

(“) Okresné samosprávy,zriadené podľa
zákona č. 125/1927 Sb. z. a n., sa zrušujú
dňom 31. decembra 1939. Ich majetok, fon
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dy, majetkové práva a záväzky prejdú na
mieslne príslušnú župu, zriadenú podľa
tohoto zákona.

Č] Pri zmene obvodov okresov platí
obdobne uslanovenie S 9, ods. 2 a 3.

S 80.

Tie isté zásady platia, ak ide o
ďalšie vedenie správy samostatných fon
dov, základín atď., ktoré sú v správe zru
šených korporácií.

„S 81.

(") Zamestnanci zrušených samospráv
nych korporácií, ktorí boli v deň zrušenia
korporácie v jej službách, stávajú sa za
mestnancami žúp alebo štátu so zachova
ním nadobudnutých práv a nárokov. Minis
ter vnúlra určí, ktorí zo zamestnancov sa
slanú zamestnancami žúp a ktorí štátu,
podľa toho, komu odovzdá patričné podni
ky, zariadenia atď.

() To isté platí aj ohľadom odpočiv
ných a zaopatrovacích požitkov.

S 82.

() Priemyslové inšpektoráty, zriadené

číslo41G čl. XXVI11:1893v znení zákonaislo 47/1921Sb.z.an. á 

technické stavebné.Nahávyie jak ého
úradu a úrady pastvinárskych inštruktorov
sa zrušujú a ich pôsobnosť sa prenáša na
župné úrady.

() Agendu priemyselnej inšpekcie a
strojne-technickú, pastvinárskych inštruk
torov a poľnohospodársko-technickú, poľ
nohospodársko-technických stavieb a vo
doprávne-technickú budú pri župných
úradoch vykonávať odborní úradníci tej
ktorej sjednotenej služebnej kategorie prie
myslove-technickej, poľnohospodárskej a
vodohospodárskej.

Č) Priemyslove-technická služba v dru
hej stolici patri ministerstvu hospodárstva.

(+) Kancelárski a pomocní zamestnanci
a zriadenci úradova ústavov, zrušených po

dľa ods, 1, budú prevedení do príslušných
zamestnaneckých kategorií ministerstva
vnútra.

x“.

S 83.

Krajinská vyživovacia komisia, zriade
ná podľa $7 zákona číslo 530/1919 Sb. z.
a n. a prevádzajúceho predpisu k 5 7
vládneho nariadenia číslo 582/1919 Sb. z.
a n., sa zrušuje. O preneseníjej pôsobnosti
na župné úradyplatí 8 13, ods. 6.

Diel šiesty.
Záverečné ustanovenia,

S 84.

(") O odvolaniach, podaných v odvola
cej ceste proti usneseniam obcí, rozho
duje vždy župný úrad, a to aj tam,
kde doteraz rozhodoval okresný a kra
jinský výbor. V ďalšom postupe, ak oprav
ný prostriedok nie je vylúčený, rozhoduje
ministerstvo vnútra. Odvolania proti usne

.seniam obcí a miest treba podať vždy u
siarostu obce (mesta) do 15 dní od ich
doručenia alebo vyhlásenia. Odvolania
proti výmerom župného úradu treba po
dať do 15 dní na župnom úrade, Onesko
rené a neprípustné odvolania odmieta
vždy podací úrad (starosta).

(7) Proti rozhodnutiu župného úradu
v dozorčej pôsobnosti nad obcami (mesta
mi) môžu podať do 15 dní po doručení na
župnom úrade na ministerstvo vnútra od
volanie len obec a ten, čí vlastný zá
ujem je rozhodnutím dotknutý.

8 85.

Ustanovenie S 239 zákona o 6ociálnom
poistení číslo 221/1924 Sb. z. a n. v znení
vyhlášky číslo 189/1934 Sb. z. a na.
sa pozmeňuje tak, že príslušnosť župného
úradu na rozhodovanie o sťažnostiach
sa ustaľuje podľa pracovného miesla po
istenca v čase, ktorého sa napadnutý vý
mer týka,
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S 86.

Uslanovenia S 20 nariadenia číslo 65.000/
1c09 BM pozmeňuje sa tak, že župan po
veruje so zastupovaním žaloby pri policaj
ných trestných súdoch úradníkov štátnej
verejnej správy vnúlomej, ktorým za túto
funkciu odmena nepatrí.

5 87.

Senát, zriadený podľa S 19, ods. 3 zák.
číslo 131:1936Sb z. an. pri krajinskom úra
de v Bratislave, sa zrušuje a jeho pôsob
nosť vymedzená v citovanom ustanovení
av820,/ ods. 4a 821, ods. 3 citovaného
zákona 6a prenáša na mi isterstvo vnútra.

S 88.

Ustanovenie 8 5, ods. 1, písm. a) zákona
číslo 69/1935 Sb. z. a n. sa pozmeňuje tak,
že namiesto 8 členov krajinského výboru
do kuratoria Pomocného fondu menuje 6
členov minister vnútra.

Slovenský zákonník č.199.

S 89.

Týmto zákonom sa zrušujú zákony»
dňa 29. februára 1920, číslo 126 a zo dňa
14. júla 1927, čislo 125 Sb. z. a n., ďalej
sa zrušujú alebo menia všetky ti
ustanovenia iných právnych predpisov,
ktoré sú s týmlo zákonom v rozpore.

S 90.
() Tento zákon uskutoční minisler

vnútra — kde treba — v dohode so zú
častnenými ministrami.

() Zákon nadobúda účinnosli dňom,
ktorý určí vláda nariadením, ale najne
skoršie dňom 1. januára 1940.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol!v. r.

Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanský v. r Medrický v.r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sívák v. r. Čatloš v.r.
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Príloha A,

Šoznam
vecí, ktoré sz podľa S 12 z pôsobnosti okresného úradu presunujú do pôsobnosti

župného úradu.

B. IV ob - .

č. štátnejsprávy Vo veciach Predpis S (l.) Predme! pôsobnosli

1[ ministerstvaobecnýchzák.čl. — Všetkapôsobnosťbývaléhoprvéhv
vnúlra XXIU18806 úradníka municípia, administralív

neho výboru a municipálneho zastu
piteľstva.

2 zák. č. 243 2R Opatrenie o aočasnej správe abac
z r. 1922 ných (mestských) vecí.
Sb. z. a n.

3 zák. č 111. bod Rozhodovanie o odvolaní proti vý
329/1921 vl. nar. $ 14,| merom o dávke z prírastku hodnoly
Sb. z. a n. vl.| ods. 3. nemovilosli.
nar. č. 143/922| dáv. prav.
Sb. z. a nar.

1 matričných zák. čl. 31, ods. 4 Rozhodovanie o vecných nákladoch
XXXII1/1894 I na vedenie malrík v matričnom ob

vode s niekoľkými obcami.

b porodných zák. čl. 159, písm. f) Opatrenie, aby bolo umožnené usta
báb XIV/1876 novenie porodných báb v obciach.

8 zák. čl. 27, ods. 4 a 6| Pôsobnosť bývalého podžupana, adXXXVII1/1908| 30,ods.1a2.| minislratívnehovýboruasloličného
31, ods. 1 a 2] zastupiteľstva ohľadom obecných

porodných báb.

7 lekárskej vl. nar. 8. 9, písm. b) Zmeny v rozsahu zdravolného ob
služby 24/1923 vodu, ak 6a lálo zmena nelýka

Sb. z. a a. súsednej župy a nie je spojcná so
zriadením nového zdravotného ob
vodu alebo zdravolnej obce.
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B. Vobore Ň Vo veciach Predpis S (c1.) Predmet pôsobnosli

č.| štálnejsprávy
zák. č. 221/1924 i8| minislerstvasociálnehob.z.an.239 Rozhodovanieosťažnosliachplo

vnútra poistenia. v znenívyhl. č. výmerom sociálnych poisťoval.
189/1934
Sb. z. a on.

9 vyvlastdovania| zák. čl. 33 Vyslanie vyvlastňovacej komisiea
XLI/1881 určenie termínu komisionálneho ro
v znenízák. č. kovania.
72/1924 ,
Sb. z a n.

10 71, ods. 2, Pokračovanie o dočasnom vyvlut:
není.

11 72, 73, ods. 1] Rozhodovanie o dočasnom vyvlal:
není.

12 7, ods. 1, 2, Povolenie prípravných prác k star
bám okrem železničných.

ne
13 zák. čl. 8 Zislenie škody a uloženie kaucie 24

XLI/1881. škody spôsobené prípravnými prá:
cami.

14| ministerstvasprávyškôlzák.čl. — Všetkapôsobnosť,ktorápalrilapo:
školslva a ná-| ľudových a XXVIN11/1876 vodne adminislratlvnemu výboru.rodnejosvely| deľskýchXXVII,1907,

opalrovieň XV/1891 a
XL/1913.

15| ministerstvahospodárskych|zák.č.75/1920| 5,ods.1 Dobrozdanieozriadeníaoznšenlhospodárstva| škôlb.zan. hospodárskejškolyľudovej.
16 poľného zák. čl. 2, ods. 1. Schválenie usnesenia o (rojpoľnomhospodárstva| XII/1894anar. hospodárení.apoľnohospo-| č.48000/1894

dárskej policie.| F. M.
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B. (V ob

č šlálnejsprávy Vo veciach Predpis S (c1.) Predmet pôsobnosli

17| minislerslvapoľného„zák.čl, 9,ods.2 Rozhzdovanieoodvolaníprotiusnehospodárstva.| hospodárslva| XIL/1894anar.seniuvalnéhoshrcmaždenia.
a poľnohospo-| č. 48000/189+4
dárskej policie.| F. M.

18 11, ods. 2 Schvälenie organizačného šlatúlu.

19 14, ods. 2 Určenie plôch na 6adenie stromy:

20 43, ods. "3 Úľavy pri zriaďovaní školiek.

21 19, ods. 2 Osadzovanie ciest slromami,

22 63 Rozhodovanie o počle viničných
obcí.

23 10 Schválenie poriadku viničnej okce.

24 nedielnych zák. čl. X. z r.| 2, ods. 2 Návrh na ulvorenie spoločenslva.
spoločných 1913 a prísluš
paslvisk. né uslanovcni:

nar. č. 1000/
1914 F. M. a20 n.č.8800/1914| 4 Opatrenienazačaliesporuodržbu
I. M. alebo vlaslníclvo pastviny, alebo o

opravu pozemkovej knihy.

26 7. ods. 3: Účasť pri soslavení sozna3mu mien
8, ods. 1 a sls:nov a prijalie zprávy o ich

soslavení a vyložeai.

27 8, ods. 20 3l Ustanovenie dňa valného shroma
10 ždenia, vyslanie delegála, odvalacie

právo proli usneseniu valného shro
maždgenia.
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B.[ VoboreVoveciachPredpisS(čl.)Predinelpôsobnosli
č. šlálnej spravy

26 inisterstva nedielnych zák. čl. 11, 12, Prijímanie zápisnice a sťažnosti
hospodárstva. spoločných X 1913 a ods. 1, 14 Opravenie oznamu na podklade 6ľaj:

paslvisk príslušné ností, náhradné 6oslavenie soznamy
uslanovenia mien a návrhu slanov,
nar. č.

—) 7000/914 F. M.

a nar. č. 16 í l h ždeni29 8800:9141. M. Účasť na valnom shromaždcní.

30 39 Rozhodovanie o usnesení výkazuo
príspevkoch.

31 48 Preskúmanie platnosti voľby a a1
hradné opatrenia.

32 49, ods. 3, č. 2l Schválenie usnesenia o pasienko:
10 a 12, 60, vých pravidlách, o začatí 6pom
ods. alebo o riešení sporu smierom, o

plánoch opravných prác a o inwe
stíciach na nehnuteľnostiach.

33 90, ods. 3, Predloženie zápisnice, nariadenie
51, ods. 2 a 4,| svolať valné shromaždenie a ná
52, 53 hradné valné shromaždenie, povole

nie skrátiť leholu na evolanie val:
ného shromaždecnia, účasť na valoom
shromaždcní.

34 60, ods. 3 Schválenie usncsenia o rozpočie, zi
verečných účloch a o udelení abso:
luloria.

35 61 Náhradné opatrenie za orgány spo:
ločenstva pri nebezpečí v meškaní.

62 Ň - . .
36 x Rozhodovanie o sťažnosliach „proli

lesných zák. čl. usneseniu valného shromaždenia.
X1X/1898 34

edielnych , :
37 spoločných zák. tú 13 68 Pokutovanie družslevných orgánov

pasivisk stanovenia pre neplnenie povinností.
nar. č.

38 7000/1914F. M. 16 Určenie kompetentnej obce v prí
8800119141 M pade sporu o pôsobnosť.pozemnckniž-| nar.č.. néhoposlupu| 8800/19142 Všetkôsobnosť.J9 ohľadomne-[ 1M. raposohnos

dielnych
pastvina40 osadnickych| zák.č. 17 Rozhodnutieospôsobeprídelules
pomerov 224/1925 nej pôdy, hlásenie tohlo rozhodou

Sb. z. an. lia súdu.

41 20 Dobrozdanie o následkoch pridelu
pre zbývajúce štátne pozemky,
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B. .

č. štátnejzprávy Vo veciach Predpis 8 (čl.) Predmet pôsobnosti

42| ninislerstva[alšovaniaviní]zák.čl. 20,ods.5 Rozhodovanieoodvolaní.
hospodárslva XLVII/908

43 zverozdravot-| zák.čl. 83,ods.2 Povolenieporážkyaspeňaženia
níckych VI1/1888 pľúcnou nákazou stibnutého alebo

z nej podozrivého dobylka v inej
obci lej istej župy.“ nar.č. 14,písm.a),| Opalrenieodobytčíchpasoch,zákaz

8000/1893 b), 4, e), 15 vyháňania rožného dobylka a jeho
F. M. popísanie, výkazy o pľúcnej nákaze,

členstvo v odhadných komisiách
na ocenenie dobylčiat z úradného roz
kazu porazených, opatrenie o odde
lenom chovaní a krmeni dobytka a
vyslanie pokladníka na výplalu od
škodného.

> poľovných zák. čl. 3, ods. 2 Schvaľovanie prenájmu obecných
XX/1883 poľovných obvodov.

46 nar. min. — Schválenie prenájmu obecného po
s plnou mocot ľovného obvodu z voľnej ruky.

—- č. 15188/24

47 rybárstva zák. čl. 15 Posudok o určení vodných cblaslí, v
X1X/1888 ktorých lovenie rýb môže sa diať
a príslušné samostatne alebo len spoločenstvom.
ustanovenia

( nar.čis.
5000/189948 F,M.vznenil 31 Rokovanieozriadenírybárskeho
nariadení č. spoločenslva.

EN 70994/1897
a 86.913/1898

48 F. M. 41, ods. 3, 4, 5| Pôsobnosť pri prenájme rybolovu.

60 48 Uslálenie uzavretých vôd, spomenu
tých v 8 13.[o

51 vodných zák. čl. Všelka pôsobnosť bývalého prvého
XX111/1885 a — úradníka municipia.
zák. čl.
XVI11/1913 a
príslušné
prevädzajúce
predpisy.

52| minislerstvaželezničnýchinšlrukciapre|17 Dozor,abynenastalysúkromnéúmlu
dopravy a bývalé admini: vy, protiviace 6a požiarne-bezpeč
verejných slratívne noslným opalreniam v obvode želez
prác. výbory níc.

mä č. 1528/1876.

53 20 Dozor, aby komunikácie boly riadne
do vlastníciva alebo užívania zá
ujemníkov odovzdané.



s
V oborc
šlálnej správy

Vo veciach Predpis S (čl.) Predmet pôsobnosti

94

a
Can

ministerstva
dopravy a
verejných
prac.

železničných inšlrukcia pre
bývalé
administralív
ne výbory č.
1526,1376

21 Zákrok pri nedorozumeniach medzi
podnikateľslvom slavby železnice a
suscdmi.

23 Hlásenie závad pri slavbe železnice
minislersívu dopravy a verejných
prác.

30 Pôsobnosť týkajúca sa stavieb v su
scdslve železnice, poťažne v požiar
nom pásmce.

a

Go

61

02

- minislterslva
vnúlra,
dopravy
a verejných
prác.

verejných
ciest.

zák. čl. 1890 7, 14 Ustálenie príspevkov obef na prie:
bežné úseky šlálnych a krajinských
ciesi.

9, ods. 2 až 6 Miestne rokovanie a prvostupšové
rozhodovanie o gľažnostiach pre ško
dy, ulrpené udržiavaním a pravo:
vanim kolaudovaných šlálnych ciesl.

9. ods. 7a 8 Prvoslupňové rozhodovanie — bez
schválenia ministerslva — o lom, že
udržiavaleľ a správa štátnej hradskej
je povinná niečo lrpieť alebo vyko
nať.

36 Rozhodnulic o soslavení skupinyza
intercsovaných, o usláleni prispicva
júceho pomcoru.

37, ods. 6 Druhoslupňové rozhodnulie o spô
sube prispievania k nákladom slav
by, udržiavanie a 6pravovanie verej
ných ciesl vicinálnych. "

38 a 39 Soslavenie výborov na spravovanic
verejných ciesl vicinálnych a usla
novcnie členov lýchto výborov.

38, J9 Pôsobnosť. predlým hlavného slúž:
ncho, posledne okresného náčelnika
vo vicinálnych výboroch.



423B.| Voborei Ň
č.| šlálnejsprávyVoveciachPredpisS(El.)Predme!pôsobnosti
64 ini oe

a rorslva verejných zák. čl. 43, ods. 3 a 5| Rozhodovanie o ustanovení inženie
doprav ciesl. 1/1890, rov pre výbory vicinálnych ciest, o
ä vercín ých určení a náhrade ich požilkov a ich
prác, jny menovanie,

65
46, ods. 2 Opalrenie ohľadom ciesl, kloré spra

vuje a udržiava železničný podnik.

6
8 41, ods. 2 Druhoslupňové rozhodovanie vo veci

ustálenia siele obecných verejných
ciest, zaradenie ciest do tlejlo ciele,
alebo ich vylúčenie.

TT

67 so
Všetka bývalá pôsobnosť podžupana
a administralívneho výboru vo veci
obecnej verejnej práce a jej výkupu,
nakoľko lá pôsobnosť nebola zrušená.

08 52,ods.243| Hláseniemenačlenaobecnejrady
alebo jeho určenie.

69
53, ods. 1 Opalrenie pre konanie technickej

práce obecných ciest.

70 53.ods.203| Povolenieslavbyciestpreverejnú
dopravu, zriadovaných súkromnikmi,
spoločnosťami a družsivami, dozor
čia pôsobnosť vo veci obecných ciest.

n
55, ods. 1 Povolenie na predbežné práce 6osta

venia plánov, ak nejde o šlálne cesty.

72 57, ods. 1 Nariadenie nšeslnej pochôdzky o pro
jekloch ciesl a objektoch na nich, ak
nejde o šlálne cesly.

73 57, ods. 4 Rozhodovanie o lom, kedy má byť
upuslené od mieslnej pochôdzky.

74 14, ods. 1—11] Povoľovanie komp a prievozov v pô
75, 16 sobnosli bývalého podžupana a celé

k tomu potrebné pokračovanie.



424

B. V obore „A Vo veciach Predpis S (3M) Predmet pôsobnosti

č.| štátnejsprávy
75| minislerstvaverejnýchzák.čl. 19 Evidenciakompalodnýchmoslov.

vnútra a cicsi. 1.1690.
dopravy

76 mýtneho III. hlava Všetka pôsobncsť bývalého podžu-.
práva a jeho pana a administralívneho výboru,

. výkonu

177[ ministerstvasprávyciestvl.nar. 1 Všetkapôsobnosťprikázanádosiaľ
dopravy č. 190,26 okresným úradom vo veciach žup
a verejných Sb. z. a n. ných, prijazdných ciest a verejných
prác. ciesl, zriadených súkromníkmi, spo

ločnosťami a spoločenstvami.

78 1, čís. 1 Výkonná služba, dosiaľ vykonávaná
okresným úradom.

79 ví. nar. 76, Povoľovanie každoročných dovole
č. 133/1928 14 a 50 nick na zolavenie orgánom cestár
b z. an. skym.



Príloba B,

Soznam
vecí, lrtoré sa podľa 8 13, ods. 2 z pôsobnosti krajínského úradu presunujú

do pôsobnosti ministerstiev.

volenie na prijalie milodarov sosbie
raných v cudzine.

5 podľa i
| Vo veciach sa prenáša pôsobnosť na ministerstvo

č. krajinského úradu
predpisu S (čl.)1| štátnychzák.č.236/3,4,1,Všetkapôsobnosťoužívanízáslav,| voúlraZáslav,zna-1936Sb.z. ods.7,14,| znakov,inýchsymbolov,rovnošial

kov atď. an. a odznakov.2| matričnýchzák,čl.31.ods.1.| Dodávaniematričnýchtlačívmalri
XXX111/1894 a| zák. károm.
nar. č 80.000/| 28, ods. 5
1906 BM, nar.

3 nar. č. 2, ods. 2 Udelenie povolenia na pripojenie nie
80.000/1906 klorej obce alebo jej časti k ma
BM. uičnému obvodu.4 19,ods.6| Úpravaceslovnýchúčtovpovere

ných zástupcov matrikára.6 24,bod6| Povolenievýplatyčastiodmeny
suspendovaným malrikárom a ich
zástupcom počas suspenzie.9 73,ods.8,| Schváleniedohodyalebosmluvyo

bod 3 väzbe matričných duplikátov.

7 platné — Povolenic zmeny priezviska.— obyčaje8| štátnehovl.nar.číslo| II,ods.1Potvrdenieopreskúmaníštátnehoobčianstva—| 34/1939Sb.z,občianstva.
anl.9| tlačovýchzák.č.126/2,ods.3Zákazkolporláže.

1933 Sb. z. a a.10| spolkovýchnar.č.1508/[pril.knar,| Všetkapôsobnosť.
1875 BM.

11 zák. č. 2/1924, Všetka pôsobnosť o poštových
vl. nar. č. holuboch.
44/1924 a
63/1928
Sb. z an.12| sbieroknor.č.35100/| 3 PovoleniesbierokverejnouVýzvou

-l milodarov 1897 BM. v časopisoch na území šlálu a po
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B podľa
č. Voveciach NA č krajinskéhoosť na ministersívo

prcdp.su S (čl) inského úradu13[ požiarnejnar.kraj.|— Všelkapôsobnosť.vnútra
policic úradu čislo

39.000 1%33-8,
č. 135 1033

Kraj. Vesl. |

14 801935 8 zák. Udeľovanie príspevkov a podpôr
Sb. z. a n. z hasičského [ondu na prolipožiarne
z23k.č. 19 1935, zariadenie v obciach.
vl. nar. č.15| kinemalo-nar.min.pre| 4 Udeľovaniekinoliúí

úralov Slov. č. 174. inolicencií.
1919 Ú. Ň,

16 nar.min.pre| — Zriadeniekinooperalérskejskúšob
Slov. č. 162" nej komisie. P
1922, U. N. č.
12,1922

1 Zriad" nar.min.pre|— riadenieskúšobnejkomisiepre| dopravySlov.č.14078:| skúšaniekinemalofraľickýchpríslro-[| averejných
22 U. N. č. 12 jov. prác
1922

18| trhupráce1074Sb> 5 Povoleniezamestnávaťcudzivnútra
a nar. |

vl. nar. č. 82/ 2, 3

1937 Sb. z. |a nar.

Ň a |19| vyvlaslňo-zák.čl.XLI“|32,ods.2,| Nariadenievyvlastňovaciehopokra
vania 1881 v znení | 33 čovania.

zák. č. 12 1924
Sb. z. a a.

|20 39,ods.2| Rozhodnulieoodvolanízusnesenia
| vyvlastňovacej komisie.

21 71,ods.1| Nariadeniepokračovaniaodočasnom
vyvlaslnení,

22 72,ods.2| Rozhodnulieoodvolaníprotivýmeru
I. stolice o dočasnom vyvlaslnení.
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kárne.

B podľa
č. Vo veciach sa prenáša pôsobnosť na minisl2rstv?Ň krajinského úradu

predpisu S (el.)23sociálnehozákonč.221/| 11,ods.2| Uslanoveniehodnotynalurálnych| vnútra
poistenia 1924 Sb. z. a n. požilkov.

v znení vyhláš
kv č. 189/1934
Sb. z. an.zák.č.26/1929| 4,ods.4
Sb. z a n.

24 zák. č. 221/ 30 Ocencnie nalurálnych požilkov pre
1925 Sb. z. výmer poislného podľa 8 30, ods. |
a n. u tých zameslnancov, podlichajúcich

nemocenskému poisleniu podľa tohlo
zákona, na klorých sa nevzlahujú 8
140, ods. 2 zák. č. 103/1926 Sb. z an
alebo podobné uslanovenia iných
predpisov a u klorých naturálne po
žilky činia súčiastku ich služebného
plalu a vôbec u všelkých zamest
nancov, ktorí nemajú peňažnú mzdu
(5 30, ods. 3).

25 štálnych nar. č. 21, 18 Pôsobnosť krajinského inšpektora
detských 1/1903 BM. nad šlálnymi delskými domcvmi.
domovov

26| všeobecnezák.čl, 100,ods.3|Menovaniekúpeľnýchlekárov,zdravolných| XIV/1876
27| lekárni 131,ods21Povolenieprevoduosobnéhopráva

na lekáreň,

28 134, odr, 1] Povolenie na olvorenie novej le
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podľa 3ša pôsobnosťB. i lO sa prenáša pôsobnos inisterstvo
č. Vo veciach Ň krajinského úradu na m

predpisu S (cl.]29| lekárnízák.čl.135,ods.1[Povolenienaotvoreniefiliálnycha| vnútra
XIV.1876 | domácich lekární.

30 nar. čis. 3, ods. 1 Rozhodovať, či konkuruje žiadosť
22310,16983 obce so žiadosťou lekárnika o povo
BM. lenie na otvorenie lekárne.

31 9 Preloženie lekárne z jednej obce do
druhcj.

32 20 Prijatie oznámenia, že užívacie prá
vo prestáva.33| lekárnického| nar.č.1,13Udelenieaodňatieprávanaprijí

personálu 105.598/1912 manie aspíranlov farmacie do pra
BM. kse v lekárni.

34 3 Udeliť povolenie, aby sa žena mohla
Sta“ aspizantkou farmacie.

|35| lekárovzák.č. 9,ods.2Prijaliežiadostiotitulodborného
1141929 lekára, udelenie lilulu, upovedome
Sb. z. a n. nie lekárskej komory o složení sľubu

odborného lekára.

vl. nar. €. 12, 13,
39/1932 | ods. 1, 14,
Sb zi an. | ods. 4

36 vl. nar. č. 7 Udelenie titulu odborného zubného
60/1936 lekára.
Sb. z. an.

37 vl. nar. č. 16, Odňatie tilulu odborného lekára.
39/1932 ods. 2, 17,
Sb. z. a D. ods.2

38 nar. č. 2, 3, 5 Fyzikálne skúšky.
37/1873 r. z.
rak. miD, vo.

[TT :
+4 zák. č. 58 Dozor nad lekárskou komorou.

113/1929
Sb. z an.
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B podľa
č Vo veciach sa prenáša pôsobnosť na minist, .. . minislerstvo

predpisu S (čl) krajinského úradu

10zanýchzák.č.303/3,ods.5 Oslobodenieodvykonaniaskúšky| vnútra
ov 1920 v znení konecsovaných alebo oprávnených

. zák. č. 171/ zubných technikov,
1934 Sb. z.an.41| zdravotne-zák.č 1(82 .ot .

Nosia „ č. , ods.| Určenie výnimky z uslanovenia,

Aaeninej 236/1922 3. zák. č. že lekár musí sldliť v obvode svojhozoy b z. an. 332/1920 okresu,
Sb. z an.)

42
5, ods. 1 Rozhodnulie o polrebe ustanoviť

obecnú zdravotnú radu v mestách
alebo v mestách so zriadeným ma
fislrátom.

43
8, ods. 1 Smluvy so štátnymi obecnými

(mestskými) a obvodnými lekármi.

44

MÁnar. 8, ods. 2 Povolenie, aby štátny obvodný lekár
p 1923 mohol dočasne bývať mimo svojho„z. an. obvodu.

14 9,písm.b)| Rozhodnutievoveciachluuvede
a c) ných v pôvodnej ministerskej päsob

nosli, vyjmúc zmeny v rozsahu zdra
votného obvodu, klorá sa týka len
jednej župy a nie je spojená so
zriadením nového zdravolného ob
vodu alebo zdravotnej obce.

48 35,ods.2| Služebnásmluvabezsúťažesleká
rom v službe toho druhu, prípadne

o s iným lekárom.

47 vl. nar. 1 S
č. 23/1027 lužebné smluvy
Sb, z. a D.

18 8—10, Výmera služebných plalov a poslu
12—15, pových pridavkov šlálnych obecných
17 (mestských) a obycdných lekárov,
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TY...

B. Vo veciach s nnskéhe pôsobnosť na mi isterslvo
č. prednisu S (čl.) ajinského úradu49| zdravolne-v„nára 19arušenieslužebnéhopomerupodľa| vnúlra

liczjnci c. 2319. služebnej ý Ň
by Sb. z. a n. j smluvy a výpoveď smluvy| o———|i

50 . | 20 až 27 Povolenie a vymeranie normálnych
odpočiívných a zaopalrovacích pla
lov lekárom a ich pozoslalým.

|51[| základinpredpisy— Všetkapôsobnosť.vnútraaškol
a platné slva a národnej
obvčije osvely

52| cirkevnéhoplalné—Povoleniescudzeniacirkevnéhoma-[ školslvaani:majetkuobyčaje jetkuazaťaženiacirkevnéhoma-| rodnejosvely
jetku vôbec,

he,53| p„tronátnych— Povoleniestavebnýchoprávnabu
slavieb dovách štátneho palronátu.

|54| výkonu— Výkonprezentačnéhoprávanabe
prezentačného nelícia verejného patronátu vôbec,
práva nakoľko prezenlačné právo prislúcha

štálnej správe kullovej.55| kongruyzák.čl.XVI/| —Všetkabývalápôsobnosťminister
1898 a z. čl. stva.
X1111909
v úprave
podľa zák. č.
122/1926 Sb.
z. a n. a prí
slušných pre
vádzajúcich
nar. (č. 124/192£6
Sb. z. a an.) |96| polnohospo-zák.čl.|38Vylúčeniepodnikateľa,odsúdeného| hospedárstva

dárskych XXVII1/1900 dva razy, z podnikania práce šlátnej,
Zamesinancov župnej a obecnej.

ľ

57 zák. čl. | 29

XLI/1899 |
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8 podľa
č Vo veciach ga prenáša pôsobnosť na mi isterstvoŇ krajinského úradu

predpisu S (<l.)98| poisleniazák.č].XVI/28,ods.S| Schvaľovanieodmienčlenommiest-| hospodárslva
poľnohospo- 1900 v znení neho výboru.
dárskych zák. čl. XIV/zamceslnancov| 1902,VIII/

1912 a XX/
191350| zákazufalšo-| nar.č.16,bod2| Mencvaniepredsedu,päťčlenova

vania poľno- 38.286/1896 lajomníka revíznej rady a určenie
hospodárskych záslupcov predsedu a členov.
plodin

60| nedielnychzák.čl.X2 Nariadenieoutvorenísapasienko
spoločných 1913 a nar. vého spoločenslva.
pastvísk č. 7000/ 1914

— FM.a č.
61 8500/1914 IM. Nariadenie o ultvorcní sa spoločen

slva na žiadosť spoluvlaslníkov.
—
02 6. ods. 3 Určenie lehoty na ulvorenie

spoločenslva63 8,ods.2| Príjalieoznámeniaotermíneusla
vujúccho valného shromaždenia.64 12,ods.2| Prijímaniestanovasťažností.

65 | 13 Preskúnianie slanov, nariadcnie ichzmicn, doplnenie slanov alebo so
slavenie nových.

66 22 Privolenic k dohode s vyvlaslňovate
ľom.

67 23, 31 Privolenic k usneseniu, že spoločné
ods. 5 vlaslníclvo paslvín sa prenčša 13

spoločenslvo, rozhodovanie o sľaž
nosli v otázke udelenia súhlasu k
scudzeniu podielu.

68 37 Určenie leholy na vydanie pasienko
vého poriadku alebo určesie pa
sicnkového poriadku,69 29,ods.4| Ustanovenielikvidálorov.

70 56,ods.4| Schválenie,čiaakáodmenapalri
členom obcenej rady Za obslarúva
nic veci spoločenstva.



B podľa M„| Voveciach saprenášapôsobnosťnaministerslvo
č. i Ň krajinského úradu

predpisu S (cl.)11| nedielnychzák.čl.X!60,ods.5| Pokutovaniezavýkonneschvále-| hospodárstva
spoločných 1913.nar. č. ných usnesení.
pastvín 7000 1914 FM:

a nar. č. 8800,

1914 LM, |

12 66 Vyslanie komisára na spravovanie
spoločenslevných vecí.13 75,ods.2| Potvrdenieobecnýchpasienkových
štalútov.

74 75,ods.4[ Bezprostrednýdozorvyslanýmorfá
nom na právu a udržiavanie spo
ločných obecných pastvisk.

75 19 Rozhodnulie o núlenom utvorení
spoločenstva.

76 85 Udelenie povolenia na scudzenie
alebo zaťaženie nehnuteľností v me
dzidobe až do utvorenia spoločen
slva.

TT zák. čl. 12 Povolenie rozdelenia spoločnej
XIX/1898 pastviny, Ivoriacej nedielne

| spoločné vlastníctvo.78| lesnýchzák.č.XIX!|14 Sostavenieaschválenicslužebných
1898 a prevá- a disciplinárnych pravidiel pre ho
dzajúce nar., rárov a lesných hájnikov a ustálenie
najmä nar. č. horárskych príspevkov. Správa ho
100921881 rárskeho fondu.
a 62060/1904
FM.

79 vl. nar. 6 Schvaľovanie lesných hospodárskych
97:1930 plánov na lesy súkromné a na lesy
Sb. z. a O. pod šlálnou správou rozlohy vyše

500 ha.

so zák. čl. 46, 41, Schvaľovanie a určenie lesných ho
X11/1894 | 50, 51 spodárskych pravidiel.

81| poľovnýchzák.čl.XX/25 Vypísanieodmenynapodporuvy
1883 hubenia dravých zvieral,52 38,ods.1[| Nariadenie,žepredaj,prepravaale

bo kúpa zveriny je dovolená len na
preukaz osvedčenia o riadnom na

! dobudnuti zveriny.

|



2]

zvierat,

B podľa>| Voveciach saprenášapôsobnosťnaministerstvo
€. Ň krajinského úradu

predpisu 5 (l.)

83| poľovnýchnar,č. 1,ods.2 Povoleniedopravyužiločnejzverinyhospodárstva
36219/1910 a dopravy vajec užitočných divýc
FM. vlákov.

84 zák, č. 2, ods. 1 Meniť dobu ochrany a ustanoviť
98/1929 celoročnú dobu ochrany zvere.
Sb. z an.

89 2, ods. 3 Určiť čiasločnú alebo celoročnú
ochranu nehájenej zveriny.86| rybolovuzák.čl.XIX/| 31,ods.Schválenieslanovrybárskych

1888 a pri- 2, 3a 32 spoločenstiev.
slušné usla

TH novcnia nar.
č. 5000/188987 E.Myzneal| 11 Svolaniemimoriadnehovalného
nar. čís, shromaždenia.
70994/1897
a 86913/1899

38 F.M. 44 Schválenie usnesenia valného shro
maždenia, kloré sa lýka zmeny sla
nov, rozchodu spoločenstva, jeho slú
čenia s iným družslvom alebo urče:
nia prevodzovacicho plánu.8 41,ods,1| Nariadenieúradnéhoprenájmurybo
ovu v obvode rybárskeho spolo

čenslva.

90 dra je zák. čl. 38 Povoľovanie výnimiek z uslanovenízdravolníciva| VII/18885829až31aurčenieopoužili6
20 na iné zvieralá okrem hovädzie
ho dobytka.91 56,ods.2| Oprávneniekzákazujarmokov.

92 143 Udržiavanie zverolekárskej služby
na vslupných slaniciach,.

93 nar.č.40000/| 1,ods.4Držaniezverolekáranavslupných
1888 F. M, slaniciach.

34 70, Určenie nakladacej stanice pre ho
písm. f) vädzí dobylok.95 81,ods.2| Výnimočnépovolenienanakladanie
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podľa i sob
© V veciach I NT EN HEHE s prenáša povo nosť na miínislerstvo

č. i . krajinského úradu
predpisu | S (čl.)c6| zverczdravot.| nar.čis.£1Soznamnákladnýchstaníc.hospodárslva

níckych 10300 1555

o7 139. Záikaz iných, ako dobylčich
CI». jarmokov.

CS nar. čír. 302—309 Ustanzvenie o fyzikálnych skúškach
10999 1855 pre zverolcekárov.
v ozaeni

: nzr. č. prez.
i 653) 1395
J prez. F. M.

9y nar. čís. | 3 Rozhodnutie o porážke padozrivých
165931693 zvieral, nakoľko sa týka uzavretia
. A, veľkých hospodársliev.

| i100 nár.čís.30,ods.1| Označenieverejnýchjalick,priklo
3123) 1909 rých môžu byť zriadené kurzy ©
F. M. prehliadke mäsa.101| živnoslen-zák.č. |8,ods.2 Udeľovaťcudzincompripusteniek

ských 2:9 1924 naslúpcniu a prevádzaniu živnosli,
Sb. z. a a, keď nemôže byť preukázaná vzá

jomnosť,102 |97.ods.2| Povoľovaťvyberanietržnýchpo
| 98 platkov, upravovať ich slupnice,

schvaľovať lržné poriadky a roz
hodovať o prehliadaní trhov.

30: | 99 Udeľovaľ právo na trhy a súhlas nazrieknulie 6a trhov.

104 149. ods. Vydáva( skúšobné poriadky pre
1, 2 skúšly lovarišské.

15 152, 133 Zriaďovanie a slučovanie 6poločen
sliev, zrušovať alebo nveniľ slúčenie.

106 154 Rozhodovať o rozdelení majetku
rozdeleného spoločensiva.

(1 159, Prelvorenie živnostenských korporá
| ods. 3 cií a spolkov, zriadených podľa zák.

čl. XV11/1884.



9 Vo veciach
podľa

predpisu S (č1.)

sa prenáša pôsobnosť
krajinského úradu

na mi isterstvo

l.oa

109

110

111

112

113

114

živnosten
ských

zák. č.
259/1924
b. z an.

162,
ods. 4

Schvaľovať prijímacie poplalky a
učňovské poplalky za prípoveď a
vyučenie a prípadneich snižovať.

184,
ods. 2

Schvaľovať slanovy o vedení
sprostredkovania práce.

211,
ods. 1, 3

Schvaľovať slanovy živnostenských
spoločenstiev a inšlilúcií a úslavov,

-pričlenených k spoločenstvám.

zák. č,
223/1933
Sb. z an,

Určovať obvody odborných spolo
čensliev (5 152, ods. 3 ž. z.).

Povoľovať:

1. utvorenie sa samostatných od
borných spoločenstiev ($ 155,
ods. 1, písm. a) ž. z,

2. vylúčenie členov niektorých dru:
hov živností alebo pribuzných
druhov živnoslí z doterajšieho
spoločenstva a Zriadenie ich ako
samcstalné spoločenstvá alebo ich
privlelenie k nieklorému inému
už zriadenému spoločenslvu (8
155, ods. 1, písm. b) ž. z.),

slúčenie viac spoločenstiev prí
buzných živnoslí v jedno, ak sa
dohodnú spoločne (8 155, ods. 1
písm. c) ž. z.) a robiť z úradnej
moci polrebné zmeny slanov prí:
slušných spoločensliev.

“>

I1. Nariadovať z úradnej moci zmenu
spoločenstevnej príslušnosli ($ 155.
ods. 1, plsm. d) ž. z-).

III. | Rozhodovať o usporiadaní majetko
vých pomerov a o rozdelení majetku
medzi spoločenstvami (8 155/a,
pism.a) ž. z.).

hospodárstva
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podľa
B. Ň sa prenáša pôsobnosť NIM

Vo veciach NÁ , na ministerstvoč. krajinského úradu
predpisu S (čl.)

115/živnosten-zák.č. IV. Preskúmať,upravovaťsmluvyživno-| hospodárslva
ských 223/1933 slenských spoločensliev, uzavrelé 6

Sb. z. a o. ich zameslnancami do dňa vyhláse
nia zákona číslo 223/1933 Sb. z. a n.
a schvaľovať lakélo smluvy, uzavre
té po dni vyhlásenia lohlo zákona.

116 zák. č. 1/2 Nariadiť zriadenie odborného šlál
2211933 neho sväzu odborných žívnosten

Sb. z. an. pa spoločenstiev (8 218, ods. 2,ž. Z.).

117 1111 Schvaľovať slanovy a zmeny stanov
sväzov a ich vedľajších ústavov,

1198 111/3 Preskúmať a upravovať smluvy, uza
relé medzi sväzmi a ich zameslnan
cami.

119 V/1 Nariadiť rozpustenie sväzu pre ne
zákonnosť alebo lrvale nedostatočný
rozvoj činnosti,

120 zák. č. 224, Prijímať zprávy sväzov počiatkom
239/1924 ods. 4 admi istratívnebo roku.
Sb. z. a D.

121 vlád. nar. 12 Prijímať žiadosli o pripuslenie na
č. 103/1925 skúšku elavileľskú.
Sb. z. an.

122 13, Pripuslenie na ckúšku a výnimočnéods.1,2| pripuslenienaskúšku,keďkandi
dát nemá vysvedčenia, požadovaného
v 8 12, pism. b): menovanie pred
sedu a členov komisie pre predbež
né skúšky.

123 10, 24 Menovanie predsedu, členov a ná
hradníkov komisie pre slavileľské
skúšky a komisie pre skúšky murár
skych, kamenárskych a tesárskych
majstrov.
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B podľa i
č. Vo veciach sa prenáša pôsobnosť na ministerslva. Ň krajinského úradu

predpisu S («1.)

124živnosten-v].nar. 25, Prijímaniežiadoslíopripusteniena| hospodárstva
ských č. 103/1925 ods. 1, 2 skúšku na murárskych, kamenár

Sb. z an. skych a tesárskych majstrov, roz
hodovanie o týchlo žiadostiach.

>
r

125 zák. č. 251/ 1, ods. 1 Povoľovať zriaďovanie obchodov |
1933 v znení s jednotnými cenami, .
vl. nar. č. 346! l
1938 Sb. z.
a nar.

7 š126 zák.č. 53,ods.3| Schvaľovanieusnzseníživnosten:|
111/1927 ských spoločensliev podľa 8 160, |

Sb, z. a o. ods. 3, písm. 1) ž. z.).
|

ANN b127 vyhl.č. hlavaB,.| Menovanieskúšobnejkomisiepre a
28/1926 ods. 5, 8, podkováčske skúšky bez navšlevo- i
Sb. z. A Dn. 17 vania kurzu, prijímanie žiadosli o pri- 1

puslenie na skúšku, uschovanie zá- i
22 pisnice o skúškach.

128 zák. č. 160/ — Celá pôsobnosť vo veci koncesova
1936 Sb. z. nej živnosli hubenia škodlivého ži
an. vl, nar. vočišstva kyanovodíkom, ethylenoxy
č. 176/1936 dom a chlorpikrinom.
Sb. z. a n. r

129 . 1.2 . $
zák. č. 239, Udeľovať koncesie pre záloženskú |259/1924 ods. 2 živnosť (8 22, pol 13), inlormačné

b. z. a n. kancelárie (5 22. pol. 24), cestovné |
kancelárie (8 22, pol. 28), telegraflné
agentúry ($ 22, pol. 30), súkromné
deteklivne podniky (5 22, pol. 31),
živnoslenskú výrobu zápalného to
varu (8 22, pol. 33), živnostenské
spracovanie nalty, ald, (8 2, pol. f
34), vzduchoplavbu (8 22, pol. 36) a :
lie podniky pre periodickú dopravu
osôb. ktoré sa vzťahujú na niekoľko
okresov lej islej župy.130[| železničných| nar.č.4973/(IVšetkapôvodnápôsobnosťminisler-| dopravyaverej

1868 K. K. M, slva. ných prác131| letectvazák.č.46,ods.3| Povolenienalelecképrodukcie.
172/1925
Sb. z. a n,132| cienelektriny| ví.nar,1,Upraveniecienelektriny.
č. 48/1935 ods. 2a 3
Sb z. an.

———ÔV——O©EEU
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Sb. z an.

podľa
B. Vo veciach há prenáša pôsobnosť na mi islerstvo
č. krajinského úradu

predpisu S (<l.)

133|skúšoknar,min,pre|— Skúškyrušňovodičovnaželezniciach,| dopravyaverej
slrojvodičov Slov. č. 15/ neslúžiacich verejnej doprave, ných prác

1922 U. N. a skúšky lodných strojníkov.

134| molorovýchzák.č. 6,ods.3 Rozhodovanieospôsobilostimoto
vozidiel 81/1935 rového vozidla alebo typu moloro

Sb. z a O. vého vozidla a zriadenie skúšobnej
komisie na len cieľ.

vi. nar. 19, ods. 1
č. 203/1935
Sb. z. a O.

135 14, ods, 1 Skúška motorových pluhov a trak
torov podľa posudku skúšobného
komisára.

136 vl.nar.12,ods.1| Ustanovenieskúšobnéhokomisára
č. 81/1935 pre skúšky riadičov motorových

vozidiel.
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Príloha C,

Soznam
vecí, ktoré sa podľa S 15, odseku 1 z pôsobností okresného úradu presunujú

do pôsobnosti obecných a obvodných notariátov,

B. V oboreč.právaVoveciach“|PredpisS(bod)| PredmetpôsobnostiPoznámka
1[ ninister-matričnýchnar.č. 11 Složenieprísahyalebosľubu

stva 80.000/1906 námeslných malrikárov.
vnútra BM.

2 nar. min. 6 11 Prijímanie zápisníc o uzavrelí
plnou mocou manželstva pred duchovným
č. 2653/1919 správcom priamo od duchov
prez, č. 27/ ného správcu a rozhcdovať
19% Ú N, o malrikovaní manželslva na

základe týchlo zápisníc.

3 manželskýchzák.«.320/7 Skrátenieleholyohlášoka| Akenúbenci1919Sb, oslobodenieoddvochohlá-| bývajúvob2.an. šokaúplnéichodpustenie,| vtdochdvochnakoľkojeblízkenebezpe-| matrikárov,
čenslvo e6mrti. príslušný je

ten, u kloré
ho bola žia
dosť prv po

—— daná

1 sčílaniaľudu[| vl.nar.č.5.ods.£Menovanieečílacíchkomisá86/193010d6.%| rov,
. Sb. 2. a 0.

občianskych vl. nar. č. 3 Vydávanie občianskych legi
legitimácií 481/1919 timácií.

8
služebných zák. čl. 70 Vyslavovanie služebných kni
knižiek X1U 1876 žiek pre zamestnancov v do

mácnosli.1 pohraničného| medzinárodné| —Vydávanielegilimáciípre|Tohočasučl.
styku úmluvy malý pohraničný styk. . 4,

vyhl, č. 53/
1938 Sb. z. a
na čl. “
ods. 5 vyhl.
č. 214/1925

—— Sb. z a a.8 liečebnéhovýnosm.vn.| — Potrvdzovaniepoukázokpen
fondu č. 5100/1255, zislom,

— 7. oddel. 1934V potulnýchzák.č.117]| 4zák.,Vystavovanie,odňaliecigánCigánov1927,vl.nar.| 3,4,5| skychlegilimácií,zmenyzáč.68/1928Sb.| vl.nar.(| pisovvnich,
TT z. an.



B V obore.| štálnejVoveciachPredpisS(bod)PredmetpôsobnostiPoznámka
€| správy
10 minisler- potulných zák. č. S.zák., Vystavovanie odňatie kočov

stva Cigánov 117/1927, 6,1 vl. níckych listov, zmena zápi
vnúlra vl. nar. č. par. sov v nich, udeľovanie povo

68,1928 leni na kočovanie.Sb z. an

11 produkcií nar. č. 2 Udeľovanie palicajno-vrchno
64.573/1901 slenských povelení pre tu
B. M, zemcov na produkcie, uvedené

v 81 nar. Len mimo
sídiel okres:

— ných úradov
Ň v rámci živ- a len v ob:12 záverečnejnosteneko-— Predlžovaniezáverečnejho-[| ciachdo5000hodinypolicajnejdinypreživnoslihoslinské| obyvateľov

úpravy, a výčapnícke.
vydanej po
dľa 8 70, ods.
2, zák. č.
259/924
Sb z. an13 požiarnejnar.kraj.101,ods.| Potvrdzovanievysvedčenío

policie úradu č. 2, 3. nevine a vedenie coznamu o
50.000/933, vydaných takýchto vysvedče
č. 138,933 niach.
Kraj. vest.

14 kinemato-nar.mm.%»Policajnýdozornadpredsta-| Lenmimo
fralov pre Slov. veniami kinemalofrafícy. sldiel okres

č. 174/919 ných úradov
U. N.

15 nemocnič- nar. č. S 43, V prípade nedobrateľnosli oše
ných 35.000/1902 ods. 2 trovacích trov predkladanie

v znení nar. „Upovedomenia“ priamo ne
č. 140.000/ mocnici. i
1907 B. M, P:tvrdzovanie

všetkých

1— ovedeciioy- pri 006l!

16 6 59, Povoľovanie odkladov ma . ajetko:
ods,8platenieliečebnéhodo1 roka.| výchpomerov

ošelrovaného
a na platenie

o. povinných
pribuzných

17 6 59, Zodpovednosť za evidenciu
ods. 13 platobných termínov a za

erekúciu v daných termínoch.

16 exekučných v] nar. druhá Politická exekúcia na hnuteľ-| Vo veciach
č. 8/1928 časť nosli, keď pohľadávka nepre-| cirkevných a
Sb. z. a n sahuje 500 Ks, v ostalných prí-| cirkevno

padoch len zabavenie adražba.| školských
len na zvláši
ne nariadcnic
ubytovania
úradu.
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B. V.obore
č štátnej Vo veciach Predpis S (bod) Predmet pôsobnosti Poznámkasprávy19| minister-6lavebnýchpríslušnésta-| —Mimosídielokresnýchúra

slva vebné Statúly dov, inak len v obciach do
vnúlra 1000 obyvateľov vydávanie

užívacích a obývacích povc
lení na tavby, nepresahujú
júce epôsobilosť murárskeho
majslra, nakoľkonatielo slav
by nie je predpísané živno
slensko-právne alebo iné po
volenie vyššieho úradu.

20 minieler- oelobodeni zák. č. 76/ 137, Potvrdzovanie mieslopisu nafiva,oddane1927,vl.nar.| ods.2,úradnomformuláriavýkazu
inancil domovej č. 175/1927 zák., k výmery podlahových plôch k

b. z. an, $ 137: žiadosli o dočasné oslobode

odo. I, nie od dane domovej.č.
a ods.
2 vl.
nar.21stvoSler-chudobinar,č,72.500/| 12,ods.| Potvrdzovaniee6vedeclievoVaa,| kých1914LM. udeleníprávachudobyvsúd

pravosúdia nem pokračovaní,22| minister.poľno-zák.čl.XI! Složenieprísahypoľnýchahosnodhospodárskej| 1894,nar.č.78 viničnýchhájnikov,spísanieUár-| policie48.000/1894zápisnice,vystavenievysved
stva F. M, čenia o prísahe, vedenie evi

dencie o poľných a viničných
hájnikoch.

23 lesných zák. čl. 38, 39 Složenie prísahy lesných háj
XXXU1879 nikov, vyslavenie vysvedče

nia o lom, evidencia 0 6lože
ných prisahách.24 rybárslvazák.čl,XDU| 8zák.,Vystaveniepolvrdenianavy1888,nar.7,13nar.| danierybárskychlislkov,ve

3000/1889 denie evidencie o lýchlo pc
FIK, v znení Ivrdeniach,
nar. č. 87164/
1903 F. M. a
nar. č.
99.371/1903
B. M,

25 zvero.- nar. č. 29 Prijatie oznámenia © slrale
zdravot- 40.000/1888 dobylčieho pasu, opatrenie
níckych FIK. na vyhlásenie elraly a vyda

nie druhopisu elraleného pa
6u.28 živnoslen-zákonč.28,ods.| Vydávanielicenciísprípadu| lenmimoských259/19241 naprípadnavýkonhoslin-| sídielokresSb.z.a0. skejavýčapníckejživnosli,| nýchúradov.
mÁámoslálej mieslnosli.
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V obore>šlálnejVoveciachPredpisS(bod)| PredmetpôsobnostiPoznámka
“[ správy
27| ministerstva| podomovéhozák.č.Z1,ods.Vidovanieknižiekpcdomohospodárstva| obchodu87,19264,6 vých.

Sb. z. a a.

minister- evidenčných zák. č. 20,ode. Prijatie oznámenia © predaji
slva koní 217/1924 10 evidenčného koňa a hlásenie
národnej Sb. z. a n. velileľstvu evidencie koní.
obrany

29 vl. nar. 24, Prijatie „mesačného výkazu
č. 220/1924 ods. 4 o zmenách evidenčných ko
Sb. z. a n, ní“, predkladanie loholo vý

kazu alebo neťďalivnych zpráv
velileľstvu evidencie koní.. l

30 24, Prijalie evidenčného listu od
ods. 6 colného úradu a jeho zaslanie

velileľslvu evidencie koní.

31 vojenského nar. č. k 8 12 Rozhodovanie © požadovaní
ubytovania 4215/1679 zák.čl. vojenského ubylovania.

H. M. XXXVU/
1879

32 ks9 Uloženie odpisu výkazu uby
zák.čl, tovacieho priestoru,
XXXVU/
1879

33 k 842 Prijímanie dát o pôžadova
zák.čl, nom ubytovaní a oOznámenie
XXXVĽU ich obciam.
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Príloha D.

vecí, ktoré sa podľa 8 13, odseku 5 z pôsobností krajinského výboru presunujú
do pôsobností ministerstva vnútra.Eež.| Vobecných,na

či. ediatnýc Predpis S (el) prenáša sa vec do pôsobnosliminislerstva

1 .
rozpočlových zák. č. 77/1927| 8 Vydávanie predpisov upravujúcich spôsob a

Sb. z. a D. poslup rozpočtových prác (rozpočlový regulalív).
— v znení

vyhlášky
2 .

S 122/1935 11, bod Spravovanie prldelov podľa $ 10, ods. 2 a 3.„z. a n. 1,2.3.5a7

3 : Nut

schvaľovania 20, bod a, Schvaľovanie pôžičiek, kde následkom úpravypôžičiek písm.a,b,c| dlhovprevzalpomocnýfondzúročenieaumo
renie, alebo prevzal sám dlh podľa 8 8, bodu 1,
čl. III. zák. č. 69/935 Sb. z. a n. a kde krajina
bola zaťažená zárukou za obec.

a Pemocnéhofondu| zákč.69/1935| čl.III,Rozhodovanie©použilísúmnevyčerpanýchnaSbz.an.53,ods.2.| úpravudlhovprecieleuvedenévčl.I,č.12
zák. (Podpory zo zbytkov ponocného fondu).

S
č1. 11], Prijímanie žiadostí na úpravu dlhov obcí a rozS6,bod1—3| hodovanieonich.

6 ..
čl. II, Opatrenia prislúchajúce predtým krajinskému
$ 7, bod 1—2/| výboru ohľadom pomocného fondu.

7
čl. II, Prijímanie zprávy kuratoria pomocného foadu
S 9, bod 2 o úprave dlhu atď.

3 I. 11, Právo uložiť sväzku územnej samosprávy pri
$ 9, bod 3 spievať pomocnému fondu na úhradu plalov

dlhovej služby.

» revizných 320/1921 18 Právo revidovať hociklorú obec.

zák. čís. čl. 1, 6 1
69/1935
Sb. z. a O.
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191.
Vládne nariadenie

zo dňa 2. augusta 1939

o spracovaní niektorých tuzemských olej
natých semien pri výrobe umelých jedlých

tukov v roku 1939.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI, z.,
o ústave Slovenskej republiky nariaďuje:

5 1.

() Výrobcovia umelých jedlých tukov sú
povinní z celkového množstva tuzemskej
ozimnej repky a tuzemského sojového bô
bu, určeného podľa ustanovenia tohto na
riadenia pre výrobu umelých jedlých tu
kov (8 3), prevziať v roku 1939 pri cenách
a podmienkach týmto nariadením urče
ných toľko každej z uvedených plodín k
spracovaniu na umelé jedlé tuky (5 1 vl.
nar. Zo dňa 30 marca 1939, č. 54 SI. z.,
o niektorých opatreniach, týkajúcich sa
výroby a predaja umelých jedlých tukov),
kolko zodpovedá v tomto roku podielu
každého výrobcu na výrobe umelých jed
lých tukov pre tuzemskú spotrebu ($ 4
vl. nar. zo dňa 30. marca 1939, č. 54 SI.z.).

() Výrobcovia umelých jedlých lukov ne
smú ozimnú repku a sojový bôb, prevzaté
podľa ustanovenia predchádzajúceho od
seku, znova uvádzať do predaja a musia
ich spracovať najneskoršie do 31. júla
1940. Výrobcovia umelých jedlých tukov
oznámia do 15. augusta 1939 ministerstvu
hospodárstva, ktoré olejárne vykúpia za
nich ozimnú repku, a do 1. decembra 1939,
ktoré olejárne vykúpia za nich sojový bôb.
Ministerstvo hospodárstva vezme však na
vedomie hlásenú zmenu alebo zúčtovanie
medzi jednotlivými výrobcami umelých
jedlých tukov, ak sa nezmení množstvo
ozimnej repky a gojového bôbu, na týchto
jednotlivých výrobcov pripadajúce (8 3,
ods. 2). Také hlásenie môže byť učinené
lež organizáciou výrobcov umelých jed
lých tukov, ak by zámena alebo zúčtova
rie bolo vykonané za jej súčinnosti.

5 2.

() Každý pestovateľ, ktorý chce po
núknuť pod podmienkami týmto nariade
nim určenými ozimnú repku a sojový bôb
ku spracovaniu na umelé jedlé tuky, ozná
mi do 31. augusta 1939 žaievnú plochu a
záväzne ponúkané množstvo semenaozim:
nej repky a soje Sväzu hospodárskych
družstiev a verejných obilných skladíšť v
Bratislave. Odpis hlásenia žatevnej plochy
a záväzne ponúkaných množstiev uvede
ných olejnatých semien odovzdá pestova

teľ dvojmo obecnému úradu. Obecný úrad
zašle odoisy hlásenia z celej obce dvojmo
ministerstvu hospodárstva, a to najneskor
šie do 15. septembra 1939 o ozimnej repke
a do 5. decembra 1939 o sojovom bôbe.

() Hlásenia a ich odpisy musia byť ove
rené dvoma dôveryhodnými osobami, klo
ré tým poverí starosta obce a ktoré ove
rením potvrdia správnosť údajov hlásenia.

() Sväz hospodárskych družstiev a ve
rejných obilných skladíšť v Bratislave za
šle dvojmo ministerstvu hospodárstva do

31. augusta 1939, nakoľko ide o ozimnú
repku, a do 10. decembra 1939, nakoľko
ide o sojový bôb, soznamy pestovateľov s
udaním ohlásenej žatevnej plochy a ponú
kaného množstva ozimnej repky alebo so
jového bôbu.

() Sväz hospodárskych družstiev a ve
rejných obilných skladíšť v Bratislave je
povinný prijímať a prejednávať i hlásenia
pestovateľov nečlenov.

S 3.

() V roku 1939 prevezmú výrobcovia
umelých jedlých lukov k spracovaniu na
umelé jedlé tuky najviac 9.700 g ozimnej
repky a 700 g sojového bôbu z úrody
v roku 1939.

() Ministerstvo hospodárstva upovedo
mí výrobcov, koľko sú povinní prevziať
ozimnej repky a sojového bôbu na každých
100 kg im priznaného výrobného množstva
umelých jedlých tukov pri cenách a pod
mienkach týmto nariadením stanovených
vyhláškou v „Úradných novinách“.
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() Za množstvá odobrané na splnenie
povinnosti podľa odseku 2 považujú sa len

6 ktoré budú doložené dokladmi podľa4.

5 4.

) Sväz hospodárskych družstiev a ve
rejných obilných skladíšť v Bratislave vy
dápestovateľom,ktorí ohlásili žatevnú plo
chu a ponúkané množstvo olejnatých se
mien, trojmo osvedčenie o množstve ozim
nej repky alebo sojového bôbu, ktoré títo
vzhľadom na svoju prihlášku smú dodať k
spracovaniu na umelé jedlé tuky. ŇNatom
to osvedčení bude zároveň potvrdený tu
zemský pôvod semien.

) Ak predá pestovateľ prihlásené
množstvo olejnatých semien jednému od
berateľovi, vydá mu jedno vyhotovenie
osvedčenia, druhé vyhotovenie zašle Svä
zu hospodárskych družstiev a verejných
obilných skladíšť v Bratislave. Ak predáva
niekoľkým odberateľom, vráti osvedčenie
Sväzu hospodárskych družstiev a verej
ných obilných skladíšť v Bratislave, ktorý
mu vydá na predané množstvo dielčie
osvedčenie a vráti mu osvedčenie s pozna
menaním odpredaného množstva. Dielčie
osvedčenie odovzdá pestovateľ odbera
teľovi.

() Každý, kto nie súc pestovateľom,
ďalej predá ozimnú repku alebo sojový
bôb tuzemského pôvodu, určené k spra
covaniu na umelé jedlé tuky, vydá nado- |
búdateľoví potvrdenie o tom, že ide o
ozimnú repku alebo sojový bôb tuzemské
ho pôvodu, s udaním váhy a vyznačením
mena a bydliska kupujúceho i predávajú
ceho a pestovateľa a s odvolaním sa na
osvedčenie, ktoré o semenách bolo vy
dané.

() Výrobcovia umelých jedlých tukov
sú povinní okrem osvedčenia alebo po
tvrdenia dozorčím orgánom sa vykázať
tiež nákladným listom alebo inou listinou
verejného dopravného podniku o prevza
tej ozimnej repke a sojového bôbu tuzem
ského pôvodu. Množstvo dopravené inak
než verejným dopravným postriedkom po
tvrdí obecný úrad miesta dodania.

() Predpísané doklady treba uchová
vať za tri roky.

() Vzorce osvedčenia (ods. 1), dielčie
ho osvedčenia (ods. 2) a potvrdenia (ods. 3)
budú vyhlásené ministerstvom hospodár
stva v „Úradných novinách“.

S 5.

(") Výrobcovia umelých jedlých tukov
zaplatia:

I. jednak pestovateľovi pri priamom
nákupe
a) za ozimnú repku za 100 k£ čistej

váhy, daň z obratu v to počítajúc,
franko vagón v nakladacej stanici
a pri podmienkach uvedených v
pripojenom vzore A,
aa) mimo obvodu obchodnej a

priemyselnej komory v Prešo
ve, pri nákupe v dobe:
od 15. júla do 15.

augusta 1939 Ks 209.—
od 16. augusta do

15. septembra
1939 . Ks 214.—

od 16. seplembra
do 15. októbra
1939 . . Ks 219.—

po 16. októbri 1939 Ks 224.—
bb) v obvode obchodnej a priemy

selnej komory v Prešove, pri
nákupe v dobe:
od 15. júla do 15.

augusta 1939 Ks 201.—
od 16. augusta do

15. septembra
1939 Ks 212.—

od 16. septembra
do 15. októbra
1939 .. Ks 217.—

po 16. októbri 1939 Ks 222.—

b) za sojový bôb za 100 k£ čistej vá
hy, daň z obratu v to počítajúc,.
Íranko parita stanica Trnava
195.— Ks pri podmienkach uve
dených v pripojenom vzore B,

1]. jednak Sväzu hospodárskych druž
stiev a verejných obilných skladíšť v Brali
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slave k úhrade jeho výdavkov spojených s
vykonávaním úloh podľa tohto nariadenia
11,05 zo zaplatenej ceny za všetku nakú
penú ozimnú repku a sojový bôb, a to do
30 dní po vykonanom nákupe.

() Ak je dodávateľom ozimnej repky
alebo sojového bôbu niekto iný než pesto
vateľ, platia ceny uvedené v odseku 1,
bod I. ako ceny najvyššie.

() Cena rozumie sa za dodávku od
50 g vyššie. Rozdiel v dovoznompri zásiel
kach menších než 50 g hradí predávajúci.

() Výrobcovia umelých jedlých tukov
sú povinní k spracovaniu na umelé jedlé
tuky prevziať od 15. júla do 30. septembra
1939 najmenej 80%na nich pripadajúceho
množstva tuzemskej ozimnej repky, zbytok
do 30. októbra 1939: sojový bôb prevezmú
v dobe od 1. novembra 1939 do 31. januára
1940. Za prevzaté pokladajú sa tiež množ
stvá síce zaplatené, avšak predbežne
uskladnené u dodávateľa s jeho súhlasom.
L

8 6.

() Výrobcovia umelých jedlých tukov
sú povinní hlásiť ministerstvu hospodár
stva štrnásťdenne v obdobiach uvedených
v 85, ods. 4, od ktorých dodávateľov a aké
množstvá ozimnej repky a sojového bôbu
vykúpili.

() Olejárne, poverené výrobcami ume
lých jedlých tukov výkupom ozimnej rep
ky (sojového bôbu), sú povinné oznámiť
ministerstvu hospodárstva do 31. augusta
1939 (do 1. januára 1940), od ktorých pe
stovateľov, v soznamoch 8 2, ods. 3 uvede
ných, odoberú, po prípade odobraly ozim
nú repku (sojový bôb).

$ 7.

Pestovatelia ozimnej repky a sojového
bôbu sú povinní odobrať pre vlastnú spo
trebu repkové, poťažne sojové pokrutiny
tuzemského pôvodu v množstve, zodpove
dajúcom ich dodávke týchto olejnatých
semien v roku 1939 k spracovaniu na ume
lé jedlé tuky.
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S 8.

() U ministerstva hospodárstva zriadu
je sa komisia, skladajúca sa zo štyroch zá
stupcov (náhradníkov) výrobcov umelých
jedlých tukov, vysielaných pomerne podľa
výrobného množstva jednotlivými organi
záciami výrobcov a z rovnakého počtu zá
stupcov (náhradníkov) pestovateľov ozim
nej repky a sojového bôbu, menovaných
ministerstvom hospodárstva.

() Komisii prislúcha:

a) dohodnúť sa o druhoch a množ:
stve olejnatých semien, ktoré bu
dú podľa vládneho nariadenia,
ktoré bude o tom vydané, naj
vyššie prevzaté k spracovaniu na
umelé jedlé tuky zo žatvy v roku
1940, ďalej cenu semien, ďalšie
podmienky odberné, ako i ceny,
množstvo a podmienky odberu
pokrutín pestovateľmi olejnatých
semien:
na dožiadanie alebo z vlastného
podnetu konať a podávať dobro
zdania a námietky o otázkach,
týkajúcich sa prevádzania 8 7
vládneho nariadenia zo dňa 30.
marca 1939, č. 54 SI. z., nakoľko
ide o spracovanie olejnatých se
mien pri výrobe umelých jedlých
tukov.

() Ku schôdzam komisie treba zvať i
po jednom zástupcovi olejární, vysielanom
organizáciou týchto výrobcov, obchodných
a priemyselných komôr, Ústredného sdru
ženia slovenského priemyslu v Bratislave,
Obilnej spoločnosti pre Slovensko a dvoch
zástupcov Zemedelskej rady pre Sloven
sko: týmto zástupcom prislúcha poradný
hlas.

() Schôdze svoláva ministerstvo hospo
dárstva, ktorého zástupca riadi rokovanie
v komisii. Ku každej schôdzi komisie má
byť zvaný tiež zástupca ministerstva vnú
tra a ministerstva národnej obrany. Schô
dza musí byť svolaná, ak žiada o to nie
ktoré z týchto ministerstiev.

b
dý



Slovenský zákonník č. 191.

Č")Funkcie v komisii sú čestné. Roko
vací poriadok schvaľuje ministerstvo ho
spodárstva.
UA“ 2:

s 9.

Ak dôjde zavčasu pred osevom v leho
le určenej ministerstvom hospodárstva v
komisii k dohode medzi zástupcami pesto
vateľov olejnatých semien a zástupcami
výrobcov umelých jedlých tukov o odbere
semien a pokrutin (8 8, ods. 2, písm. a),
vyhlási ministerstvo hospodárstva túto do
hodu v „Úradných novinách“ po predchá
dzajúcom vypočutí Obilnej spoločnosti pre
Slovensko. Ak nedôjde lakto k dohode,
alebo ak sa vyjadrí proti ujednanej doho
de ohľadom odberu pokrutín Obilná spo
ločnosť pre Slovensko, alebo ak požiada
o to písomne u ministerstva hspodárstva
do 7 dní od dňa vyhlásenia dohody aspoň
20% výrobcov umelých jedlých tukov, po
čítajúc podľa výrobných oprávnení, roz
hodne vo veci ministerstvo hospodárstva
v dohode s ministerstvom vnútra a svoje
rozhodnutie vyhlási v „Úradných novi
nách“.

8 10.

) Dozor na dodržiavanie ustanovení
tohto nariadenia vykonávajú orgány, ktoré
sú alebo budú poverené dozorom nad za
chovávaním ustanovení vládneho nariade
nia zo dňa 30. marca 1939, č. 54 S]. z.

() Sväz hospodárskych družstiev a ve
rejných obilných skladíšť v Bratislave, na
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koľko ide o plnenie úloh týmto nariadením
mu sverených, podlieha dozoru, ktorý vy
konáva ministerstvo hospodárstva.

S 11.

Kto prestúpi ustanovenia tohto naria
denia, bude potrestaný — ak nejde o čin
trestný súdne — prvostupňovým politic
úradom pre priestupok peňažným trestom
do 50.000 Ks alebo zavretím do šiestich
mesiacov, ako i — ak ide o priestupok
spáchaný pri výkone živnosti — stratou
živnostenského oprávnenia. Pre prípad ne
dobytnosti peňažného trestu nech je ulo
žený náhradný trest zavretia do šiestich
mesiacov. Tieto tresty môžu byť uložené
aj súčasne: v tom prípade nesmie však
trest na slobode spolu s náhradným tre
stom za nedobytný peňažný trest činiťviac
než šesť mesiacov.

S 12.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva v dohode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tiso v, r.
Dr. Tuka v.r.

Dr. Pružinský v. r. Medrický v.r.
Sivák v. r. Stanov. r.
Dr. Fritz v.r. Čatloš v.r.
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Vzor A

podmienok, ktoré treba pojaťdo ujednania o predaji a kúpe tuzemskej ozimnej repky

(k S 5, ods. 1, bod I., lit. a) vládneho nariadenia zo dňa 2. augusta 1939, č. 191 SI.z.)

1. Predaj a kúpa sa deje na základe
týchto podmienok, inak podľa zvyklostí
plodinovej burzy v Bratislave, s podrobe
ním sa rozhodčiemu súdu tejto burzy.

2. Ak chce predávajúci dodávať seme
no ozimnej repky vo vlastných, zadarmo
požičiavaných vreciach, oznámi kupujúce
mu, že zásielka je k odoslaniu prichystaná.
Kupujúci je povinný dať predávajúcemu
prikaz do 15 dní po obdržaní oznámenia.

Ak nechce predávajúci požičať svoje
vrecia, je kupujúci povinný dodať potreb
né prázdne vrecia franko stanica naklada
cia podľa príkazu predávajúceho do 15 dní
po udelení príkazu.

Ak kupujúci potrebné vrecia nezašle
do 15 dní po udelení príkazu, má predá
vajúci právo odoslať repku vo vlastných
vreciach, ktoré kupujúci je povinný vrátiť
v 8 dňoch po dôjdení tovaru franko na
kladacia stanica. Ak nevráti kupujúci vre
cia včas, zaplatí požičovné podľa zvyklostí
plodinovej burzy v Bratislave.

Predávajúci je povinný odoslať repku
najneskoršie do 10 dní po prijatí vriec.

3. Kúpna cenaje splatná za hotové bez
srážky po prevzatí tovarua predložení
účtu.

4. Dodané semeno smie byť jedine rep
ka ozimná, tuzemská, musí byť zdravá,su

chá, čistá, bez pliesne, nezapáchajúca a
nesmie ma( viac ako 3% cudzích prísad
(iného semena, hlinky a pod.). Ak by bolo
zistené, že hodnota semenaje nižšia, avšak
nie viac ako 8%, pretože nie je celkom
zdravé, suché, čisté, alebo nie viac ako
5% z dôvodov iných, je kupujúci povinný
tovar prevziať so slavou, zodpovedajúcou
nižšej hodnote. Ak je znehodnotenie vyš
šie ako 8%/0,poťažne 5%, má kupupjúci prá
vo tovar buď prevziať 60 zodpovedajúcou
sľavou alebo jeho prevzatie odmietnuť. Ak
ho odmietne, má kupujúci právo postupo
vať podľa príslušných ustanovení zvyklostí
plodinovej burzy v Bratislave. Výdavky
spojené s prípadným rozborom nesie stra
na, ktorá stanoveným podmienkam nevy
hovela.

5. Preberanie tovaru deje sa v mieste
vykladania, podľa úradne zístenej váhy v
mieste, kde tovar bol odovzdaný k do
prave.

6. Pri zásielkach menších než 5.000 kg
hradí rozdiel vo výške dovozného predá
vajúci.

7. Dodávka musí byť doložená doklad
mi podľa S 4 vládneho nariadenia z 2. au
gusta 1939, č. 191 SI. z.
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Vzor B

podmienok,ktoré treba pojať do ujednania o predaji a kúpe tuzemského sojového bobu

(k 8 5, ods. 1, bod I., lit, b) vládneho nariadenia zo dňa 2. augusta 1939, č. 191 SI. z.)

1. Predaj a kúpa sa deje na základe
lýchlo podmienok, inak“ podľa zvyklostí
plodinovej burzy v Bratislave s podrobe
ním sa rozhodčiemu súdu tejto burzy.

2. Ak chce predávajúci dodávať sojový
bôb vo vlastných, zadarmo požičiavaných

vreciach, oznámi kupujúcemu, že zásielka
je k odoslaniu prichystaná. Kupujúci je po
vinný dať predávajúcemu príkaz do 10 dní
po obdržaní oznámenia.

Ak nechce predávajúci požičať svoje
vrecia, je kupujúci povinný dodať potreb
né prázdne vrecia franko stanica naklada
cia podľa príkazu predávajúceho do 10 dni
po udelení príkazu.

Ak kupujúci potrebné vrecia nezašle
do 10 dní po udelení príkazu, má predáva
Júci právo odoslať tovar voľne ložený.

Predávajúci je povinný odoslať sojový
bôb najneskoršie do 10 dní po prijali vriec.

3. Kúpna cenaje splatná za hotové bez
srážky po prevzalí tovaru a predložení
účtu.

4. Akoslným základom je sojový bôb
žltý s olejnalosťou najmenej 17%.

Dodaný sojový bôb musí byť tuzemské

ho pôvodu, farby žltej alebo zelenej (nie
čiernej alebo hnedej), zralý, zdravý, suchý,
nezapáchajúci a nie umele sušený. Nesmie
cbsahovať viac ako 3% cudzích prísad
(iných semien, sojových semizn nevyvinu

tých, scvrklých a minerálnych alebo orga
nických nečistôt) a nesmi» ďalej obsahovať
viac ako 10% zlomkov sojového bôbu. Ak
by činil obsah zlomkov menej ako 20%,
alebo ak je hodnota z iného dôvodunižšia,
avšak nie viac ako 8%6,má kupujúci voľbu
buď tovar odmietnuť, alebo ho s náhradou
nižšej ceny, stanovenej plodinovou burzou
v Bratislave, prevziať. Ak kupujúci od
mielne tovar, ktorý nevyhovuje podmien
kam, má právo poslupovať podľa prísluš
ných ustanovení, poťažne zvyklostí plodi
novej burzy v Bralislave.

Pre určenie olejnatosti, čistoty a ob
sahu zlomkov sojových semien je smero
dajný rozbor Štátneho výskumného ústa
vu poľnohospodárskeho v Bratislave. Vý
davky spojené s rozborom platí strana,
ktorá smluvným podmienkam nevyhovela.

5. Preberanie tovaru sa deje v mieste
vykladania podľa úradne zistenej váhy v
mieste, kde tovar bol odovzdaný k do
prave.

6. Pri zásielkach menších než 5.000 k£
hradí rozdiel vo výške dovozného predá
vajúci.

7. Dodávka musí byť doložená doklad
mi podľa 8 4 vládneho nariadenia z 2. au
gusta 1939, č. 191 SI. z.ov
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192.
Vyhláška

ministerstva financií
zo dňa 29. júla 1939.

o colných prirážkach k colným sadzbám

na niektoré druhy obilia.
Ministerstvo financií podľa 5 3 vlád

neho nariadenia zo dňa 11. júla 1939, č.
167 SI. z., o colných prirážkach k colným
sadzbám na niektoré druhy obilia, s účin
nosťou odo dňa 10. augusta 1939, vyhla
suje:

5 1.

() Colná prirážka k colnej sadzbe pre
tovar sadz. č. 23 (pšenica, tenkeľ), vypočí
laná podľa ustanovenia poznámkyv čl. I.
S 2 vládneho nariadenia zo dňa 10. júna
1933, č. 96 Sb. z. a n. o úprave colného
sadzobníka, k sadz. č. 23 až 26, upravuje
sa na 23.— Ks za 100 kg hrubej váhy.

Slovenský zákonník č. 192.

() Colné prirážky k colným sadzbám
pre tovar sadz. č. 24 až 26, vypočítané
podľa ustanovení poznámok v čl. I. 881a
2 avči. IV, ods. 2 vládneho nariadenia
zo dňa 10. júna 1933, č. 9%Sb. z. an.k
sadz. č. 24 až 26 a k sadz. č. 23 až 26 sa
upravujú takto:
Pre tovar Colná prirážka za
sadz. čísla: 100 kg hrubej váhy:

24. Raž 30.— Ks
25. Jačmeň 17.— Ks
26. Ovos 21.— Ks

S 2.

Colné prirážky, vyhlásené vládnym na
riadením zo dňa 2. marca 1939, č. 48 Sb.
z. a n, o colných prirážkach k colným
sadzbám na niektoré druhy obilia, sa zá
roveň zrušujú.

Minister financií:
Dr. Mikuláš Pružinskýv. r.

Koilhtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12
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193. 8 2
Vládne nariadenie

zo dňa 21. augusta 1939
o obmedzení uplatnenia alebo vymáhania

požiadavok advokátov-židov,

Vláda Slovenskej republiky podľa 5 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI.
Z.. 0 ústave Slovenskej republiky, naria
duie:

() V exekučnom pokračovaní — v kto
romkoľvek jeho štádiu —, ak ide o požia
davku uvedenú v 5 1, príslušný súd na ná
vrh dlžníka-nežida odloží ďalšie exe
kučné pokračovanie proti dlžníkovi-neži
dovi ohľadne celej požiadavky alebo jej
čiastky na základe voľného uváženia i prí
padného záujmu iných osôb, na dobu É
mesačnú alebo jednoročnú, poťažne na do

51 bu účinnosti tohlo nariadenia, ak dlž
ník spravdepodobní, že vymáhaním požia

V spore proti dlžníkovi-nežidovi, pre davky dlžník alebo jeho rodina, prípadne
požiadavku advokáta-žida vzniklú do
účinnosti tohto nariadenia, prislušný súd
na žiadosť dlžníka na základe voľného
uváženia i prípadného záujmu iných osôb
ohľadne celej požiadavky alebo jej čiastky
v rozhodnutí určí 6-mesačnú alebo jedno
ročnú lehotu plnenia, poťažneurčí túto le
hotu plnenia na dobu účinnosti tohto na
riadenia (397 osp.), ak dlžník spravde
podobní, že vymáhaním požiadavky dlžník
alebo jeho rodina, prípadne iná osoba oj
kázaná výživou prevážne na dlžníka sú
ohrožení na 6vojom riadnom živobytí, ale
bo že vymáhanie požiadavky môže zaprí
činiť majetkový úpadok dlžníka.

Cena 3.80 Ks.

iná osoba odkázaná výživou prevážne na
dlžníka sú ohrožení na riadnom živobylí,
alebo že vymáhanie požiadavky môže za
príčiniť majetkový úpadok dlžníka.

(7)Návrh tento má byť podaný v prípa
doch, ak rozhodnutie o povolení alebo na
riadení dražebného úkonu alebo termínu
dražby už bolo exekútovi doručené, do 8
dní od účinnosti tohto nariadenia, v ostat
ných prípadoch do 8 dní od doručenia roz
hodnutia, ktorým bol predmetný úkon po
volený alebo nariadený.

() Ak výkon dražebného úkonu alebo
termín dražby spadá do lehoty 8 dní po
účinnosti tohto nariadenia, orgán, povere
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ný jej výkonom, je povinný exekúta na i
možnosť odkladu upozorniť, prípadný ná
vrh, ako aj okolnosť, že dlžník bol pouče
ný, do zápisnice pojaťa, ak z obsahu spisov
(najmä zápisnice o odhade) pri rokoch
dražby vyplýva, že možnosť odkladu nie
je vylúčená, môže od výkonu upustiť a spi
sy na rozhodnutie o návrhu predložiť exe
kučnému sudcovi.

(“) Ak v prípade, uvedenom v predoš
lom odseku, orgán dražbou poverenýproti
návrhu exekúta na odklad túto dražbu
úspešne previedol, súd v prípade, že návr
hu vyhovie, účinnosť udelenia príklepu
zruší.

(7)Zaisťovacie exekúcie podľa 8$ 223 a
224 exekučného zákona ohľadne požiada
vok, spadajúcich pod ustanovenia tohto
nariadenia, môžu byť síce 6 vylúčením
uschovania zabavených hnuteľností povo
lené i vykonané, avšak iba na útraty vy
máhajúcej strany, ktoré dlžníka nemôžu
obťažovať.

S 3.

Aspoň 14 dní pred uplynutím 6-mesač
nej alebo jednoročnej lehoty plnenia alebo
6-mesačného alebo jednoročného odkladu
exekučného pokračovania, povoleného po
dľa predchádzajúcich ustanovení (5 1 a 5
2), môže súd na žiadosť dlžníka predlžiť le
hotu plnenia alebo odklad exekučného po
kračovania na dobu účinnosti tohto naria
denia, ak dlžník horeuvedeným 6pô
sobom (81a $2) spravdepodobní, že okol
nosti, pre ktoré lehota plnenia alebo od
klad bol povolený, ďalej trvajú.

S 4

Čo do časti požiadavky, ohľadom ktorej
súd neuznal dôvodnosť určenia lehoty
plnenia podľa 8 1 alebo odloženia exe
kučného pokračovania podľa 8 2, môže súd
na plnenie zaviazanosti v čiastkach i bez
súhlasu veriteľa určiť osobitné lehoty, a to
prípadne i bez vyslovenia, že pri zameška
ní plnenia niektorej čiastky všetky ešte za
cstalé čiastky stanú sa hneď splatnými.

Slovenský zákonník č. 193,

S 5.

Z akéhokoľvek uplatnenia alebo vy
máhania požiadavky advokáta-žida, ktorá
vznikla z právnelo zastupovania nežida,
príslušný súd ns:rôže proti dlžníkovi
nežidovi prisúdií aúvokátsku odmenu za
právne zastúpenie.

8 6.

(!) Ustanovenia 85 1, 2, 3, 4, 5 platia i
v takom prípade, ak ide o uplatnenie alebo
o vymáhanie požiadavky proti tuzemské
mu dlžníkovi-nežidovi, ktorú advokát-žid
postúpi alebo postúpil veriteľovi-nežidovi
— po účinnosti vládneho nariadenia č.
63/1939 SI. z.

S 7.

Proti rozhodnutiu súdu druhejinštancie
podľa predchádzajúcich ustanovení niet
ďalšieho opravného prostriedku.

S 8.

Doba, po ktorú splatnosť požiadavky
alebo jej vymáhanie bola podľa tohto vlád
neho nariadenia odložená, nezapočítava sa
do lehoty premlčacej ani do iných lehôt,
ktorých zmeškanie má podľa zákona za
následok právnu ujmu.

S 9.

() Pod pojmom advokáta-žida podľa
tohto vládneho nariadenia treba rozumeť
advokátov, ktorí spadajú pod ustanovenia
8 1 vládneho nariadenia č. 63/1939 SI. z.,
a to bez ohľadu na to, či vykonávajú advo
kátsku prax, ako aj dedičov takých advo
kátov, ktorí by epadali pod citované usta

/novenie.
() Pod pojmom dlžníka-nežida treba

rozumeť osobu fyzickú alebo právnickú,
ktorá má trvalé bydlisko alebo sídlo na
území Slovenského štátu a nespadá pod
ustanovenie 8 1 vládneho nariadenia č.
63/1939 SI. z. ani pod ustanovenia 5 2,
ačs. 2 až 5 vládneho nariadenia č. 147/1939
SI. z.
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S 10.

“Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňomvyhlásenia: vykoná ho minister pra
vosúdia. Stráca platnosť po uplynutí dvoch
rokov, počítaných od vyhlásenia.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Dr. Fritz v. r. Čatlošv. r.

194,
Vládne nariadenie

zo dita 21. augusta 1939
o dožasncm vylúčení súdneho uplatňovania
a vymáhania peňažných záväzkov z nie
ktorých druhov pcistení poistníkmi, býva
júcimi na území, pripojenom k susedným

štátom.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskejrepubliky, nariaďuje:

S 1.

(") Peňažné záväzky z poistení na ži
vot alebo rentu, ako aj z poistení proti
škodám a úrazu, ujednaných predo dňom
30. aprila 1939, ak je poistníkom osoba,
ktorá uvedeného dňa mala bydlisko na
území, pripojenom k susedným štátov, ale
bo po tomto dni sa ta na trvalo presťa
hovala, nemožno súdne uplatňovať vočí
poisťovniam (íiliálkam poisťovní), ktoré
uvedeného dňa účinkovaly na územíSlo
venskej republiky, kým medzi Slovenskou
republikou a štátmi, ku ktorým bolo úze
mie pripojené, nebude ujednaná a ne
vstúpi v platnosť úmluva o vzájomnom na
kladaní so súkromnými poisťovňami a 0
finančnej úprave uvedených poisťovacích
smlúv.

() Ustanovenie ods. 1 platí i vtedy, ak
ide o upľatnenie alebo vymáhanie cedova
ného nároku na osobu v tuzemsku, ak u
poistnika alebo u osoby, z poistenia ob
myslenej sú splnené predpoklady v ods. 1
uvedené.

8 2.

Započaté už súdne alebo exekučné po
kračov" na vymáhanie nárokov v pre
došlom ar:agrale označirých má sa z
úradnej moci prerušiť.

S 3.

Čas, v ktorom pohľadávky, ozňačené v
prvom paragrafe sa nemôžu súdne vymá
hať, sa nevpočítava do premlčacej lehoty.

g 4.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti
dňom vyhlásenia: vykonajú ho mi Istri
vnútra a pravosúdia v dohode so zúčast
nenými ministrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v. r
aj za minislra dr. Tuku. StDr. Pružinský v. r. ano v. r.
Dr. Frilz v. r. Čatlošv. r.

195.
Vládne nariadenie

zo dňa 21. augusta 1939
0 úprave niektorých výrobných a odbyto
vých pomerov domácej výroby ľanu a ko

nôp.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 Sl. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

8 1.

() Cieľom umožnenia odbytu domácej
výroby ľanu a konôp, ako suroviny pre
spracovanie mimo domácej výroby, sa za
vádza s platnosťou od 1. januára 1939 do
31. decembra 1939 10“6-ná srážka zo
smluvnej ceny textilného tovaru pri do
dávkach v ods. 3 uvedených,

(") Textilným tovarom sa rozumie to
var, vyrobený z akýchkoľvek textilných:surovínbezohľadunaichpôvoda slože
nie.

(") Srážky sa vykonávajú pri výplate
smluvnej ceny alebo jej časti za dodávky
textilného tovaru pre šlátne, župné (kra
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jinské), okresné a obecné, poťažne štátom
a uvedenými samosprávnymi sväzkami
spravované úrady, ústavy, podniky, fondy
a zariadenia. Srážky uskutočňujú poukazu
júce služebné miesta pri výplate emluvnej
ceny alebo jej časti a srazené sumy hneď
odvádzajú ministerstvu hospodárstva, kto
ré srážky zúčtuje na osobitnom účte.

(“) Povinnosť srážok sa nevzťahuje na
tie nákupy textilného tovaru, pri ktorých
sa platí v hotovosti pokladníci dodávateľa
a cena tovaru v jednotlivom prípade ne
presahuje 500 Ks, a na nákupy od cudzo
zemských dodávateľov.
. () Ustanovenie ods. 1 nevzťahuje sa
na dodávky, ktoré boly vypísané a zadané
pred 15. júlom 1933.

S 2.

() Výnosu srážok uvedených v 8 1
použije ministerstvo hospodárstva na vý
platu príspevkov tým pestovateľom ľanu
a konôp, ktorí sú v deň vyhlásenia tohto
nariadenia občanmi Slovenskej republiky
a vroku 1938v smysle vládnych nariade
ní č. 99/1933 Sb. z. an. a č. 152/1933 Sb,z.
a n.. riadne prihlásili osevnú plochu ľanu
a konôp, nachádzajúcu sa na terajšom
území Slovenskej republiky, a do 31. augu
sta 1939 oznámili predajné množstvo a do
dacími listmi hodnoverne preukázali od
predaj vlastného ľanu alebo konôp
z prihlásenej plochy. Podkladom pre pri
znanie príspevkov budú soznamy prihlá
sených pestovateľov a doklady, ktoré má
po ruke ministerstvo hospodárstva, ako
i doklady, ktoré prihlásení pestovatelia
predložili priamo ministerstvu hospodár
stva. Ďalej sa z výnosu srážok uhradia
výdavky, spojené s vykonávaním tohto na
riadenia,

() Hospodárenie 6 výnosom esrážok,
uvedených v 8 1, ods. 1, podlieha dozoru
Najvyššieho účtovného kontrolného úťadu.

S 3.

() Výšku príspevkov uvedených v 8 2
určí ministerstvo hospodárstva podľa vý
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nosu erážok (8 1, ods. 1) a vyhlási v Úrad.
ných novinách, .

(7) Príspevky sa budú vyplácať len na
úrodu, zodpovedajúcu priemernémuheklá
rovému výnosu 24 g roseného, 32 g ne
roseného ľanu a 40 g konôp.

() Príspevky sa budú vyplácať pesto
vateľom ľanu a konôp len v tom prípa:
de, ak títo do 31. augusta 1939 predložia
ministerstvu hospodárstva patričné do
klady.

() Nároky na príspevky nie sú vymá:
hateľné, vynímajú sa zpod exekúcie a ne.
môžu byť ako pohľadávky platne postú:
pené. Nárok tých pestovateľov na pri
spevky, ktorí sa stali cudzími štátnymi
občanmi, sa považuje za zaniklý. O pri
znaní príspevkov tým slovenským kolo
nistom, ktorí sa stanú slovenskými štál
nymi občanmi do konca roku 1939, ak nimi
prihlásená plocha sa nachodí na územi
cudzieho štátu, rozhodne ministerstvo ho
spodárstva.,

S 4.

() Aby sa umožnil odbyt zásob domá
ceho ľanu a konôp z úrody roku 193
a rokov predchádzajúcich, sú dodávky to
varu, zhotovené úplne alebo čiastočne
z ľanu alebo konôp, pre všetky zadá
vacie miesta, uvedené v 581, ods. 3, via
Zané na výkup ľanu alebo konôp, vy:
pestovaných na území Slovenskej republi
ky. Ministerstvo hospodárstva poverí po
dľa potreby sprostredkovaním výkupu
vhodné poľnohospodárske družstvo alebo
organizáciu.

() Dodávatelia tovaru uvedeného v
odseku 1 sú povinní, keď dostali objed
návky, nakúpiť prostredníctvom povere
ného družstva alebo organizácie (ods. 1)
také množstvo mäkkého (spracovaného)
ľanu a konôp, vypestovaných na území
Slovenskej republiky, aké zodpovedá mi
nimálnej požadovanej váhe zadaného vý
robku. U výrobkov ľanových, zhotovených
z priadze č. 30 a vyšších čísiel priadze,
Zvyšuje sa povinný odber mäkkého ľanu
o 50% s ohľadom na váhu hotového vý
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robku. U výrobkov ľanových, zhotovených
z nižších čísiel priadze, musí váha ľanu.
ktorý má byť odobraný, zodpovedať váhe
holového výrobku. Pri tovare poloľano
vom alebo vyrobenom z iného materiálu
ako len z ľanu, musí váha odobraného
Janu zodpovedať váhe ľanovej priadze
na výrobu použitej. U tovaru, vyrobeného
čiastočne z priadze č. 30 alebo čísiel vyš
ších a čiastočne z priadze hrubšej ako
č. 30 je pre odber ľanu smerodajná váha
rovnajúca sa váhe priadze č. 30 a slabšej
ako č. 30 s prirážkou 50% a priadze
hrubšej ako č. 30 rovnajúcej sa váhe pria
dze bez prirážky. Týmto opatrením ne
smú byť dotknuté predpisy o požadova
ných akoslných podmienkach dodávky.
Dodávatelia, ktorí nie sú zariadení na vý
robu priadze, môžu splniť uvedený závä
zok nákupom domáceho mäkkého ľanu
a konôp prostredníctvom priadelne, kto
rá dodá potrebnú priadzu.

S 5.

Obce sú povinné spolupôsobiť pri vy
konávaní tohto nariadenia.

$ 6.

U) Priestupky 8 4 tohto nariadenia
trestajú, ak nejde o čin trestný súdne,
okresné (štátne policajné) úrady, a to pe
ňažným trestom až do 50.000 Ks, preme
niteľným v prípade nedobytnosti na za
vretie až do 6 mesiacov.

() Ak zamestnanci úradov, podnikov,
ústavov, fondov a zariadení uvedených
v8 1, ods. 3 nezachovávajú ustanovenia
tohto nariadenia, podliehajú, bez újmy
stíhania podľa zákonov trestných, discip-|
linárnysn a donucovacím predpisom pre
nich platným.

8 7.

Dňom účinnosti tohto nariadenia strá
ca platnosť vládne nariadenie č. 99/1933
Sb. z. a n. a vládne nariadenie č. 152/1933
Sb. z. an.

S 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti[
dňom vyhlásenia: jeho platnosť skončí sa

31. decembra 1939: vykoná ho minister
hospodárstva v dohode o zúčastnenými
ministrami,

Dr. Tiso v.r.
Dr. Ďurčanský v. r. Medrickýv. r.
aj za minislra dr. Tuku.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.
Dr. Fritz v. r.
aj za ministraSiváka Čatloš v.r.

196.
Vládne nariadenie

zo dňa 21. augusta 1939,
ktorým sa menia stanovy Obilnej spoloč.
nosti pre Slovensko, úč. spol. v Bratislave,

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

ČI. I.

Príloha vládneho nariadenia č. 46/1939
SI. z., o znadení Obilnej spoločnosti pre
Slovensko, úč. spol, v Bratislave, mení sa
a doplňuje takto:

1. Za odsek prvý v 51 vkladá ea ďalší
odsek tohoto znenia:

Spoločnosť plní ďalej úkoly vyplývajú
ce z vládneho nariadenia č. 166/1939SI. z.,
o úprave obchodu e obilím, múkou, mlyn
skými výrobkami, sladom, strukovinami L
niektorými krmivami.

2. 5 2 znie:
Firma spoločnosti znie:
a) v reči slovenskej: „Obilná spoloč:

nosť pre Slovensko v Bratislave“,
b) v reči nemeckej: „Getreidegesell

schaft fúr die Slovakei in Bratiela
va“:

c) vreči maďarskej: „Szlovenszkôi £a
bonatársaság, Bratislava“.

Firma spoločnosti značí sa tak, že k
zneniu firmy hocikým napísanému alebo
natlačenému pripoja svoje podpisy kolek
tívne buď dvaja členovia správnej rady,
buď jeden člen správnej rady 6 prokuri
stom, alebo dvaja prokuristi.

3. 87 znie:
Základná istina spoločnosti činí Ks

| 8,000.000.— a je rozvrhnutá na 320 účastín
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po Ks 25.000.—, znejúcich na meno a ho
tove zaplatených.

4. 811 znie:
Orgány Spoločnosti sú:
a) valné shromaždenie,
b) správna rada,
c) obchodná správa,
d) dozomá rada.
5. 8 26 znie:
Správna rada pozostáva z predsedu a

z ôsmich členov správnej rady.
Predsedu menuje vláda.

6. S 29 znie:

Správna rada koná zasadnutia podľa
potreby, najmenej však raz do mesiaca.
Zasadnutie svoláva a riadi predseda alebo
v jeho zastúpení podpredseda. Správna ra
da musí byť svolaná, keď o to zažiada
vládny komisár alebo aspoň traja členovia
správnej rady.

7. 8 30 znie:
Správna rada je usnášania echopná,

keď aj s predsedajúcim sú prítomní aspoň
piati členovia, a usnáša sa právoplatne
väčšinou hlasov. Predsedajúci nehlasuje,
rozhoduje však pri rovnosti hlasov.

V naliehavých prípadoch môže predseda
alebo podpredseda správnej rady vyvolať
aj usnesenie per rollam. Takéto usnesenie
treba na budúcom zasadnutí zapísať do
zápisnice.

8. Za 8 34 sa vkladá S 34a tohto zne
nia:

Obchodnúsprávu tvoria predseda, prvý
podpredseda — v jeho neprítomnosti dru
hý podpredseda — a dvaja vedúci úradníci
Spoločnosti, menovaní správnou radou.
Obchodná správa bezprostredne spravuje
Spoločnosť, riadi a obstaráva bežné zále
žitosti a vykonáva usnesenia správnej
rady,

Obchodná správa môže rozhodovať aj
o iných neodkladných veciach, keď nebolo
možné pre krátkosť času svolať správnu
radu. Takéto rozhodnutia treba predložiť
správnej rade na schválenie na najbližšom
zasadnutí,
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9. 8 40 znie:
Zo zisku, klorý osláva po srážke vše

tkých výdavkov a strát,
a) pridelí sa 5%/cvšeobecnému rezerv

nému fondu, kým tento fond nedosiahne
20% základného kapitálu v stanovách vy
kázaného,

b) zo zbytku vyplatí sa účastinárom di
videnda najviac 6%z nienovitej hodnoly
účastín a

c) zbytok 6a pridelí osobitnému fondu
podľa 8 9 vládneho nariadenia č. 166/1939
SI. z., 0 úprave obchodu s obilím, múkou,
mlynskými výrobkami, sladom, strukovi
nami a niektorými krmivami.

ČI. II.

Toto nariadenie nadobúda účinnosli
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva v dohode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Ďurčanský v. r. Medrickýv. r.
aj za minislra dr. Tuku. Stano v. r.
Dr. Pružinský v. r. i
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

197.
Vládne nariadenie

zo dita 21. augusta 1939,
ktorým Sa doplňujú vládne nariadenia zo
dňa 21. júna 1939, č. 146 a 147 SI, z., o sú
pise poľnohospodárskych nehnuteľností
vo vlastníctve cudzozemských štátnym

občanov a vo vlastníctve židov.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

5 1.

Povinnosť prihlásiť "poľnohospodárske
nehnuteľnosti k súpisu, určená v 8 1 vlád
neho nariadenia č. 146/1939 Sb. z. vzťahuje
6a aj na právnické osoby, ktoré majú sidlo
v cudzine a ktoré vlastnia na území Slo
venskej republiky poľnohospodárske ne
hnuteľnosti.
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S 2.

() Ministerstvo hospodárstva vyberie
od predávateľa poplatok 10% z hodnoty
scudzovanej nehnuteľnosti za povolenie,
ktoré udelí podľa S 11 vládneho nariade
nia č. 147/1939 SI. z. a poplatok 5% z
hodnoty scudzovanej nehnuteľnosti za
povolenie, ktoré udelí podľa 8 11 vládneho
nariadenia č. 146/1939 SI. z.

() Ministerstvo hospodárstva bude vy
berať od vlastníka z árendovného popla
tok 1%6za povolenie k prenajatiu nehnu
teľnosti, ktoré udelí podľa predpisov v od
seku 1 uvedených.

S 3.

Podľa 8 2 tohoto nariadenia vybrané
peniaze plynú pre fond, ktorý sa utvorí
na úpravu pozemkovej držby. Peniaze
tohto fondu budú spravované a účtované
oddelene od ostatných peňazí štátnych,
spravovaných ministerstvom hospodár
stva.

8 4.

Keď sa scudzuje, zaťažuje alebo dáva|
do árendy nehnuteľnosť vo výmere do
6 ha, udeľujú povolenie podľa 85 11 vlád
nych nariadení č. 146/1939 a 147/1939 S]. z.
štálne obvodové úradovne pre pozemkovú
reformu.

S >.

Doby k súpisu určené v 55 10 vládnych
namadení č. 146/1939 a 147/1939 SI. z.
predlžujú sa o ďalších 30 dní.

S 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister
hospodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Ďurčanskýv. 1 Medrickýv. r.
aj za ministra dr. Tuku. Stano v. r
Dr. Pružinský v. r. Ni
Dr. Fritz v. r. Čatlošv. r.

198.
Vládne nariadenie

zo dňa 21. augusta 1939
o vlajke a registre lodí pre vnúlrozemskú

plavbu.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

5 1.

Slovenská plavebná vlajka je vonkaj
ším znakom slovenských lodí pre vnútro
zemskú plavbu a je vo farbách a v ich
složení i rozmeroch totožná s vlajkou
štátnou.

5 2.

Pre slovenské lode pre vnútrozemskú
plavbu je registerným (domovským) prí
stavom Bratislava.

5 3.

() Pre územie Slovenskej republiky
sa zriaďuje lodný register plavebný u kraj
ského súdu v Bratislave,

(?) Zápisy, ich zmeny a výmazy v lod
nom registre plavebnom sa vyhlasujú
v Súdnom ústrednom oznamovateli a v
Úradných novinách,

S 4.

Ustanovenia zákona č. 316/1920 Sb. z.
a n. a ustanovenia tento zákon doplňujúce
ostávajú v platnosti, pokiaľ nie sú týmto
nariadením zmenené.

S 5.

Kým nebude zriadený Slovenský pla
vebný úrad, vykonáva jeho povinnosti a
práva podľa ustanovení zákona č. 315/1920
Sb. z. a n. a ustanovení tento zákon do
plňujúcich:

a) ministerstvo dopravy a verejných
prác vo veciach technických, technicko
administratívnych a na ne sa vzťahujúcich
právnych,

b) ministerstvo hospodárstva vo ve
ciach obchodných a na ne sa vzťahujúcich
právne-administratívnych.
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8 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia, vykonajú ho minister
hospodárstva, pravosúdia a minister do
pravy a verejných prác.

Dr. Tiso v.r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

——©—Gä—>

199.

Vládne nariadenie
zo dňa 21. augusta 1939

o organizácií Riaditeľstva pre cestovný
ruch.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8
2, ods. 2 zákona zo dňa 23. júna 1939,
č. 149 SI. z, o cestovnom ruchu, naria
ďuje:

8 1.

(1!) Riaditeľstvo pre cestovný ruch
(v ďalšom texte „Riaditeľstvo“] je podria
dené priamo ministrovi hospodárstva.

() Riaditeľstvo pri výkone informačnej
a propagačnej služby používa označenia:
Slovakotour, Slovenská informačná a pro
pagačná služba cestovného ruchu.

S 2.

() Na čele Riaditeľstva stojí riaditeľ,
ktorého menuje minister hospodárstva, ak
ide o súkromného zamestnanca v smy
sle zákona č. 154/1934 Sb. z. a n. Štát
neho zamestnanca môže minister hospo
dárstva poveriť funkciou riaditeľa len po
dohodes príslušným rezortným ministrom,

() Riaditeľstvo má vlastných zamest
nancov a môžu mu byť pridelení aj štátni
zamestnanci.

() Vlastní zamestnanci Riaditeľstva sú
súkromní zamestnanci v smysle zákona
č. 154/1934 Sb. z. a n.

() Riaditeľstvu môžu byť pridelení len
takí zamestnanci štátnych úradov, ústa
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vov alebo podnikov, ktorých činnosť úzko
súvisí s činnosťou Riaditeľstva. V dobe
pridelenia podliehajú služebne riaditeľovi.
Pridelenie týchto úradníkov sa vykoná po
dohode ministra hospodárstva s prísluš
ným rezortným ministrom.

S 3.

() Správny sbor Riaditeľstva má 6
členov a 6 náhradníkov.

() Štyroch členov a štyroch náhradní
kov, z klorých dvaja sú odborníci v ce
stovnom ruchu, jeden úradník Národnej
banky a jeden úradník ministerstva ho
spodárstva, menuje minister hospodárstva,
Po jednom členovi a jednom náhradníkovi
menuje minister hospodárstva z úradníkov
ministerstva financií a ministerstva do
pravy a verejných prác na návrh rezort
ného ministra.

() Členstvo v správnom sbore Kiadi
teľstva je funkciou čestnou: členom sa
hradia len hotové výdavky.

S 4.

") Správny sbor
a) určuje zásadné smernice a program

činnosti Riaditeľstva,
b) dozerá na činnosť Riaditeľstva,

c) pripravuje rozpočet Riaditeľstva a
bdie nad jeho uskutočňovaním,

d) schvaľuje účtovnú uzávierku Riadi
teľstva: (rozpočet a účtovnú uzávierku
predkladá ministrovi hospodárstva a Naj
vyššiemu účtovnému kontrolnému úradu.)

e) určuje pri zachovaní platných zá
konných predpisov práva a povinnosti
zamestnancov a smernice pre ich prijíma
nie a prepúšťanie.

() Rokovací poriadok správneho sbo
ru vydá ministerstvo hospodárstva.

S S.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia, vykoná ho miister ho
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spodárstva spolu so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tiso v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
aj za mi islra dr. Tuku.

Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.
Dr. Fritz v. r.
aj za minislra Siváka Čatloš v.r.

200.
Vládne nariadenie

zo dňa 21. augusta 1939,
ktorým sa doplňuje vládne nariadenie zo

dňa 26. mája 1939, č. 119 SL z.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

5 1.

5 1 vládneho nariadenia zo dňa 26. má
ja 1939, č. 119 SI. z., sa doplňuje ďalším
odsekom (©):

() Štátna správa je povinná, ak chce
použiť uvedeného oprávnenia, oznámiť
druhej smluvnej strane zmenu, čiastočné
alebo úplné zrušenie smluvy písomne (te
legralicky): toto oznámenie treba učiniť u
všetkých smlúv najneskoršie do 16. no
vembra 1939, pričom stačí, ak bolo ozná
menie (telefram) v tejto lehote podané na
poštu.

3 2,

Tolo nariadenie nadchúda účinnosti

dňom vyhlásenia a vykonajú ko všetci čle

novia vlády.

Dr. Tiso v,r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Medirickýv. r.
aj za minislra dr. Tuku
Dr. Pružinský v. r.
Dr. Fritz v. r.
aj za minislra Siváka

Stanov. r.

Čatlosv. r.

453)

201.
Vládne nariadenie

Zo dňa 21. augusta 1939
o prechodnom snížení colných sadzieb

na masť. 2
Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44

zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, namaďuje:

8 1.

Colné sadzby stanovené v čl. IL, 8 2
vládneho nariadenia č. 96/1933 Sb. z. a n.,
o úprave colného sadzobníka, pre tovar
sadz. pol. 89 (bravčová a husia masť, 6u
rová aj vyškvarená) sa snižujú — 6 plat
nosťou až na ďalšie — takto:

Sadz. pol. 89. Bravčová a husia masť,
surová aj vyškvarená:

a) surová
b) vyškvarená

90.— Ks za 100 kg
120.— Ks za 100 kg.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: platí však aj na zásielky
dovezené po 31. marci 1939.

(7) Nariadenie toto vykoná mi ister fi
nancií spolu 6o zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Ďurčanský v. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov, r.
Dr. Fritz v.r. Čatloš v.r.

——€Gôäôä——

202.
Vládna vyhláška

zo dňa 21. augusta 1939
o spravovaní vecí Najvyššieho správneho

súdu.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 48,
ods. 2 vládneho nariadenia zo dňa 12.
apríla 1939,č. 62 SI. z., o Ňajvyššom správ
nom súde, schválila a vyhlasuje rokovací
poriadok o spravovaní vecí Najvyššieho
správneho súdu, na ktorom ea tento usnie
sol v svojom plenárnom zasadnutí.

Dr. Tiso v. r.
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ROKOVACÍ PORIADOK
NAJVYŠŠIEHO SPRAVNEHO SÚDU.

51.
Spravovanie Najvyššieho

správneho súdu.
() Spravovať Najvyšší správny súd a

vykonávať dozor nad všelkou činnosťou
tohlo súdu prislúcha jeho prezidentovi.

(")Prislúcha mu najmä určovať poradie,
v ktorom sa ponosy vybavujú, a to pravi
dlom podľa času, kedy došly. V prednost
nom poradí treba vybaviť najmä ponosy
podané proti rozhodnutiam o odoprení
odkladného účinku podľa S 16 vládneho
nariadenia č. 621939 SI. z. (v ďalšom
lexte „nariadenie).

() Kde sa vo vládnom nariadení o Naj
vyššom správnom súde alebo v tomto ro
kovacom poriadku hovorí o prezidentovi,
treba rozumeť,keď bráni prezidentovi ne
jaká prekážka, člena súdu podľa služeb
ného poradia najstaršieho, vyjmúc prípadu
uvedeného v 5 9, ods. 2, veta 4 naria
denia.

S 2.

Senáty.
() Senáty sostavuje prezidení a dbá na

to, aby podľa možnosti boly stále.
(5) Predsedom senátu môže byť okrem

Frezidenta alebo senátneho prezidenta tiež
senátny radca, ktorý podľa služebného
poradia nie je mladší ako niektorý z prí
sediacich. Predsedom senátov treba určiť
pracovné odbory podľa možnosti pre ročné
obdobie vopred.

() Prísediacim v senáte 6 právom hla
sovacím môže byť len člen súdu (8 9, ods.
1 nariadenia).

() Prezident určuje zapisovateľa z čle
nov sekretariátu alebo z pomocných refe
rentov.

S 3.

Složeniesenátov.
() Senáty sú složené pravidlom z pred

sedu a z dvoch prísediacich.

Slovenský zákonník č.202,

() Ak rozhoduje senát o platnosti na
riadenia, musí sa skladať z predsedu a zo
štyroch prísediacich.

S 4.

Plenárneshromaždenie.
(1) Plenárne shromaždenie Najvyššieho

správneho súdu tvaria všetci členovia
tohto súdu. Predsedá mu prezident a v
jeho neprítomnosti člen súdu podľa slu
žebného poradia najstarší.

() Plenárnemu shromaždeniu prislúcha
. a) usnášať sa o zmenáchrokovacie
ho poriadku (S 48, ods. 2 nariadenia),

b) usnášať sa o tom, ako treba po
užívať nariadenia, ako aj tohto roko
vacieho poriadku,

c) voliť členov a náhradníkovústav
ného senátu zo senátnych prezidentov
($8 998 ústavného zákona č. 185/1939
SI. z.),

d) usnášať sa o návrhoch na roz
hodnutie ústavného senátu.

) V prípade uvedenom v ods. 2, písm.
b) plenárne shromaždenie sa usnáša len
o abstraktne formulovaných otázkach,
ktoré určí prezident alebo plenárne shro
maždenie samo.

() Plenárne shromaždenie svoláva pre
zident. Shromaždenie plalne rokuje a
usnáša sa, ak je prítomná aspoň polovica
všetkých členov súdu.

() Pre každé rokovanie a usnášanie
plenárneho 6hromaždenia určí prezident
referenta a koreferenta, ktorí podajú svoje
návrhy písomne pred rokovaním. V prí
padoch uvedených v ods. 2, pism. b) a d)
treba návrh vyhotoviť tak, aby bolo mož
né hlasovať slovom „áno“ alebo „nie“.
Všetky návrhy dodajú sa všetkým členom
súdu aspoň 8 dní pred rokovaním.

() Usnesenie plenárneho shromaždenia
v prípadoch uvedených v ods. 2, písm.b)
a d) treba uverejniť v úradnej sbierke
rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu a
môže byť prípadneaj 6 referátmi a korelfe
rálmi uverejnené podľa uváženia prezi
denta v odborných časopiso-h.
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5 >.

Rozšírené senáty všeobecné.
(")Rozšírené senáty sa skladajú z pred

sedu a zo šiestich prísediacich. Predsedá
1mprezident alebo iný člen súdu ním usta
novený, ktorý nie je podľa služebného po
Tadia mladší než prisediaci senátu.

() Rozšírené senáty sostavuje prezi
dent na počiatku každého roku z členov
súdu podľa jednotlivých pracovných odbo
rov a určí zároveň za každého prísediace
ho rozšíreného senátu náhradníka. Ná
hradníci nastupujú na miesto prísediacich,
ktorí sa nemôžu zúčastniť rokovania a
usnášania rozšíreného senátu, a to podľa
služebného poradia.

() Rozšírené senáty sa usnášajú len o
abstraktne formulovaných právnych otáz
kach, kloré určí prezident
rozšírený senát.

() Ustanovenia 8 4, ods. 5 až 6 platia tiež
pre všetky rokovania rozšíreného senátu.
Ak .referentom alebo koreferentom je
ustanovený člen súdu, ktorý nie je príse
diacim rozšíreného senátu, nastupuje do
senátu na miesto podľa služebného pora
dia najmladšieho prísediaceho rozšíreného
senátu.

alebo sám

5 6.

Rozšírené senáty podľa 5 13,
ods.6nariadenia.

() Rozšírený senát svoláva prezident
a) podľa svojho uváženia,
b) ak zistí, že rozhodovanie Najvyš

šieho správneho súdu o určitej právnej
otázke je nejednotné,

c) na návrh rozhodujúceho senátu
alebo jeho predsedu, ktorý treba predo
slreť prezidentovi, ak sa zistí pri rokovaní
o konkrétnom súdnom prípade, že mien
ka väčšiny senátu o určilej právnej
otázke sa odchyľuje od právneho náhľadu,
ktorý zaujal Najvyšší správny súd posled
ne pri svojom rozhodovaní.

() Právnu otázku nepredloženú rozší
renému senátu formuluje v prípadoch ods.
1, písm. a] a b) prezident, v prípade ods.
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1, písm. c) navrhujúci senát alebo jeho
predseda.

() Ak z porady rozhodujúceho senátu
vyjde podnet na svolanie rozšíreného se
nátu, treba poradu odročiťaž do usnesenia
rozšíreného senátu o predloženej otázke,
alebo ak svolanie rozšíreného senátu bolo
odvolané, až do tohto odvolania.

5 7.

Rozšírené senáty podľa S 13,
ods. 2 až 4 nariadenia.

( O tom, kedy je prezident oprávne
ný a povinný svolať rozšírený senát podľa
S 13, ods. 2 až 4 nariadenia, plalia ustano
venia nariadenia.

(") Právne otázky, o ktorých sa usná
Šajú rozšírené senáty podľa 8 13, ods. 2 až
4 nariadenia, predkladá im prezident.

S 8.

Postup na poradách.
() Ňa poradách plenármmehoshromaž

denia, rozšírených senátov, ako aj na pora
dáchtroj- alebo päťčlenných senátov, pred
nesie najskôr referent stav veci s návrhom,

() V plenárnom shromaždení a v roz
šírených senátoch prednesie po referento
vi svoju mienku koreferent. Rovnako sa
postupuje v senátoch troj- alebo päťčlen
ných, keď urči koreferenta prezident po
dľa svojho uváženia alebo na návrh pred
sedu senátu.

() Referent aj koreferent oznámi sená
tu, aká je judikatúra o otázke, o ktorú
ide.

(/) Po referáte, prípadne koreferáte
nasleduje rozprava. Predseda udeľuje slo
vo prítomným členom súdu v poradí, v
akom 6a o slovo prihlásili. Ak referát ale
bo koreflerát pre troj- alebo päťčlenný se
nát pripravil pomocný referent, mä tento
na porade rovnaké práva, ako prísediaci
senátu, Predseda môže sa rozpravy zú
častniť.

(Návrhy, prednesené v priebehu roz
pravy, treba odôvodniť.

(“ Po skončení rozpravy dá predseda
hlasovať.
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S 9.

Postup prihlasovaní.
(!) Poradie hlasovania v plenárnom

shromaždení a v senáloch urči pred
seda, ktorému prislúcha v senátoch troj
aleb päťčlenných tiež určiť otázky, o kto
rých sa má hlasovať: na návrh každého
prísediaceho v senáte môže sa však o tom
usniesť aj senát.

(7) Členovia súdu okrem predsedu hla
sujú podľa služebného poradia, počínajúc
najstarším. Predseda hlasuje nakoniec.
Hlasovanie sa neodôvodňuje. Každý prí
tomný člen súdu je povinný hlasovať.

(Č) K usneseniu treba nadpolovičnej
väčšiny hlasov okrem prípadu ustanovenia
S 12.

(“) Ak sa nedosiahne pri hlasovaní pre
žiadny návrh nadpolovičnej väčšiny hla
sov, hlasuje sa znovu, pri čom, ak to treba,
rozdelia sa návrhy na niekoľko otázok.

(%)Usnesenie o jednom návrhu treba
položiť za základ porady a hlasovania o
ďalších návrhoch, a to tak, že aj členovia
súdu, ktorí nehlasovali pre predošlé usne
6enie, majú usnesenie to pokladať za zá
väzný základ a majú podľa toho hlasovať
o ďalších návrhoch.

(“ Rovnaký postup uvedený v predchá
dzajúcich odsekoch treba zachovať v se
nátoch troj- alebo päťčlenných tiež pri for
mulovaní rozhodovacích dôvodov.

() Každý člen súdu môže 6voj hlas
odvolať, pokiaľ o veci, ktorá je predme
tom rokovania, nebolo konečne rozhodnu
té. Ak pomer hlasov 6a tým zmenítak, že
schválené usnesenie nie je podložené
aspoň nadpolovičnou väčšinou, hlasuje 6a
znovu. Ak to treba, započne nová roz
prava.

$ 10.

Záväznosť právnych zásad,
usnesenýchrozšírenýmisenát
mipodľa S 130ds. 6nariadenia.

©
() Ak niektorý člen genátu zamýšľa na

porade hlasovať tak, že by to bolo v roz
pore 6 právnou zásadou usnesenou rozší
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reným senátom, je povinný pred poradou
predložiť predsedovi senátu písomný ná
vrh s podrobným odôvodnením. Ak sa vy
skytne otázka, ktorá bola rozriešená práv
nou zásadou, usnesenou rozšíreným 6ená
tom až len v priebehu porady, a ak nie
ktorý člen súdu zamýšľa hlasovať spôso
bom, ktorý je v rozpore s právnou zása
dou, usnesie sa senát, či sa má porada 0d
ročiť. Po usnesení vyzve predseda členov

„senálu, ktorí hlasovali pre odročenie, aby
predložili v lehote určenej senátom pí
somný návrh s odôvodnením. Ak v urče
nej lehote nebol predložený nijaký ná
vrh, vyhlási predseda, že treba vziať za
Základ ďalšieho rokovania senátu zásadu
uG6nesenúrozšíreným senátom.

() Ak hlasuje na porade väčšina členov
senálu tak, že je to v rozpore s právnou
zásadou, usnesenou rozšíreným senátom,
postupuje sa podľa 86, ods. 3.

5 11.

Záväznosť právnych zásad,
usnesenýchrozšírenýmiesenát
mipodľa 813, ods 2aždnariade

nia.
() Ak rozšírený senát, usnášajúc 6a

o právnej otázke podľa S 13, ods. 2 naria
denia, sotrvá na právnom náhľade, ktorý
dosiaľ Najvyšší správny Súd zastával, po
stupuje sa podľa S 13, ods. 3 nariadenia.

(") Ak rozšírený senát, usnášajúc 6a
o právnej otázke podľa 5 13, ods. 2, od
chýli sa od právneho náhľadu, ktorý do
giaľ Najvyšší eprávny súd zastával, je
právna zásada, na ktorej ga rozšírený 6e
nát usniesol, záväzná len pre Najvyšší
Správny súd.

() Právnou zásadou, ktorá bola podľa
S 13, ods. 2 až 3 nariadenia rozšíreným se
nátom usnesená a uverejnená, riadi sa Naj
vyšší správny súd pri svojom rozhodovaní
dotiaľ, dokiaľ nedošlo ku zmene právnej
zásady podľa S 13, ods. 4 nariadenia.

() Ak niektorý člen na porade nesú
hlasí 6 uverejnenou právnou zásadou, pri
kročí senát k hlasovaniu o tom, či 6a má
rokovať o podnete na zmenu právnej zá
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sady. Ak sa tak usnesie, odročí 6a vec a
predseda vyzve členov senátu, ktorí hlaso
vali pre toto usnegenie, aby predložili v
lehote určenej senálom písomný návrh
s odôvodnením.

[) Ak nedojde v určenej lehote ni
jaký návrh, odpadá ďalšie rokovanie.

() Ak väčšina senátu súhlasí s poda
ným písomným návrhom, oznámi predse
da senálu výsledok hlasovania hneď pre
zidentovi, ktorý svolá rozšírený senát po
dľa 8 13, ods. 4 nariadenia (8 7, ods. 2).

() Ak prezident predloží rozšírenému
senátu na opätovné uváženie uverejnenú
právnu zásadu ($813, ods. 4 nariadenia) a
ak sa rozšírený senát usnesie sotrvať na
uverejnenej právnej zásade, zostáva táto
právna zásada naďalej záväznou.

s 12,

Opätovné preskúmanie práv
nej zásadyusnesenej rozšíre

ným senátom.
K usneseniu o zmene každej právnej

zásady, usnesenej rozšírenými senátmi,
(556a 7) treba dvoch tretín hlasov čle
nov rozšíreného senátu.

S 13.

Poradná zápisnica.
() V poradnej zápisnici vyznačí sa deň

konania porady, mená všetkých prítom
ných a vylíči sa priebeh porady.

() Všetky návrhy treba 6 podstatným
odôvodnením v zápisnici stručne uviesť
a aj mená členov súdu, ktorí pre ne hla
sovali.

() Každý člen súdu môže napísať dô
vody svojej mienky, tento spis sa pripojí
k zápisnici,

() Návrhy podľa 8 10, ods. 14 5 11,
ods. 4 sa tiež pripojujú k zápisnici.

()) Zápisnicu napíše a podpisuje zapi
sovateľ, Predseda preskúma zápisy v zá
pisnici a po prípadnom opravení potvrdí
ju svojím podpisom.

(“)Poradná zápisnica môže byť daná k
nahliadnutiu len členom súdu, pomocným

—o
referentom a členom sekrelariálu. Všelci,
ktorí do nej nahliadli, sú povinní zachová
vať mlčanie o jej obsahu.

S 14.

Usneseniebezporady.
() O prípravných opatreniach alebo

medzitýmnych rozhodnutiach môže sa hla
sovať aj bez porady. Ak sú však prísediaci
rozličnej mienky, treba vždy konať poradu.

() Opatrenia, ktoré sa nedotýkajú práv
účastníkov a o ktorých v nariadení alebo
v rokovacom poriadku nie je určená
porada, môžu 6a konať bez porady, ak
predseda 6 návrhom referenta súhlasí.

Č) Vybavenie podľa ods. 1 a 2 predloží
predsedovi zapisovateľ.

(“) Prvopis vybavenia podľa ods. 1 a 2
podpisuje predseda. Ak predseda senátu
nemôže tak urobiť pre nejakú prekážku,
podpíše vybavenie za neho iný člen sená
tu. Na vyhotoveniach vybavení určených
pre strany a úrady vyznačí sa meno toho,
kto prvopis podpísal a kancelária overí,
že vyhotovenie súhlasí s prvopisom.

S 15.

Vypracovanie usnesenia,
(") Usnesenie vypracuje pravidlom re

ferent. Ak došlo k usneseniu o hlavnej
veci alebo o podstatnom odôvodnení proti
hlasu referenta, vypracuje usnesenie na
žiadosť referenta ten člen senátu, ktorého
návrh 6a stal usnesením.

(>) Predseda skúma, či vypracovanie sa
shoduje s usnesením.

(%) Všetky písomné návrhy, ačkoľvek
neboly prijaté, ponechajú sa v spise.

S 16.

Prípravné pokračovanie.
(") O zavedení prípravného pokračova

nia rozhoduje sa usnesením v neverejnom
zasadnutí senátu, ak je spomá príslušnosť
Najvyššieho správneho súdu alebo le£iti
mácia strany, alebo je pochybné, či bola
zachovaná zákonná lehota na podanie po
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nosy, alebo či vybaveniu ponosy nebráni
námietka veci rozsúdenej. Rovnako sa má
postupovať pri vrátení ponosy na opravu
(S 20, ods. 2 nariadenia), alebo pri jej ur
čení na rokovanie (5 22, ods. 1), alebo
keď je pochybné, ktoré osoby podľa 8 26
nariadenia majú sa pribrať k pokračova
niu.

(X) Ináč treba pri zavedení prípravné
ho pokračovania pravidlom postupovať po
dľa S 14, ods. 1.

5 17.

Zastavenie pokračovania.
(1) Ak ponosovateľ odvolal ponosu pred

zavedením prípravného pokračovania, tre
ba mu vrátiť odpis ponosy so všetkými
prílohami usnesením súdu podľa $ 14,
ods. 1.

(“) Ak ponosa vrátená na opravu ($ 20,
ods. 2 nariadenia) nebola súdu vôbec zno
vu predložená, založí sa vec usnesením
súdu podľa S 14, ods. 1 ku spisom. Toto
usnesenie nebráni neskoršiemu postupu
podľa 8 20, ods. 3 nariadenia.

(9) Pokračovanie o ponose odvolanej po
zavedení prípravného pokračovania, sa za
staví usnesením súdu, a to v neverejnom
zasadnutí senátu.

(!) O usnesení podľa ods. 3 upovedomí
sa žalovaný úrad a príslušné minister
stvo, ako aj strana spolužalovaná alebo
pribraná k pokračovaniu podľa 8 26 na
riadenia.

5 18.

Navrátenie v predošlý stav.
() Ak ponosa vrátená na opravu bola

odmietnutá bez ďalšieho pokračovania
z toho dôvodu, že opravená ponosa bola
predložená po určenej lehote (5 20,
ods. 3 nariadenia), je prípustné navráte
nie v predošlý stav.

() O žiadosti za navrátenie v predo
šlý stav rozhoduje súd usnesením sená
tu v neverejnom zasadnutí.

(%) Navrátenie v predošlý stav treba
povoliť na návrh ponosovateľa, ak osved
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čí, že bolo mu znemožnené nepredvída.
teľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou
bez viny jeho alebo jeho zástupcu za.
chovať určenú leholu.

() Návrh podľa ods. 3 treba podať do
15 dní, počítajúc odo dňa, ktorého od.

“padla prekážka, najďalej však do 6 me
siacov po uplynutí zmeškanej lehoty.

S 19.

Kľud pokračovania.
(") Žiadosti, aby o ponose, o ktorej sa

už zaviedlo prípravné pokračovanie, ne
bolo predbežne rozhodované, ak je pre
ukázaný súhlas ostatných účastníkov po
kračovania, treba vyhoveť usnesením po
dľa 85 14, ods. 1 s doložkou, že sa vo
veci bude pokračovať až na návrh
niektorého účastníka.

(7) O usnesení podľa ods. 1. sa upove
domujú všetci účastníci pokračovania.

(%) Ak nedojde do jedného roku odo
dňa doručenia usnesenia podľa ods. 1 buď
návrh, aby sa pokračovalo o ponose po
nechanej v kľudu, alebo návrh, aby po
kračovanie spočívalo na ďalší rok, zasta
ví sa pokračovanie podľa 8 17, ods. 3a 4.

S 20.

Nahliadnutie do
Strana, alebo jej zástupca môže uplat

niť písomne alebo ústne svoje právo na
hliadnuť do spisov žalovaného úradu, kto
ré majú byť podľa jeho oznámenia z na
hliadnutia vylúčené (8 25, ods. 4 naria
denia). O takej žiadosti rozhoduje súd
svojím členom, ktorého prezidení na to
určí, písomne alebo ústne. V spisoch Naj
vyššieho správneho súdu urobí sa o tom
záznam.

spisov,

5 21.

Odvetný
(1!)Duplikát odvetného spisu (S 22, ods.

5 nariadenia), podaného žalovaným úra
dom, stranou spolužalovanou, po prípade
stranou k pokračovaniu podľa 8 26 naria
denia pribranou, sa dodá ponosovateľovi,

spis.
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ak má byť o ponose rozhodnuté na verej
nom ústnom rokovaní, súčasne s pred
volaním na tolo rokovanie. Ak sa
O ponose rozhoduje v neverejnom zasad
nulí, dodá sa duplikát odvelného spisu
ponosovateľovi súčasne s rozsudkom, ale
bo s usnesením (8 6, ods. 2 až 3 nariade
nia.)

() Ak ponosa sa odmietne bez ďalšie
ho pokračovania, nedodá sa odvetný spis
ponosovateľovi, ale vráti sa žalovanému
úradu alebo strane, ktorá odvetný spis po
dala.

() Ak odvetný spis bol podaný po uply
nutí súdom určenej lehoty, alebo ak
nevyhovuje ustanoveniu 8 22, ods. 4 na
riadenia, vrátia sa podávateľovi všetky vy
hotovenia odvetného spisu s prílohami.

() Je neprípustné vrátiť odvetný spis
na opravu.

S 22.

Odkázanie veci na verejné
ústnerokovanie:

() Písomné prípravné pokračovanie sa.
zakončuje a sporná vec sa odkazuje na
verejné úslne rokovanie (85 27, ods. 1
a % 22, ods. 1 nariadenia) po zpráve re
ferenla v neverejnom zasadnutí usnesením
senátu.

() Odkazujúc vec na verejné úslne ro
kovanie, usnesie 6a senát vždy, ktoré
strany majú Sa pribrať k pokračovaniu
podľa S 26 nariadenia.

(9) Ak sa odkáže vec na verejné ústne
rokovanie podľa S 22, ods. 1 nariade
nia, treba vo vybavení -stranám oznámiť,
že spisy neboly vyžiadané.

(“) Spisy so zprávou a návrhom na ve
rejné ústne rokovanie má referent odo
vzdať zapisovateľovi pre predsedu aspoň
10 dní pred rokovaním.

S 23.

Verejné ústne rokovanie.
(/) Advokáti, ktorí vystupujú ako zá

stupcovia strán, taktiež splnomocnenci
úradov, korporácií a obci (8530 naradenia),
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sú povinní preukázať svoje oprávnenie
k zaslupovaniu na verejnom úslnom roko
vaní prv, ako prikročia k rokovaniu.

() Prí verejnom ústnom rokovaní,
prvý prednesie referent zprávu o podslat
nom skutkovom stave, ďalej dôvody, o kto
ré sa ponosa Opiera, a ak bol podaný od
vetný spis, vývody žalovaného úradu a
strán spolužalovaných alebo k pokračo
vaniu podľa 8 26 nariadenia pribraných.
Od prednesu dôvodov ponosy a odvet
ných spisov možno upustiť, ak je podá
vateľ prítomný. V zpráve referenta nesmie
sa prejaviť náhľad, ako by mala byť vec
rozhodnutá.

(%) Po zpráve referenta udelí predseda
slovo advokátovi ponosovateľa a, ak je
prílomný, aj ponosovateľovi, potom splno
mocnencovi žalovaného úradu, zástupcom
slrán spolužalovaných a strán k pokračo
vaniu podľa 8 26 nariadenia pribraných
a, ak. sú prítomné, i týmto stranám.
V tom istom poradí udeľuje slovo na
ďalšie vyjadrenie účastníkom, ak treba
týchto vyjadrení.

S 24.

Zápisnicao verejnom ústnom
rokovaní.

() O verejnom ústnom rokovaní na
píše zapisovateľ rokovaciu zápisnicu, do
ktorej sa zapíše to, čo je uvedené v 8 41,
ods. 1 nariadenia, najmä tiež námietky a
návrh, ktoré boly pri rokovaní podané
($832 nariadenia), ako aj usnesenie, kla
ré senál na rokovaní vyniesol.

() Účastníci rokovania môžu žiadať,
aby boly zistené jednotlivé body v roko
vacej zápisnici, Kde je dôležité zistiť slov
né znenie, nariadi predseda na žiadosť
účastníka, aby sa prečítaly príslušné mie
sta rokovacej zápisnice,

S 25.

Udržovanie poriadku
prirokovaní.

() Poriadok pri rokovaní udržuje
predseda (5 31, ods. 2 nariadenia).
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(7) Predseda napomenie osoby, ktoré
rušia rokovanie nedôslojným chovaním
a učiní opatrenia, ktorých treba k zacho
vaniu poriadku. Prejavy pochvaly alebo
neľúbosti sú zakázané.

[) Kto proti napomenuliu ruší ro
kovanie, môže ho predseda vylúčiť. Oso
ba, ktorá je účastníkom rokovania,
môže byť vylúčená usnesením senátu len
po predchádzajúcom pohrození, že rokovaniesavykonáv jejneprítomnosti.

(%)Ak zástupca niektorej strany ruší
rokovanie, ak sa chová neslušne alebo
ak sa dopustí urážky, má ho predseda po
karhať. Ak zástupca niektorej strany po
pokarhaní pokračuje v neprístojnom cho
vaní, alebo ak koná proli nariadeniam
predsedu smerujúcim k zachovaniu po
riadku a kľudu, môže mu senát usnesením
odňať slovo. V tomto prípade, ak to ftre
ba, rokovanie sa odročí a senát vyzve
slranu usnesením, aby si určila iného
zástupcu. Ak je zástupca advokát, oznámi
sa vec okrem toho príslušnej advokátskej
komore.

S 26.

Opakovanie verejného ústneho
rokovania.

() Ak vyjde na javo prí verejnom úst
nom rokovaní pred senátom, že sa bu
de rozhodovať o platnosti nariadenia, má
sa konať nové rokovanie pred senátom
sleženým z predsedu a zo štyroch príse
diacich.

(3) Rovnako treba postupovať, ak otáz
ka platnosti nariadenia sa naskytne až na
porade nasledujúcej po ústnom rokovaní.

() Ak ústne rokovanie bolo odro
čené, treba ho znovu celé opakovať, ak
nastala zmena v složení senátu.

S 27.

Porada senátu po verejnom
ústnom rokovaní.

(") Porady a usnášania o rozsudku ale
bo usnesení (S 6, ods. 2 až 3 nariadenia),
kloré sa majú vydať na základe verejné
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ho ústneho rokovania, môžu sa zúčasl
niť len členovia senátu, ktorí boli prítom
ní pri celom úslnom rokovaní, ďalej
pomocný referent, ktorý pripravil referát
a zapisovateľ,

(7) Ak na porade sa objaví, že v roz
hodovacích dôvodoch bude treba pouká
zať na skutočnosti, ktoré neboly pri ro
kovaní oboznámené zprávou referenta,ani
zistené pri rokovaní v spisoch, treba ro
kovanie znovu započať a dodatočne vy
konaťpotrebnézistenie.

Ináč platia ustanovenia 88 8 až 13.

5 28.

Rokovanie rozšíreného senátu
podľa813/0ds.2ažSnariadenia.

() Ak sa má rozhodnúť o právnej zá
sade rozšíreným senátom podľa 8 13, ods.
2 až 4, oznámi sa predsedníctvu minister
skej rady a všetkým ministerstvám, kedy
a o ktorej otázke bude rozšírený senát ro
kovať.

() V tomto oznámení treba úrady uve
dené v ods. 1 upozorniť, že môžu vyložiť
k právnej otázke svoje stanovisko písom
ne, a to najneskoršie do dňa, kedy rozší
rený senát zasedá, alebo ústne svojim zá
stupcom pri rokovaní (S 13, ods. 5 na
riadenia).

(9) Pri rokovaní prednesie predseda
právnu otázku a uloží relerentovi prečitať
stanoviská ministerstiev, pokiaľ boly Naj
vyššiemu správnemu súdu sdelené písom
ne. Potom udelí slovo zástupcom jedno
tlivých ministerstiev.

() O porade platia obdobne ustanove
nia $8 27.

8 29.

Usnesenia a rozsudky.
() Ak súd v usnesení alebo v rozsudku

uzná ponosu neprípustnou, znie enunciát
usnesenia alebo rozsudku: „Ponosa sa od
mieta“.

() Ak súd nenajde dôvody, aby na
padnuté rozhodnutie zrušil, znie enunciát
rozsudku: „Ponosa sa zamieta“.
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(/) Ak súd uzná ponosu dôvodnou a po-!
nosou vytýkané nedostatky (S 6, ods. 2
nariadenia) nemôže odstrániť, znie enunciát
usnesenia: „Napadnuté rozhodnutie sa roz
väzuje“.

(“) Ak súd uzná ponosu okrem prípadu
uvedeného v ods. 3 dôvodnou, začína
enunciát rozsudku takto: „Napadnuté roz
hodnutiesa zrušuje........

(%) Prvopis usnesenia alebo rozsudku
podpisuje predseda. lnáč platia obdobne
ustanovenia 8 14, ods. 4 vety 2 až 3 aj
ohľadne usnesení a rozsudkov.

S 30.

Dôvody usnesení a rozsudkov.
(") Ak ponosa sa odmielne usnesením,

uvedú sa vo vyhotovení čo najstručnejšie
dôvody s citáciou ustanovení nariadenia.

(3) Dôvody oslalných usnesení a roz
sudkov majú obsahovať stručné vylíčenie
skutkových okolností pre rozhodnutie dô
ležitých, právny náhľad súdu a jeho zá
konné odôvodnenie.

(%)Ak usnesenie alebo rozsudok opiera
sa 0 právny náhľad, ktorý už bol v nie
ktorom predošlom usnesení alebo rozsud
ku zovrubne odôvodnený, netreba odôvod
nenie opakovať a môže sa odkázať na dô
vody predošlého usnesenia alebo rozsud
ku, ktoré možno citovať tiež len podľa
úradnej sbierky rozhodnutí Najvyššieho
správneho súdu. Každej strane, klorá to
žiada, treba písomne sdeliť odôvodnenie,
na kloré bolo odkázané.

S 31.

Náklady pokračovania.
(/) Náhradu nákladov pokračovania

(S 39 nariadenia) je možné priznať len
vtedy, keď na túto náhradu oprávnený
urobil príslušný návrh s výpočtom čiastky,
ktorú požaduje.

(7) Návrh podľa ods. 1 musí sa urobiť,
ak sa koná verejné ústne rokovanie,
pred jeho skončením, ináč najneskoršie do
dňa, kedy bolo o ponose Najvyšším správ
nym súdom rozhodnuté.
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S 32.

Opravy.
(") Ak sa prihodily pri vyhotovení roz

sudku alebo usnesenia chyby v písaní ale
bo v počtoch alebo iné zrejmé nesprávno
sti, majú sa na návrh účastníka pokračo
vania alebo z úradnej moci vyhotovenia,
ktoré boly účastníkom dodané, zpäť vy
žiadať a opraviť.

(%) Ak vyžiadané vyhotovenia neboly
predložené, vykoná sa oprava v novom vy
hotovení rozsudku alebo usnesenia.

S 33.

Evidencia judikatúry,
(") Aby sa zabezpečila jednotnosť roz

hodovania, treba právne náhľady prijalé
v rozhodnutiach senátov viesť v evidencii
tak, aby každý člen súdu, pomocný refe
rent a člen sekretariátu mohol o nich vždy
hneď nadobudnúť vedomosli.

() Pri každom usnášaní senátu, ktoré
sa týka právnej otázky, je povinný re
ferent alebo koreferent bezprostredne po
porade formulovať so schválením senátu
prijaté právne zásady a odovzdať ich .po
podpise predsedom hneď zapisovateľovi,
ktorý vyznačí presne vec a zaradenie
právnej zásady v sbierke právnych zá
sad.

(9) Podrobnejšie ustanovenia môže vy
dať prezident.

5 34.

Styk na vonok.

Styk Najvyššieho správneho súdu s
úradmi a stranami v nedostatku oso
bitných ustanovení riadi sa obdobne zá
konnými ustanoveniami pre riadne súdy.

8 35.

Doručovanie.

(1) Ak vybavenie z akéhokoľvek dôvo
du nemôže sa splnomocnencovi strany do
ručiť, dcručí s», pokiaľ ide o ponosovaleľa,
advckálovi, ktorý ponosu podpísal, ináč do
rúk slr2ny.
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(") Ak zomrel advokát, ktorému bolo
určené súdne vybavenie, doručí sa vyba
vcnie strane ním zastupovanej.

() Ak vybavenie z akýchkoľvek dôvo
dov nemôže sa doručiť ani advokátovi,
ktorý slranu v pokračovaní pred Nzisyš
ším správnym súdom zastupoval alebo po
nosu podpísa!, ani strane priamo, požiada
Najvyšší správny súd príslušný okresný
(štátny policajný) úrad, aby doručenie vy
konal.

() Ak sa vybavenie nemôže doručiť
sirane prelože zomrela, a ak nie je možné
vykonať doručenie podľa ods. 1, doručí sa
vybavenie dedičom strany, a keď nie sú
súdu známi, pcžiada sa pozostalostný súd,
aby sdelil mená a adresy osôb, ktorým bola
pozoslalosť odovzdaná. Ak ani týmlo spô
sobom nezistí sa osoba, oprávnená k pri
jatiu vybavenia za zomrelú stranu, určí Ňaj
vyšší správny súd tejto strane opatrovníka"
a jemu doručí vybavenie. Taký opatrovník
určí sa i strane, klorá má svoje bydli
sko v cudzine, ako i strane, ktorej podľa
predchádzajúcich ustanovení 6a nemohlo
vybavenie doručiť.

S 36

Právochudoby.
O práve chudoby pred Najvyšším

správnym súdom platia primerane ustano
venia zák. čl. 1/1911 (občiansky súdny po
riadok) v znení čl. VI zákona č. 161/1936
Sb. z a n., ako aj vlád. nariadenia č.
229/1936Sb. z. an., o práve chudoby v ob
čianskom súdnom pokračovaní, s týmito
cdchýlkami (S 49 nariadenia):

a) Všetky rozhodnutia o práve chudo
by vynáša Najvyšší správny súd usnegením
Vneverejnom zasadnutí senátu. Proti usne
seniam súdu o práve chudoby niet opráv
neho prostriedku.

b) Ak treba vyšetrovaní uvedených
v 8 10, ods. 2 vládneho. nariadenia č.
229/1936Sb. z. a n., dožiada Najvyšší správ
ny súd usnesením príslušný okresný (štát
ny policajný) úrad, aby toto vyšetrovanie
vykonal a výsledok predložil súdu.
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c) A: v žiadosí: n zráve chudobyžiada
se 0 určeric advokáta, treba usnese
nie, ktorým bolo priznané „rávo chudoby,
zasl:. výboru závokátskej komory, prí:
siušne? podla obce, ktorá vydala úradné
vysvedčenie o osobných pomeroch pono
sovateľa, aby menoval právneho zástupcu
(5 116, ods. 2 až 3 zák. čl. 1/1911). O tom
treba stranu upovedomiť,

S 37.

Záverečné ustanovenia.
() O zmenách tohto rokovacieho po

riadku Sa usnáša plenárne ehromaždenie
členov Najvyššieho správneho súdu, schva
ľuje a vyhlasuje ich v Slovenskom zákon
níku vláda (8 48, ods. 2 nariadenia).

() Kde sa v lomto rokovacom poriadku
citujú paragrafy bez bližšieho označenia,
treba tým rozumieľ paragrafy tohto roko
vacieho poriadku.

() Tento rokovací poriadok, na kio
rom 6a usniesol Najvyšší správny súd vo
svojom plenárnom chromaždení dňa 28.jú
na 1939, bol podľa 8 48, ods. 2 nariadenia
schválený vládou Slovenskej republiky
dňa 21. augusta 1939 a nadobudne účinna
sti dňom vyhlásenia.

203.
Vládne nariadenie

Zodňa 21. augusta 1939
0 úprave triednej a dobročinnej loterie.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

8 1.

Správou triednej a dobročinnej loterie
poveruje sa okresné finančné riaditeľstvo
v sídle ministerstva financií, súc ohľadom.
tejto agendy priamo podriadené minister
stvu financií.
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S 2.

Štátne loterie prestávajú byť dňom vy
hlásenia tohto nariadenia podnikom, spra
vovaným podľa zásad obchodného hospo
dárenia.

S 3.

Týmto sa pozmeňujú ustanovenia 5 3
vládneho nariadenia č. 109/1919Sb. z. an.a
$ 1 vlád. nariadenia č. 206/1924 Sb. z. a n.

S 4.

toto nadobúda účinnosť
vykoná ho minister

Nariadenie
dňom vyhláseni
financií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov, r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v.r.

469

204.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 18. augusta 1939

o zrušení cla na dusíkaté vápno.

Minister financií v dohode s minister
stvom hospodárstva zrušuje v smysle S 1
vládneho nariadenia č. 157/39 SI. z. clo na
dusíkalé vápno sadz. pol. 600 m) do množ
stva 2000 tún.

Celý dovoz dusíkatého vápna musí a
uskutočníť cez colný úrad v Bratislave,
ktorý sa súčasne poveruje kontrolou dove
zeného množstva.

Vyhláška nadobúda účinnosti dňom vy
hlásenia.

Minister financií: Dr. Pružinskýv. r.

Kníbtlačiareň Andreja. Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12
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vydávaný je podľa vl. nar. č. 14 a 109 SI. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročník činí v tuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.—Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvidaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšeni výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonnika) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks u tu
zemsku a 155.— Ks do zahraničia. Predplatné tohto roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplatí nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročnika.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok 0 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.
Za ťúto cenu zasielajú sa čiastky objednané pošťou po pred

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v knihkupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazpäť.
Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do 4 týždňov po vydaní: ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čis. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť číslo čiastky
fa nie číslo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZAKONNIKA

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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Čiastka 45. Vydaná 30. augusta 1939. Ročník 1939.

OBSAI1: (205.—207.) 205. Vládne nariadenie o Najvyššom úrade hospodárskom. — 206. Vládne
nariadenie o obmedzení výplat zo životných poisliek u súkromných poisťovní. — 207.
Vládne nariadenie o povolení príročia správam cirkevných majelkov a verejným fondom,
z klorých časť sa nachádza na území pripojenom k Maďarsku.

205.
Vládne nariadenie

zo dňa 29. augusta 1939
o Najvyššom úrade hospodárskom.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 44,
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

$ 1.

Pre úslrednú správu štátneho hospo
dárenia s vecnými prostriedkami zriaďuje
sa pri ministerslve hospodárstva Najvyšší
úrad hospodársky (skrátene NÚH).

8 2.

Pôsobnosť Najvyššieho úradu hospodár
skeho je vymedzená zákonom č. 131/1936
Sb. z. an.

$ 3.

(/) Z pôsobnosti Najvyššieho úradu ho
spodárskeho sa vylučuje a do pôsobnosti
ministerstva národnej obrany sa prikazuje
ústredná správa šlátneho hospodárenia s
týmito vecnými prostriedkami:

a) vojenské zbrane, munícia vojenská
a civilná všetkých druhov a ráži,

b) výbušiny a pyrotechnické látky,
c) štabilizátory pre bezdymný prach,
d) pomocné látky zápalné.
(X)Z pôsobnosti Najvyššieho úradu ho

spodárskeho sa ďalej vylučuje a do pôsob
nosti ministerstva vnútra sa prikazuje sprá
va štátneho hospodárenia s liečivými a le
kárskymi nástrojmi a prístrojmi.

8 4.

Týmto nariadením sa pozmeňuje S 104
zákona č. 131/1936 Sb. z. an.

Cena: Ks 1.—.

S 5.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlídy.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Ďurčanský v. r. Dr. Fritz v. r.
al za minislra dr. Tuku. Medrický v.r
Dr. Pružinský v.r. Stano v. r
Sivék v.r. aj Za mi istra Catlošu.

206.
Vládne nariadenie

zo dňa 29, augusta 1939

o dočasnom cbmedzení výplat zo život
ných poistiek u súkromných poisťovní.

Vláda Slovenskej republiky podľa
S 44 zákona zo dňa 21.júla 1939, č. 185 SI.
Z. 0 ústave Slovenskej republiky, naria
ďuje:

S 1.

() Nárok na výplatu odkupných súm
životných poistizk obmedzuje sa na dobu
účinnosti tohto nariadenia tak, že poistník
môže požadovať len polovicu odkupnej
sumy, prislúchajúcej mu podľa poisiných
podmienok: ak prevyšuje táto polovica
čiastku 6.000 Ks aj z viac poistných smlúv
toho istého poistníka, je poisťovňa opráv
nená vyplácať ju v mesačných rátach po
Ks 2.000.—.

(7) Sumy, vyplatené pred účinnosťou
tohto nariadenia, sa započítavajú do tejto
polovice.

() Výnimky z predošlých ustanovení
povoľuje v odôvodnených mimoriadnych
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prípadoch k návrhu poisťovne ministerstvo
vnútra.

(|) Pôžičky na poistky môžu byť poža
dované liež len v medziach vyššie stano
vených pre odkupné sumy.

S 2.

() Vyššie čiastky, než sú uvedené v
S 1 tohto nariadenia, nie sú počas platno
sti tohto nariadenia žalovateľné, ani exe
kučne vymáhateľné.

(7) Súdne alebo exekučné pokračova
nia na vymáhanie nárokov, presahujúcich
čiastku v $ 1 uvedenú, možno žalobou po
dľa S 30 exekučného zákona (vo znení
8 39 zák. čl. LIV/1912) zrušiť prípadne
obmedziť.

5 3.

Toto nariadenie nadobudne účinnosti
dňom vyhlásenia — a platí do odvolania,
vykonajú ho ministri vnútra a financií v
dohcde so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Ďurčanský v.r. Dr. Fritz v. r.
aj za minislra dr. Tuku.
Dr. Pružinský v. r. Medrickýv. r.
Sivák v. r. Stano v. r.

207.
Vládne nariadenie

zo dňa 29. augusta 1939
o povolení príročia správam cirkevných
majetkov a verejným fondcm, z ktorých
časť sa nachádza na území prípoilenom

k Maďarsku.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

8 1.

Správam cirkevných majetkov a cir
kevným verejným fondom, ich zástupcom
alebo zmocnencom, ktorých imanie alebo
jeho časť nachádza sa na území, ktoré po
dľa viedenského rozhodnutia zo dňa 2. no
vembra 1938 bolo pripojené ku kráľovstvu

Slovenský zákonník č. 206.a 207.

Maďarskému, povoľuje sa príročie až do
definitívneho medzišlátneho ujednania o
týchlo majetkoch pie také pohľadávky,
ktoré vznikly proti nim do 10. novembra
1938 najmä z objednávok, dodávok, inve
slícií, pracovných smlúv a verejných daní
a gpcplatkov pre maijetky v pripojenom
území.

$2.
V čase príročia zaviazaná slrana nieje

povinná plniť ani zaisťovať požiadavky

v81 uvedené.
S 3.

- () Súd k návrhu žalovanej strany pre
ruší na čas príročia spory o vymáhanie po

| hladávok v 8 1 uvedených.
() K žalobám o vymáhanie požiadaviek

v $ 1 uvedených, podaným po účinnosti
lohto nariadenia, treba v čase príročia pod
následkami ich odmietnutia pripojiť pí
somné vyhlásenie žalovanej strany, že sa
zrieka príročia pre žalobnú pohľadávku.

S 4.

Exekučné úkony pre požiadavky uve
dené v 8 1 treba na žiadosť povinnejstra
ny cdložiť na čas v 81 uvedený.

S 5.

Čas, na ktorý sa príročie povoľuje, ne
započílava sa do doby premlčacej ani do
zákonných lehôt na podanie žaloby alebo
iných lehôt, ktorých zmeškanie má podľa
zákona za následok právnu ujmu.

S 6.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister pra
vosúdia so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v. r.
aj za minislradr. Tuku. ...
Dr. Pružinskýv. r. Medrický v.r.

Stanov. r.Sivák v. r.

Knihllačiareň Andreja. Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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Čiastka 46. Vydaná 2. septembra 1939. Ročník 1939.

OBSAH: (203.—210.) 208. Vládne nariadenie o účinnosli nieklorých uslanovení zákona č.
131/1936 Sb. z. a n. — 209, Vládne nariadenie o prechodnom obmedzení výplal v pe
ňažných úslavoch. — 210, Vládne nariadenic o zabezpečení súpisu a odvodu cudzozem
ských platidiel, drahých kovov a cenných papierov v pancierových schránnkach alebo
v iných uzavretých úsehovách a o ochrane obehu zákonných platidiel.

208.
Vlčédne nariadenie

zo dňa 1. septembra 1939
o účinnosti niektorých ustanovení zákona

č. 131/1936 Sb. z. an.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44,
zákona zo dňa 21. júla 1939, o ústave Slo
venskej republiky, nariaďuje:

S 1.

[) Predo“sy hlavy V, časti 2, oddielu 1
až 4, ďalej predpisy hlavy V, časti 3 a 4,
lakliež predpisy $529, cdsek 2, S 98, S 114,
5 123 a 6 126 zákona č. 131/1935 Sb.z.a r..
a konz2čnepredpisy vládnych nariadeníč.
185/1938, č. 195/1938 a č. 197/1938 Sb.
z. a n. nadobúdajú účinnosti dňom vyhlá
senia tohto nariadenia.

Nariadenie loto vykonajú všetci členo
via vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r., Sivák v. r.

aj Za ministra dr. Fritza

Medrický v.r.
Stanov. r.
aj za niinistra Čalloša,

Dr. Ďurčanský v. r.

Dr. Pružinský v.r.

209.
Vládne nariadenie

zo dňa 1. septembra 1939
o prechodnom obmedzení výplat vkladov

v peňažných ústavoch (podnikoch).

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona. zo dňa 21, júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

Cena: Ks 1.—.

5 1.

() Peňažné úslavy všelkého druhu, ako
aj peňažné poďniky, nie sú povinné, ani
nesmú vyplatiť, ani účtovne previesť:

a) behom jedného týždňa viac ako 507
z pohľadávky na bežnom účte, prípadne na
šekovomúčte podľa stavu dňa 2. seplem
bra 1939, ďalej

b) behom 14 dní viac ako 300 Ks z
vkladu na knižku (vkladný list) alebo na
pokladničnú poukázku.

(7) Výplata (prevod) sumy vyššej, ak
je žiadosť hodnoverne veriteľom (vklada
teľom) doložená je prípustná a peňažný
ústav (podnik) je povinný ju previesť len:

a) na platy a mzdy zamestnancov vo
vlastnom podniku veriteľovom alebo na
platenie nájomného (árendy) veriteľom:

b) na platenie daní a iných verejných
dávok, ako aj pokút uložených v trestnom
dôchodkovom alebo daňovom pokračova
ní: výplatu na základe poukazu veriteľov
ho je povinný peňažný ústav vykonať
priamo príslušnému výberčiemu úradu,

c) na plalenie poistného a na výplatu
dávok v obore verejnoprávneho sociálne
ho poistenia, ako aj na platenie poistných
prémií súkromným poisťovniam,

d) z bežných účtov vedľa voľnej čiast
ky uvedenej v odseku 1, písm. a) ďalších
10%/ behom 4 týždňov na udržanie provo
vozu podniku:

e) z bežných účtov štátu a jeho pod
níkov:

f) z bežných účtov krajiny, žúp, okre
sov, obcí, verejnoprávnych sociálne po
isťovacích ústavov a iných verejnopráv
nych korporácií a fondov na nevyhnulnz2
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potrebné platy, predpokladajúc, že nema
jú iných voľných prostriedkov a že pouka
zy podpíšu vedľa osôb, ustanovených k di
sponovaniu s týmito účtami, tiež oprávne
ní zástupcovia týchto sväzkov územnej sa
mosprávy, korporácií a fondov,

g) z peňazí uložených bezprostredne
na príkaz súdu alebo súdom,

h) z peňazí uložených advokátmi, ve
rejnými notármi alebo núlenými správca
mi, nakoľko ich títo potrebujú, aby vyho
veli súdnym opatreniam alebo rozhodnu
liam, alebo splnili záväzky svojich prí
kazcov.

() Takiste je výplata vyššej sumy prí
pustná, keď veriteľom (vkladateľom) je
dokázateľne peňažný ústav, ktorý hodno
verne dosvedčí, že ju potrebuje, aby mo
hol svojich vlastných veriteľov (vkladate
[ov) uspokojiť podľa tohto nariadenia a
plniť nevyhnutné povinnosti z prevzalých
úverových záväzkov.

() Obmedzeniam podľa ustanovení
ods. 1 a 2 nepodliehajú prevody z bežného
účtu na bežný účet (zo šekového účtu
na šekový účet) u toho istého peňaž
ného ústavu s tým, že prevedené čiastky,
nakoľko presahujú mieru určenú v pre
došlých odsekoch, ostávajú viazané podľa
tohto nanadenia.

() Obmedzeniam podľa ustanovení od
sekov 1 a 2 vôbec nepodliehajú účtovné
prevody, záležajúce v tom, že peňažný
ústav (podnik) prevedie z bežného účtu
alebo z vkladnej knižky splatnú pohľadáv
ku svojho veniteľa na vlastný účet, aby
uhradil splatné záväzky toho istého veri
teľa voči sebe.

() Výplata (prevod) vyššej čiastky ako
podľa ustanovení odseku 2, písm. d) pri
pustenej, je možná, ak ide dokázateľne o
prostriedky nevyhnutnepotrebné na zapla
ienie dopravného, ako aj na opatrenie su
rovín a tovaru pre veriteľov podnik v
obvyklom rozsahu a predpokladajúc, že
pohotové prostriedky veriteľa na to ne
slačia, Na výplatu tejto vyššej sumy nemá
však veriteľ nárok.

Slovenský zákonník, č. 209.>

8 2.

Právo. peňažného ústavu (peňažného
podniku) trvať na smluvenej výpovednej
lehote alebo na iných ujednaniach, kloré
sú preň priaznivejšie, nie je ustanovenia:
mi 8 1 dotknuté. Taktiež nie je týmlo
nariadením dotknuté príročie, nariadené
podľa zákona č. 240/1924 Sb. z. a n.

S 3.

Výplaty pohľadávok v bežnom účle
ani vkladov na vkladné knižky (vkladné
listy) alebo na pokladničné poukázky,
ktoré vznikly, poťažne boly uložené dňa
1. septembra 1939 alebo neskoršie, obme
dzeniam podľa tohto nariadenia nepodlie
hajú.

S 4.

() Ministerstvo financií sa splnomoc
"ňuje, aby v prípadoch naliehavej hospo
dárskej potreby povolilo výnimky z usla
novení 8 1.

() Vybavenie žiadosti o povolenie (a
kej výnimky, ako aj iné úradné úkony, sú
cslobodené od dávok za úradné úkony vo
veciach administratívnych.

() Žiadosť treba podať prostrednič
tvom príslušného peňažného ústavu (pe
ňažného podniku). Žiadosť podlieha kolku
za 5— Ks. K žiadosti treba pripojiť jej
Opis, ktorý je kolku prostý.

S 5.

() Orgán peňažného ústavu (peňažné
ho podniku), ktorý vedome a úmyseľne
poruší predpisy tohto nariadenia výplatou
(prevodom) vyššej ako prípustnej čiaslky
alebo ich vedome obchádza poskytovaním
úveru na vklad, u ústavu (podniku) ulo
žený, (t. z. kompenzačného úveru) a po
dobne, alebo

kto vedome nesprávnym alebo neúpl
ným údajom skutkových okolností, me
novite v žiadosti, podanej na ministerstvo
financií podľa 8 4, alebo predložením fa
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lošných dokladov vyláka pre seba alebo
pre iného vyššiu výplatu, ako toto naria
denie pripúšťa,

bude potrestaný za s:fažký dôchodkový
priestupok pokutou až do 3-násobku ne
dovolene vyplatenej sumy.

() Tiež pokus činov uvedených v od
seku 1 je trestný.

P) Keď je peňažný trest -uložený po
dľa tohto nariadenia nedobytný, nastúpi
namieslo neho náhradný trest väzenia od
1 dňa do 1 roku. Náhradný trest väzenia
sa stanoví 1 deň za 100— Ks až 300.—
Ks podľa miery previnenia a podľa zárob
kových dôchodových, majetkových a
mých osobných pomerov vinníka.

() Ináč platia o slíhaní a trestaní tých
to priestupkov trestné ustanovenia trid
sialkového poriadku z roku 1788, inštruk
cie z roku 1842 a zákonného článku
X1/1909 so všetkými doplňkami a dodat
kami.

Č) O dozore na dodržanie tohto na
riadenia a pri vyhľadávaní skutkovej pod
staty činov trestných podľa tohto naria
denia platia obdobne ustanovenia 59 13
až 20 colného zákona č. 114/1927 Sb. z a
n. s obmedzením, že oprávnenie S 15 ci
tovaného zákona možno použiť len pri po
dozrení z činov trestných súdne.

() Banky, peňažné ústavy a závody
ručia za peňažný trest uložený ich funk
cionárom.

$ 6.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosli
dňom vyhlásenia. Týždne rozhodné pre
výplatu podľa S 1, ods. 1 počítajú sa odo
dňa 2. septembra 1939,

8 7.

Ustanovenia tohto nariadenia sa ne
vzľahujú na Slovenskú národnú banku v
Bratislave.

415

S 8.

Toto nariadenie vykoná minister [i
nancií v dohode so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r. Sivák v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. Mednickýv. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.

210.
Vládne nariadenie

zo dňa 1. septembra 1939,
o zabezpečení povinného súpisu a odvodu
cudzozemských platidiel, drahých kovov
a cenných papierov v pancierových
schrúnkach alebo v iných uzavretých
úschovách a o ochrane obehu zákonných

platidiel.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 2,
č. 3a 584, 6 zákona č. 7/1924 Sb. z. a n.
v znení uverejnenom vyhláškou ministra
financií č. 181/1938 Sb. z. a n., nariaďuje:

8 1.

(!) Nájomcovia pancierových schránok
(safesov) a majitelia alebo držilelia uza
vretých úschov u peňažných ústavov po
vinní sú otvoriť echránku alebo inú uza
vretú úschovu za účasti úradného orgánu
do 30. septembra 1939: tomuto orgánu
prislúcha právo zistiť, či v schránke alebo
v úschove sú tuzemské zákonné platidlá
alebo hodnoty podrobené súpisu a ponuke
podľa vládneho nariadenia č. 102/1939SI.z.

(“ Dokiaľ schránka alebo úschova ne
Dude otvorená podľa ods. 1., nesmie strán
ka sam2 previesť otvorenie.

(") Úradný orgán je povinný tuzemské
zákonné platidlá v schránke alebo v
úschove zistené uložiť ako vklaď u toho
peňažného úslavu, ide schránka alebo
úschova sa nachádza, poťažne u niektoré
ho miestneho peňažného ústavu, ktorý
nájomca poľažne majiteľ (držiteľ) označí.

() Na vklad uložený podľa odseku 2
plalia ustanovenia vládneho nariadenia č.

1 209/1939 SI.z.
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(“) Úradný orgán je povinný v echrán
ke alebo v uzavretej úschove zistené hod
noty podrobené súpisu a ponuke podľa
vládneho nariadenia č. 102/1939Sl. z. ozná
miť Slovenskej národnej banke 6 udaním
mena nájomcu schránky, poťažne majiteľa
(držiteľa) schránky (úschovy) a peňažného
ústavu (firmy).

8 2.
Pancierová schránka a iná uzavrelá

úschova, ktorá nebude otvorená a podro
bená úradnej prehliadke do 30. septembra
1939, bude zapečatená úradným orgánom,
môže byf otvorená len so svolením okres
ného finančného riaditeľstva, príslušného
podľa miesta úschovy, a za účasti úrad
ného orgánu.

S 3.

Peňažné ústavy a lirmy povinné sú
predložiť okresnému finančnému riaditeľ
slvu, príslušnému podľa miesta úschovy,
60znam pancierových schránok dňa 30.
septembra 1939, ktoré do tohlo dňa ne
boly otvorené. V ozname treba uviesť
pancierové schránky podľa čísiel a iné
uzavreté úschovy podľa ich označenia.

5 4.

Klo nesplní povinnosť, uloženú,v S 3
tohoto nariadenia, bude potrestaný podľa
S 3 zákona č. 7/1924 Sb. z. a n. v znení
uverejnenom vyhláškou ministra financií
č. 181/1938 Sb. z. a n.

|

|

5 5.

Náhražkami zákonných platidiel podla
S 4 zákona č. 7/1924 Sb. z. a n. sú hociaké
známky, ktoré majú namiesto slovenských
peňazí prevziať irvale alebo dočaecnenie
klorý ich hospodársky alebo právny úkon.

S 6.

Zakázanéje:
a) zadržovať alebo uschovávať bez ho

spodárskej potreby alebo nad jej
mieru zákonné platidlá,

b) poškodzovať zákonné platidlá,
c) odmietať bez zákonného dôvodu zá

konné platidlá vôbec alebo viazať
ich prijatie na určité podmienky, a

d) hociakým spôsobom rozširovať neza
ručené zprávy, ktoré môžu rušiť
obeh zákonných platidiel.

S 7.

Vládne nariadenie
n. sa Zrušuje.

č. 189/1924 Sb. z. a

S 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister [i
nancií v dohode so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tisov. r.

| Dr. Tuka v.r. Sivák v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v.r. Stano v.r.

Kníhllačiareň Andrcja, Bralisiava, Trieda kráľa Alexandra cislo 12.



Slovenský zákonník
Čiastka 47. Vydaná 5. septembra 1939. Ročník 1939,

OBSAH:(211.—212.) 211. Vyhláška o zákaze porážania bravčového dobytka. — 212, Vyhláška
o hospodárení pohonnými hmotami.

211.
wwweVyhláška Najvyššieho úradu

hosnodárskeho
zo ana 31. augusta 1939

0 zákaze porážania bravčového dobytka
vo váhe niže 80 kd.

Najvyšší úrad hospodársky podľa S 100
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. a podľa 5
2 vládneho nariadenia č. 205/1939 SI. z.,
nariaďuje:

S 1.

Porážanie bravčového dobytka vo váhe
niže 80 kg sa zakazuje.

S 2.

Zákaz tento nevzťahuje sa na núdzové
porážky, povolené starostom obce.

S 3.

Previnenie proti predpisom tejto vy
hlášky sa trestá podľa hlavy VIII. zákona
č. 131/1936 Sb. z. a n.

S 4.

Opalrenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia:

Za Najvyšší úrad hospodársky:
Dr. Zaťkov. r.

212.
Vyhláška Najvyššieho úradu

hospodárskeho
zo dňa 4. septembra 1939
o hospodárení pohonnými hmotami.

Najvyšší úrad hospodársky podľa 5 100
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. a podľa $2
vládneho nariadenia č. 205/1939 SI. z., na
riaďuje:

Cena: Ks 1.—.

S 1.

Pohonnými hmotami podľa tejto vy
hlášky sa rozumejú:

a) surový benzín, nafta, ropa,
b) benzín,
c) benzol,
d) petrolej,
e) všetky druhy olejov na mazanie mo

torových vozidiel,
f) všetky druhy smiešanín (s benzínom,

benzolom a liehom),
£) všetky druhy konzistentných tukov

nulomobilných,
h) karbid.

S 2.

() Všelky obce dajú zhotoviť „Odberné
výkazy na pohonné hmoty“(v ďalšom tex
te „Výkaz“) s týmito rubrikami:

a) meno majiteľa (držiteľa) motorového
Vozidla (lietadla, prípadne iného stroja po
háňaného v $81 uvedenou pohonnou hmo
tou),

b) značka a typ,
c) obsah válcov (podľa certifikátu),
d) evidenčné (registračné) číslo,
e) nárok na odber pohonnej hmoty,
[) denný odber.

() Odberné výkazy treba opatriť gu
ľatou pečiatkou obce a podpisom starostu.

(“) Odberné výkazy na pohonné hmoty
budú vydávané len pre motorové vozidlá,
ktoré slúžia verejnej doprave, udržiavaniu
chodu poľnohospodárskych, priemysel
ných, živnostenských alebo obchodných
podnikov a zdravotnej službe.

S 3.

Majiteľ alebo držiteľ motorového vo
zidla, vyhovujúci ustanoveniu 8 2, ods. 3,
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tejto vyhlášky je povinný opatriť si odber
ný výkaz v mieste svojho trvalého bydlis
ka, prípadne sídla firmy u starostu obce.

5 4.

(1) Spoločnosti (podniky), ktoré obsta
rávajú výrobu alebo distribúciu pohonných
hmôt, oznámia svoje zásoby do 12 hodín
po uverejnení lejto vyhlášky Najvyššiemu
úradu hospodárskemu (Ministerstvo ho
spodárstva), Bratislava. Výkazy zásob po
honných hmôt musia naďalej predkladať
periodicky desaťdenne od podania prvého
Výkazu.

(7) Nezahlásené zásoby, ktoré budú
kontrolnými orgánmi zistené, sa zhabú
a prepadajú v prospech štátu.

() Majitelia pouličných pump, skladov,
a rafinerií sú povinní vyhotoviť si „Pre
hľady o vydávaní pohonných hmôt“ (v
ďalšom texte ,„Prehľad“) v drobnom
a vo veľkom. Pri vydávaní pohon
ných hmôt priamo do vozidiel treba
do prehľadov zapísať dátum, evidenčné
(registračné) číslo vozidla a množstvo vy
daných pohonných hmôt. Pri inom výdaji
pre podniky treba zapísať do prehľadov |
názov firmy a množstvo vydaných pohon
ných hmôt.

S 5.

() V drobnom predaji smú predajne
odpredať denne podľa druhu motorových
vozidiel najviac tieto množstvá pohonnej
hmoty:

A. Pre motocykle:
a) do 175 ccm 1 liter
b)da350ccm2 litrec)do500cem3 litred)nad500cem4 litre
B.Preosobné automobily:a)do2000ccm5 litrov
b) nad 2000 cem 10 litrov

C. Nákladné automobily
a autobusy:

a) do 3000 cem 20 litrov,
b) nad 3000 ccm 30litrov.

Slovenský zákonník č.212.

() Pri hospodárskych traktoroch a šťa
bilných strojoch určí okresný (mestský no
társky) úrad podľa skutočnej potreby pr
merané množstvo pohonnej hmoty, potreb
nej k udržaniu provozu závodu.

() Príslušný okresný (mestský notársky]
sky) úrad môže na odôvodnenú žiadosť
povoliť zvýšený odber pohonných hmôtaž
do trojnásobku denného prídeľu, stanove
ného touto vyhláškou. Väčšie množstvo
pohonných hmôt priznané okresným
(mestským nolárskym) úradom na
trvalo, poznačí tento úrad vo Výkaze v
rubrike e). Pri zvýšenom prídeli pre jed
notlivé prípady, (úlohové cesty a pod.)
vydá okresný úrad žiadaleľovi osobitnú
poukázku na tento vyšší prídel.

() Majiteľ motorového vozidla môže vo
Výkaze povolené množstvo odobrať v kto
rejkoľvek predajni pohonných hmôt.

$8 6.

Z olejov na mazanie motorových vozi
diel je dovolené predávať najviac 5% v
pomere k odobranej pohonnej hmote pre
pohon motoru: u dvojtaktných motorov —
najviac 159/0.

S 7.

Obmedzenia podľa tohto nariadenia
nevzťahujú sa na motorové vozidlá:

a) štátnej správy,
b) členov snemu,
c) cudzích diplomatických misií a kon

zulárnych úradov,
d) služobné (systemizované)

Hlinkovej gardy,
e) hasičských sborov a záchrannejsluž

by, služobné vozidlá četníctva, stráže bez
pečnosti a finančnej stráže.

vozidlá

8 8.

Povolenie k odberu väčšieho množstva
pohonných hmôt, určeného k udržaniu pre
vozu výrobných alebo iných podnikov, bu
de povoľovať NÚH. Takéto povolenie
sa udelí len pre podniky dôležité pre
obranu štátu alebo pre výživu a zásobova
nie obyvateľstva.
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s 9.

Drobný odpredaj petroleja pre spotre
bu v domácnosti upravia obce vo vlastnej
pôsobnosti tak, aby sa s petrolejom čo naj
viac šetrilo a aby nik netvoril zbytočné
zásoby,

S 10.

Po odvolaní tejto vyhlášky odovzdajú
všetci majitelia (držitelia) molorových vo
zidiel svoje Výkazy, predajne pohonných
hmot svoje Prehľady príslušným starostom
ich hromadne zašlú okresným úradom.
Okresné úrady predložia súhrnné elaborá
ty od všetkých obcí svojho okresu do 30
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dní po zrušení platnosti tejto vyhlášky
NÚH.

S 11.

Previnenie proti predpisom tejto vy
hlášky sa trestá podľa hlavy VIII. zákona
č. 131/1936 Sb. z. a n.

8 12.

Toto opatrenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia.

Za Najvyšší úrad hospodársky:
Dr. Ing. Peter Zaťko.



Slovenský zákonník
še vydávaný podľa vl. nar. č. 14 a 109 SI. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročnik činí v tuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.—Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvídaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks v tu
zemsku a 155— Ks do zahraničia. Predplatné tohto roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplatí nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.
Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v knihkupectvách. Knihkupci pri odbere aspoň 10
exemplárov niektorej čiastky obdržia 25% sľavu s vyznačenej ceny.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazpäť.
Vypovedať ďalši odber zákonníka možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do 4 týždňov po vydaní, ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby necľ,bú poukazované výhradne na šekový účet u pošťo
vej sporiteľne čis. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné pripadnej korešpondencie hradí predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť číslo čiastky
(a nie čislo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZÁKONNÍKA

BRATISLAVA,
Vládna budova.



Slovenský zákonník
Čiastka 48. Vydaná dňa 7. septembra 1939, Ročník 1939.

OBSAH: (213.—215.) 213. Vládne nariadenie o rozšírení pôsobnosti vojenských súdov. — 214.
Vyhláška Najvyššieho úradu hospodárskeho o zákaze porážania mladého hovädzieho
dobytka. — 215, Vyhláška predsedníciva vlády o oprave tlačových chýb.

213.
Vládne nariadenie

zo dňa S. septembra 1939
o rozšírení pôsobnosti vojenských súdov.

Vláda Slovenskej republiky podľa 5
128 zákona zo dňa 13. mája 1936, č. 131
Sb. z. a n., o obraneštátu, nariaďuje:

S 1.

Právomoc vojenských súdov vo vojen
skom pásme operačnom sa rozšíruje aj na
civilné obyvateľstvo ohľadne týchto trest
ných činov:

a) súdne trestné činy, uvedené v hlave
VIII zákona č. 131/1936 Sb. z. a n.,

b) trestné činy, uvedené v 88 6, 13, 15
č. 3.821 a 8 24, č. 2 zákona na ochranu
republiky,

c) trestný čin podľa S 12 zákona na
ochranu republiky, pokiaľ sa vzťahuje na
trestný čin uvedený v S 6 tohoto zákona,

d) treslné činy, uvedené v 88 43 až 46
a 8 56, ods. 2, druhá veta branného zá
kona,

e) ťažšie trestné činy, spáchané skutka
mi uvedenými pod písm. a) až d).

f) zločiny, uvedené v $8 362 až 366,
413 až 417, 419 až 421, 448 až 455, 483 až
491 vojenského trestného zákona, v 88 4
až 6 zákona č. 134/1885 fr. z. a v $ 24 zá
kona č. 82/1935 Sb. z. a n.

8 2.

Ustanovenia hlavy XXVI vojenského
trestného poriadku môžu byť použité aj na
civilné osoby, podliehajúce trestnej právo
moci vojenských súdov podľa 8 1.

Cena: Ks 1—

I

S 3.

Osvedčenie o vojenskom pásme ope
račnom vydáva hlavný velileľ operujúcich
vojsk.

S 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ná
rodnej obrany.

Dr. Tiso v. f.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v. r. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v.r.
Sivák v. r. aj za ninislra Čalloša,

214.
Vyhláška Najvyššieho úradu

hospodárskeho
zo dňa 31. augusta 1939

o zákaze porážania mladého hovädzieho
dobytka.

Najvyšší úrad hospodársky podľa 8 100
zákona č. 131 "36 Sb. z. an. a podľa $2
vládneho nariadenia č. 205/1939 Sl. z., na
riaďuje:

5 1.

Porážanie hovädzieho dobytka mlad
šieho ako tri roky sa zakazuje.

8 2.

Zákaz tento nevzťahuje sa na núdzové
porážky, povolené starostom obce.

8 3.

Porážku teliec povoľuje okresný úrad
len výdojným hospodárstvam a pre po
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trebu nemocníc a zdravolných ústavov,
poťažne osôb, ktorým požívanie teľacie
ho mäsa predpíše lekár vzhľadom na ich
chorobu.

5 4.

Previnenie proti predpisom tejto vy
hlášky sa trestá podľa hlavy VIlI zákona
č. 131/1936 Sb. z. a n.

8 5.

Opatrenie loto nadobúda
dňom vyhlásenia.

Za Najvyšší úrad hospodársky:
Dr. Ing. Peter Zaťko.

účinnosti

215.
Vyhláška

predsedníctva vlády
zo dňa 5. septembra 1939

o oprave tlačových chýb, vzníklých pri
vyhlasovaní právnych predpísov v Sloven

skom zákonníku,

Predsedníctvo vlády podľa S 3 vládne
ho nariadenia č. 109/1939 SI. z., o redakcii
Slovenského zákonníka, opravuje tieto tla
čové chyby:

Slovenský zákonník č. 214,a 215.

1. V83, ods. 1, riadok 3 vládneho na
riadenia č. 76/1939 SI. z., má byť namiesto
slova ,„poukazovací“ správne slovo „pre
ukazovací“.

2.V81, ods. 1, posledný riadok vlád
neho. nariadenia č. 82/1939 SI. z., má byť
namiesto „zák. čl. XL z roku 1881" správ
ne „zák. čl, LX z roku 1881".

3. V 87, piaty riadok vládneho naria
denia č. 116/1939 SI. z., má byť namiesto
slova „spadajúcich“ správne „cpadajúcu“.

4. V 8 2, bod 12. vládneho nariadenia
č. 124/1939 SI. z. má byť namiesto „sadz.
čís. 15" právne „sadz. čís. 85" a v bode
13. toho istého nariadenia namiesto „cadz.
čís. 16" má byť správne ,„sadz. čís. 86“.

5.V 63, odsek 4, posledný riadok vlád
neho nariadenia č. 168/1939 SI. z. má byť
namieslo „v bode 4" správne „v odse
ku 6“.

6. Pokiaľ bola čiastka 46 z roku 1939
Slovenského zákonníka dodaná v S 1, ods.
1, písm. a), prvý riadok vládneho naria
denia č. 209/1939 SI. z. s texlom: „a) be
hom jedného tyždňa viac ako 50%..
opravuje sa tento takto: „,a) behom jedné
ho lýždňa viac ako 5%...“.

Dr. Tiso v. r.

Knihtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra čislo 12.



slovenský zákonník
Čiastka 49. Vydaná 12. septembra 1939. Ročník 1939,

OBSAH: (216.— 217.) 216. Vládne nariudenie o vyživovacom príspevku rodinným príslušníkom
členov Hlinkovej gardy, Freiwillige Schutzsta(iel a iných osôb, povolaných veliteľstvami
HG a FS do služieb pri obrane šlálu. — 217. Vyhláška najvyššieho úradu hospodárskeho
o povinnom hlásení zásob a cien surových koží,

216.
Vládne nariadenie

zo dňa S. septembra 1939
o vyživovacom príspevku rodinným prí
slušníkom členov Hlinkovej gardy, Frei
willige Schutzstaffel a iných osôb, povo
laných veliteľstvami HG a FS doslužieb

pri obrane štátu

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o úslave Slovenskej republiky, nariaďuje:

8 1.

() Štálny vyživovací príspevok podľa
zákona č. 530/1919 Sb. z. an. a opatrenia
Stáleho výboru č. 227/1938 Sb. z. an.
prináleží za podmienok, určených v čl. III.
tohto opatrenia, tiež rodinným prislušni
kom členov Hlinkovej gardy (HG) a Frei
willige Schulzstaffel (FS), keď konajú
službu v obrane šlátu alebo pre zaistenie
jeho bezpečnosti v takom rozsahu, že ea
nemôžu vôbec venovať svojmu zameslna
niu, a liež rodinným príslušníkom osôb,
ktoré boly veliteľstvami HG a FS povola
né k takejlo službe podľa pokynov mini
sterstva vnútra alebo ministerstva národ
nej obrany.

() Pre pokračovanie pri uplatnení a
priznaní vyživovacieho príspevku platia
doterajšie predpisy.

S 2.

() Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia, platí však aj pre prí
pady po 14. marci 1939.

() Nariadenie toto vykoná minister

Cena: Ks 1.—.

vnútra v dohode so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka V. T., Sivák v. r.

Dr. Ďurčanský v. r. Medrickýv. r.Stanov. r.
Dr. Pružinskýv. r. aj za mi islra Čatloša.

217.
Vyhláška Najvyššieho úradu

hospodárskeho
zo dňa 11. septembra 1939

o povinnom hlásení zásob a cien surových
koží

Najvyšší úrad hospodársky podľa 8 100
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. a podľa 5
2 vládneho nariadenia č. 205/1939 SI. z.,
nariaďuje:

5 1.

Osoby — i právnické —, ktoré pre
ďalší predaj skupujú surové kože, sú po
vinné hneď (najneskoršie do 24 hodín
od účinnosti tejto vyhlášky) oznámiť Naj
vyššiemu úradu hospodárskemu stav svo
jich zásob surových koží, a to podľa jed
notlivých druhov a akoslí.

S 2.

Súčasne s ohlásením zásob v 8 1 uve
dené osoby sú povinné oznámiť Najvyššie
mu úradu hospodárskemu ceny jednotli
vých druhov a akostí surových koži, ktoré
docielily pri posledných predajoch spolre
biteľom.

S 3.

Osoby, v $ 1 uvedené, sú povinné
ohlasovať slav zásob s udaním cien vždy
1. a 15. každého mesiaca.
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S 4. S 5.

Previnenie proti predpisom tejto vy- Opatrenie tolo nadobúda účinnoslihláškysatrestápodľahlavyVIIIzákona| dňomvyhlásenia.
č. 131/1936 Sb. z. a n.

Prezident Najvyššieho úradu hosnodárekeho.

Dr. Zaťkov. r.

Knihtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.



Slovenský zákonník
Čiastka So. Vydaná dňa 14. septembra 1939. Ročník 1939.

OBSAH: (218.—219.) 218. Vyhľáška o zavedení všeobecnej vízovej povinnosti. — 219,
Vládne nariadenie o slavebnom úvere pre Obce ako alavebníkov na stavby vojenských
objektov v roku 1939,

218.
Vyhláška

ministerstva vnútra
zo dňa 13. septembra 1939

o zavedení všeobecnej vízavej povinnosti.

Ministerslvo vnútra podľa 8 10, ods.
1 zákona č. 55/1928 Sb. z. a n. o cestov
ných pasoch, zavádza s platnosťou odo
dňa 13. septembra 1939 všeobecnú vízovú
povinnosť pre príslušníkov všetkých cu
dzích štátov, ktorí hodlajú pricestovať na
územie alebo odcestovať z územia Slo
venskej republiky, poťažne týmto územím
precestovať.

Dr. Tuka v.r.

219.
Vládne nariadenie

zo dňa 11. septembra 1939
o stavebnom úvere pre obce ako staveb
níkov na stavby vojenských objektov

v roku 1939.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

5 1.

() Ministerstvo financií ga splnomoc
ňuje, aby vhodným opatrením zabezpečilo
úver obciam, ktoré ako stavebníci pre
vádzaly, alebo prevádzajú stavby vojen
ských objektov podľa vládneho nariade
nia č. 164/1922 Sb. z. a n., a vzhľadom na
štátoprávne a hospodárske zmeny ne

Cena: Ks 1.—.

môžu svojimi stavebnými úvermi dispo
novať.

(") Záruky, ktoré pri stavbách vojen
ských objektov poskytlo obciam minister
stvo národnej obrany v Prahe podľa 58
1 a 2 vládneho nariadenia č. 164/1922 Sb.
z. an. na odôvodnenú žiadosť záujemcov
v prípadoch, kde to záujem slovenskej
armády vyžaduje, preberie ministerstvo
národnej obrany v Bratislave.

S 2.

Ustanovenie 8 1 plati i pre nové stavby
vojenských objektov, prevádzané obcami
podľa vládneho nariadenia č. 164/1922 Sb.
z. an. ktoré v budúcnosti stanú sa po
trebnými pre vojenské ubylovacie ciele.

S 3.

Kolkované žiadosti (98 1 a 2) treba
podať prostredníctvom ministerstva ná
rodnej obrany ministerstvu financií.

5 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister
financií v dohode s ministrom národnej
obrany.

Dr. Tiso v.r.

Dr. Tuka v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.



Slovenský zákonník
je vydávaný podľa vl. nar. č. 14 a 109 SI. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročník činí v tuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.—Ks s výhradou evenť. zvýšenia pri nepredvidaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšeni výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks vutu
zemsku a 155.— Ks do zahraničia. Predplatné tohto roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplati nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.
Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v knihkupectvách. Knihkupci pri odbere aspoň 10
exemplárov niektorej čiastky obdržia 25% sľavu s vyznačenej ceny.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazpäť.
Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci. /

Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla
movať najneskoršie do 4 týždňov po vydaní: ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čis. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné pripadnej korešpondencie hradí predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť číslo čiastky
(a nie čislo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZÁKONNIKA

BRATISLAVA.
Vládna budova.



Slovenský zákonnhi!
Čiastka 51. Vydaná 20. septembra 1939. Ročník 1939.

OBSAH: (220.—228.) 220. Vládne nariadenie o Hlinkovej garde. — 221, Vládne nariadenie o zria
dení vyznamenania „Slovenský vojenný víťazný kríž“ a o ďalších slupňoch vyznamenania
„Za hrdinslvo“. — 222, Vládne nariadenie o nieklorých platových pomeroch vojenských
fážislov a iných štátnych (verejných) zamestnancov, povolaných k vojenskej službe. —
223, Vládne nariadenie o nárokoch na mzdu (plal) súkromných zameslnancov, povolaných
k vojenskej službe. — 224, Nariadenie ministra hospodárslva o zákaze falšovania niekto
rých poľnohospodárskych plodín, výrobkov a polrieb. — 225. Vyhláška ministra [inancií,
klorou sa uverejňuje opalrenie Slovenskej národnej banky o náležilosliach pri vývoze lo
varu. — 226. Vyhláška Najvyššieho úradu hospodárskeho o povinonsti riadneho obrábania
poľnohospodárskych pozemkov. — 227, Vyhláška Najvyššieho úradu hospodárskeho o za
islení pracovných sll pre poľnohospodárske práce. — 228. Vyhláška Najvyššieho úradu
hospodárskeho o vymielaní pšenice, raži a jačmeňa.

220.
Vládne nariadenie

zo dňa 5. septembra 1939
o Hlinkovej garde.

S 1.

Každý občan mužského pohlavia, vo
veku od 6 do 60 rokov, vynímajúc židov,
koná okrem vojenskej povinnosti aj ďalšie
služby (prípravu na ne) na ochranuvlasti.

S 2.

") Služby v $ 1 uvedené vykonávajú sa
v úlvaroch k tomu určených.

() Mládež od 6 do 18 rokov pripravuje
sa na lieto služby vo zvlášť k tomu urče
ných úlvaroch.

8 3.

() Občania slovenskej národnosti vy
konávajú služby v S 1 uvedené v Hlinkovej
garde (HG) a pripravujú sa na ňu v Hlin
kovej mládeži (HM).

() O tom, kde vykonávajú túto službu
občania inej národnosti, budú vydané oso- |
bitné predpisy.

S 4.

Hlinkova garda je polovojenským, or
éanizovaným esborom v rámci Hlinkovej!
slovenskej ľudovej strany (strany národ- ,
nej jednoty.)

Cena Ks 1.40.

|

|

S S.

Peslaním HG.je:

1. vychovávať slovenskému národu na
život a na smrť oddaných vlastencov,

2. vykonávať predvojenskú a povojen
skú výchovu, v rámci organizačného a
služebného poriaďku,

3. sledovať verejný život v Slovenskom
šláte, pozorovať, či zákony, nariadenia a
opatrenia štátnych orgánov sú dodržiava
né a v tomto smere podávať na príslušné
miesta potrebné hlásenia a podnety,

4. spolupôsobiť s ostatnými zákonom
určenými orgánmi pri obrane štátu a pri
udržovaní verejného poriadku a verejnej
bezpečnosti,

5. plniť ďalšie úlohy, ktoré jej budú
sverené zákonnými predpismi.

8 6.

(") Najvyšším veliteľom HG je prezi
dent republiky.

(") Najvyšší veliteľ menuje hlavného
veliteľa HU.

5 7.

Hlavný veliteľ HG:
1. so schválením najvyššieho veliteľa

HG vwdá organizačný, služobný a kárny
poriadok HG,
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slušných funkcionárov strany,
3. určuje služobné povinnosti členov

HG a zadeľuje ich do skupín, gardistov a
ozbrojených jednotiek rodobraneckých.

4. určuje povinnosti čakateľov.

S 8.

() Rodobranci pri výkone služby majú
tie isté práva a zákonnú ochranu ako vo
jaci.

() Rodobranci pri obsadzovaní miest
vo verejných službách majú pri jednakých
podmienkach prednosť.

S 9.

() Zamestnávateľ je povinný uvoľniť
člena HG zo zamestnania, aby moholvy
konávať povinnosti v HG.

() Velitelia HG majú sa starať o to,
aby zamestnávateľ neutrpel vykonávaním
služby zamestnancov v HG podstatnú
ujmu.

() Zamestnanec vykonávaním služby v
HG nesmie utrpef ujmu na svojich požit
koch.

S 10.

Výdavky na HG (HM) zaobstará šlát
a zabezpečí ich v štátnom rozpočte.

5 11.

Hospodárenie HG podlieha kontrole
Najvyššieho účtovného kontrolného úradu.

8 12.

Mimo Hlinkovej gardy a organizácii
pripustených osobitnými predpismi podľa
5 3, odsek 2 nesmú sa tvoriť žiadne iné
ozbrojené spolky.

8 13.

Rodobranci, gardisti a čakatelia pod
liehajú disciplinárnym sankciam, určeným
v kárnom poriadku HG.

2. udeľuje hodnosti so súhlasom prí-|

Slovenský zákonník č.220.|

8 14.

() Kto neoprávnene (ods. 2 až 4) ve
rejne nosí rovnošatu Hlinkovej gardy alebo
Hlinkovej mládeže potrestá sa — ak nejde
o čin prísnejšie treslný — okresným (štál
nym policajným) úradom peňažným trestom
od 5.— Ks do 20.000.— Ksalebo zavretí :
do 2 mesiacov. Za nedobytný peňažný tres!
má sa uložiť náhradný trest zavretia podľa
miery zavinenia až do 2 mesiacov.

() Ochrana rovnošaty Hlinkovej gardy
vzťahuje sa na jej úpravu, ako je urče
ná organizačnými predpismi, vydanými
hlavným velíleľom Hlinkovej gardy.
Úpravou rovnošaly Hlinkovej gardy roz:
umie sa slrih a úprava odevu, výložiek,
ramenných pások, odznakov, hodností a
cdznakov vôbec, úprava čapíc, podbrad
níkov a gombíkov, služobného a vychá
dzkového pásu a pobočnej zbrane.

() Organizačné predpisy, vydané hlav
ným veliteľom Hlinkovej gardy, upra
vujú právo, poťažne povinnosť príslušní:
kov Hlinkovej gardy nosiť jej rovnošalu.

() Nikto nesmie verejne nosiť rovno
šatu Hlinkovej gardy, ak nemá k tomu
podľa organizačných predpisov, uvede
ných v predchádzajúcom odseku, právo
alebo povinnosť alebo vzrejne nosiť na
tejto rovnošate odznaky hodnosti, kto
rá mu nenáleží. Taktiež sa zakazuje
verejne nosiť takú rovnošatu alebo ústroj,
ktoré sú buď vcelku alebo len v niekto
rých súčiastkach rovnošate Hlinkovej gar
dy tak podobné, že ich možno od nejro-.
zoznať len pri zvláštnej pozornosti, ak len
nebolo nosenie takej rovnošaly alebo
ústroja povolené podľa 8 14 zákona č.
269/1936 Sb. z. a n. alebo nariadené
zvláštnym ustanovením, vydaným v do
hode s ministerstvom vnútra.

S 15.

Nariadenie vlády Slovenskej krajiny č.
15/1938 Ur. nov. a S 1 nariadenia vlády
Slovenskej krajiny č. 70/1938 Ur. nov. sa
zrušuje.
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S 16.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia, vykoná ho minisler
vnútra a minister národnej obrany v do
hode so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v. r., Sivákv. r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrickýv. r.Stanov. r.
Dr. Pružinský v. r. aj za miaistra Čalloša.

221.
Vládne nariadenie

zo dňa 11. septembra 1939
0 zriadení vyznamenania „Slovenský vo
jenný víťazný kríž“ a o ďalších stupňoch

vyznamenania „Za hrdinstvo“.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

Časť prvá.
Slovenský vojenný víťazný križ.

S 1.

Na vyznamenávanie osôb, ktoré na bo
jišli preukážu oscbnú chrabrosť, obelavosť,
duchapritomnosť, alebo vykonajú so svere
nou im vojenskou jednotkou čin, majúci
význam pre priaznivý výsledok vojennej
operácie, a liež na vyznamenávanie osôb,
ktoré sa inak vynikajúcim spôsobom za
slúžily o republiku, zriaďuje sa „Slovenský
vojenný víťazný križ“.

5 2.

Vojenný víťazný kríž má tri triedy:
I. triedu — ako najvyššiu —,II. triedu a [II.
triedu. Jedna osoba môže dostať i všetky
(ri Iriedy vojenného víťazného kríža.

S 3.

Vojenný víťazný kríž udeľuje prezident
republiky, o čom vyznamenanej osobe vy
dá dekrél, ktorý ju oprávňuje križ nosiť.

S 4.

Tvar vojenného víťazného kríža určí mi
nister národnej obrany, ktorý vydá i pred
pisy o spôsobe jeho nosenia.
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8 5.

Kto si vyznamenanie „Slovenský vo
jenný víťazný kríž“ neoprávnene pnisvoju
je alebo ho neoprávnene nosí, dopúšťa sa
priestupku, ktorý — ak nejde o čin stíhaný
súdmi — trestá okresný (šlátny policajný)
úrad zavrelím od jedného do 14 dní
alebo peňažným trestom do 10.000 Ks.
Tieto lresty sa môžu uložiť aj súčasne. Pre
prípad nedobytnosti peňažného trestu má
sa uložiť náhradný trest zavretia do 28
dní. Trest na slobode spolu s náhradným
trestom za nedobytný peňažný (rest ne
smie presahovať 28 dní.

Časť druhá.

Stupne vyznamenania „Za hrdinstvo“.

S 6.

() Pre vyznamenanie „Za hrdinstvo“,
zriadené vládnym nariadením č. 95/1939
SI. z. — časť prvá — zriaďujú sa tri stupne
(ods. 2).

() Prvý — ako najvyšší — stupeň, vy
znamenania „Za hrdinstvo" je medaila zla
tá, druhý stupeň je medaila strieborná a
tretí stupeň je medaila bronzová, udeľova
ná už podľa nariadenia č. 95/1939 Sl. z.

() Jedna osoba môže podľa stupňa vy
konaného hrdinského činu dostať postup
ne, počínajúc najnižším stupňom, aj všetky
tri stupne vyznamenania alebo, ak je
hrdinský čin tak záslužný, hneď pri prvom
vyznamenaní najvyšší slupeň.

(“) Ostatné predpisy vládneho nariade
nia č. 95/1939 SI. z. ostávajú v platnosti 1
pre vyššie dva stupne vyznamenania „Za
hrdinstvo“.

Časť tretia.

Ustanovenia záverečné.

8 7.

Nariadenie toto plati odo dňa 1. sep
tembra 1939, vykoná ho minister národnej
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obrany a minister vnútra v dohode so zú
častnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v. r.

o——G—

222.
Vládne nariadenie

zo dňa 11. septembra 1939
o úprave niektorých platových pomerov
vojenských gážistov a iných štátnych (ve
rejných) zamestnancov, konajúcich od 1.
septembra 1939čínnú vojenskú službu ale

bo pridelených k vojenskýmútvarom:

Vláda Slovenskej republiky podľa 85
44 zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI.
z. o ústave Slovenskej republiky, naria
ďuje:

8 1.

Vojenská služba konaná od 1. septem
bra 1939 považuje sa za takú, ako keby
bola konaná za brannej pohotovosti štátu.

8 2.

Pre úpravu niektorých platových po
merov vojenských gážistov, občianskych
štátnych zamestnancov a občianskych za
mestnancov iných verejných korporácií,
konajúcich činnú vojenskú službu ako vo
jenské osoby z počtu mužstva alebo ko
najúcich službu v svojom občianskom po
mere u vojenských útvarov, platia ustano
venia vládnych nariadení č. 191/1938 a č.
192/1938 Sb. z. a n., ako aj vládneho na
riadenia č. 256/1938 Sb. z. a n.

5 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Stanov. r.
Čatloš v. r.,

Dr. Tuka v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinskýv. r.
Sivák v. r.

Slovenský zákonník č. 221.—223.

223,
Vládne nariadenie

zo dňa 11. septembra 1939,
o nároku na mzdu (plat) súkromných za

mestnancov, povolaných do vojenskej
služby,

Vláda Slovenskej republiky podľa 5 41
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, naria:
ďuje:

S 1.

() Pre zamestnancov, na ktorých sa
vzťahuje zákon č. 244/1922 Sb. z. a n., po:
volaných po 15. auguste 1939 akýmkoľvek
spôsobom do vojenskej služby — vyjmúc
prípad nastúpenia do vojenskej služby
prezenčnej — platia ohľadom ich nároku
na mzdu (plat) ustanovenia $5 6 a 10
uvedeného zákona.

() Nakoľko ide o zamestnancov, na
ktorých sa vzľahuje zákon č: 154/1934
Sb. z a n., platí pre ich nárok na mzdu
(plat) v prípade odseku 1 ustanovenie Ň
24 uvedeného zákona.

() Ustanovenia hromadných smlúv
pracovných alebo služobných smlúv jed
notlivých, výhodnejšie pre zamestnancov,
nakoľko upravujú mzdové (platové) pome
ry v tomto nariadení uvedené, zostávajú
nedotknuté.

8 2.

() Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a platí do 31. decembra
1939.

() Nariadenie toto vykoná minister
vnútra v dohode o zúčastnenými mi
slrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.



Sloovenský zákonník č. 224.—224.

224.
Nariadenie

ministra hospodárstva
zo dňa 4. septembra 1939

o zákaze falšovania niektorých poľno
hospodárskych plodín, výrobkov a potrieb.

Podľa $5 1, ods. 2 zák. čl. XLVI/1895,
o zákaze falšovania nieklorých poľnoho
spodárskych plodín, výrobkov .a potrieb,
nariaďujem:

S 1.

Zákaz falšovania podľa 8 1, ods. 2 zák.
čl. XLVI/1895 rozširuje sa aj na tieto poľ
noľhcspodárske plodiny, výrobky a po
treby:

Vajcia, obilniny cudzieho pôvodu, stru
koviny, čerstvú a sušenú zeleninu a zele
ninové konzervy, čerstvé a sušené domáce:
a južné ovocie a ovocné konzervy, ovocné
nápoje bez alkoholu, ušľachtilé alkoholic
ké nápoje, pivo, koreniny domáceho a cu- :
dzieho pôvodu, kakao, kävu, čaj, maté,
cukry, umelé sladidlá, cukrárske výrobky,
cukrovinky, kuchyňskú soľ a soľ pre sta
lok, želatínu, mäsové extrakty, včelí vosk
a ochranné prostriedky proti škodcom v
poľnohospodárskej výrobe.

S 2.

Nariadenie toto vstúpi v platnosť dňom
vyhlásenia.

Medrickýv. r.

225.
Vyhláška

ministerstva financií
zo dňa 13. septembra 1939,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej
národnej banky v Bratislave, č. 9 zo dňa

12. septembra 1939, o náležitostiach pri
vývoze tovaru.

Podľa S 6 vládneho nariadenia zo dňa
25. septembra 1938, č. 190 Sb. z. a n., o ná
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ležitosliach pri vývoze lovaru, vyhlasujem
opatrenie Slovenskej národnej banky v
Bratislave.

Dr. Pružinskýv. r.

Opatrenie č. 9
Slovenskej národnej banky

v Bratislave

o náležitostiach pri vývoze tovaru.

Podľa vládneho nariadenia zo dňa 25.
septembra 1938, č. 190 Sb. z. a n., činí
Slovenská národná banka v Bratislave
toto opatrenie:

Až do odvolania upravuje sa povinnosť
pripojovať vývozné prehlásenia k zásiel
kam do cudziny takto:

1. K zásielkam, určeným do Nemeckej
ríše a Proteklorálu Čechy a Morava,stačí

! priložiť vývozné prehlásenie bez schvaľo
" vacej pečialky ministerstva hospodárstva.

2. K zásielkam, určeným do ostatných
cudzích štátov, musia byť pripojené vý
vozné prehlásenia, opatrené schvaľovacou
pečialkou ministerstva hospodárstva.

SLOVENSKA NARODNA BANKA
v Bratislave.

Riaditeľ:

Ing. Pázmanv. r.
Guvernér:

Dr. Karvašv. r.

——o>
226.

Vyhláška Najvyššieho úradu
hospodárskeho

zo dňa 13. septembra 1939
o povinnosti riadneho obrábania poľno

hospodárskych pozemkov.

Najvyšší úrad hospodársky podľa $ 100
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. a podľa 42
vládneho nariadenia č. 205/1939 SI. z., na
riaduje:

5 1.

(") Všetky úhory, neobrobené, poťažne
zanedbané pozemky a tiež iné pozemky,
ktoré sú k tomu vhodné, musia byť riadne
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obrobené a obsiate hospodárskymi rastli
nami, potrebnými k výžive obyvateľstva
alebo hospodárskych zvierat.

(") Povinnosť, uvedenú v odseku 1, majú
splniť majitelia, poťažne užívatelia pozem
kov (ods. 1). S potrebnými prácami musia
bez meškania započať. Ak by nieklorý
majiteľ alebo užívateľ nemohol splniť túlo
povinnosť, má to bez meškania oznámiť
starostovi obce, ktorý vec predloží miest
nemu obecnému výboru hospodárskemu,
zriadenému podľa 5 109 zákona č.
131/1936 Sb. z. a n., aby učinil neodkladne
všetky potrebné opatrenia.

() Obecné výbory hospodárske sú po
vinné postarať sa o obrobenie a obsiatie
pozemkov v odseku 1 uvedenýchaj v kaž
dom inom prípade.

S 2.

() Obecní (obvodní) notári sú povinní do
30 dní od uverejnenia tejto vyhlášky podať
Najvyššiemu úradu hospodárskemu pro
stredníctvom okresných úradov zprávu o
slave jesenných prác v poľnohospodárstve,
spojených so siatim ozimín a s úrodou ku
kurice, zemiakov a repy. V zpráve majú
sa uviesť opatrenia obecných výborov
hcspodárskych, učinené v záujme riadneho
obrábania všetkej poľnohospodárskej pô
dy a tiež námety a návrhy k odstráneniu
jestvujúcich nedostatkov.

() Okresné úrady dozerajú nad riadnym
cbrábaním pozemkov a sú povinné pri zi
stení nedostatkov postarať sa o potrebnú
nápravu.

S 3.

Previnenie proti predpisom S 1 tejlo
vyhlášky sa trestá podľa hlavy VIII záko
na č. 131/1936 Sb. z. a n.

S 4.

Toto opatrenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia.

Prezidení Najvyššicho úradu hospodárskeho:
Dr. Zaťkov. r.

Slovenský zákonník č. 226.a 227.

2217.

Vyhláška Majvyššieho úradu
hosnodárskeho

zo dňa 5. septembra 1939
©zaistení pracovnýchsíl pre poľno

hospodárske práce.

Najvyšší úrad hospodársky podľa $ 100
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. a podľa $2
vládneho nariadenia č. 205/1939 SI. z., na“
riaďuje:

5 1.

() V každej cbci je obecný výbor ho
spodársky, zriadený pudľa 5 109 zákona
č. 131/1936 Sb. z. a n., povinný zistiť, či
a aký je nedostatok ľudských a zvieracích
síl, potrebných v obci k sobraniu všetkej
úrody a tiež k riadnemu vykonaniu vše:
tkých prác, spojených s jesenným obrobe
ním pôdy a jesennou sejbou.

() Hneď po zistení nedostatku pracov:
ných síl predloží starosta obce (jeho zá
stupca) ich presný výkaz z celej obce
okresnémuúradu so žiadosťou o pridelenie
vVýpomocnýchpracovných sil.

()) Okresný úrad neodkladne zariadi,
aby boly k prácam (ods. 1) pribralé všetky
civilné pracovné sily, ktoré sú nezamest
nané, prípadne ktoré pravidelne k takým:
to prácam používané nebývajú, a sú voľné
a vhodné. Ak by ani taklo získané pra
covné sily nestačily, okresný úrad požiada
neodkladne o dodanie potrebných výpo
mocnýchsíl najbližšie vojenské veliteľstvo.
Ak by napriek tomu v nieklorej obci hro
zilo zameškanie poľnohospodárskych prác.
má to starosta obce neodkladne oznámiť
Najvyššiemu úradu hospodárskemu v Bra
tislave.

5 2.

Starostom obcí (ich zástupcom) sa
ukladá, aby sústavne a bedlive sledovali
potrebu pracovných síl, potrebných k vy
konávaniu poľnohospodárskych prác a v
prípade závad a nedostatkov učinili opa
trenia podľa 8 1.
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8 3.

Na presné vykonávanie povinností po
dľa $8 1 a 2 dozerajú okresné úrady a
v prípade polreby neodkladne odstraňujú
vzniklé nedostatky, Okresné úrady sú tiež
povinné podávať, počínajúc 20. septem
brom 1939, každých 14 dní Najvyššiemu
úradu hospodárskemu zprávu o lom, aké
sú v príslušnom okrese pomery ohľadom
zaistenia pracovných síl pre poľnohospo
dárstvo a aké opatrenia učiníly k odstrá
neniu ich nedostatku.

S 4.

Previnenie proti predpisom tejto vy
hlášky — nakoľko by vinníka nebolo mož
no stíhať disciplinárne — sa trestá podľa
hlavy VIII zákona č. 131/1936 Sb. z. a n.

S 5.

Opatrenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia.

Prezident Najvyššieho úradu
hospodárskeho:

Dr. Zaťko v.r.

228.
Vyhláška Najvyššieho úradu

hospodárskeho
zo dňa 12. septembra 1939
o vymielaní pšenice, raži a jačmeňa.

Najvyšší úrad hospodársky podľa S 100
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. a podľa $82
vládneho nariadenie č. 205/1939, SI. z., na
riaďuje:

S 1.

() Stupeň vymielania v obchodnom
mleti či í pri výrobe múk:

a) pšeničných potravinových 70%,
b) jednomletej ražnej 78“c,
c) jačmennej 61%.
() Rozprach pri zomielaní pšenice mô

že činiť najviac 2% a pri zomielaní raži a
jačmeňa 35/0.

5 2.

Previnenie proti predpisom lejto vy
hlášky sa trestá podľa hlavy VIII zákona
č. 131/1936 Sb. z. a n.

8 3.

Opatrenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia.

Prezident Najvyššieho úradu hospodárskeho:
Dr. Zaťko v.r.

Knihllačiareň Andreja, Bralislava, Trieda kráľa Alexandra čislo 12.
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229.
Vládne nariadenie

zo dňa 19. septembra 1939
O povinnom súpise a nútenej úschove slo
venskej emisie záložných listov Hypoteč
nej banky Českej v Prahe a slovenskej
emisie komunálnych a melioračných dlho

pisov Zemskej banky v Prahe.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona zo dňa 21.júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

5 1.

Súpisu o núlenej úschove podliehajú
všetky záložné listy slovenskej emisie Hy
potečnej banky Českej v Prahe, ako aj
všetky komunálne a melioračné dlhopisy
slovenskej emisie Zemskej banky v Prahe,
vydané podľa zákona č. 238/1922 Sb. z.
an. (v ďalšom texte skrátene uvádzané
len ako dlhopisy), ktoré sú v deň účinno
sli tohlo nariadenia:

"a) v tuzemsku,
b) mimo územia Slovenskej republiky

a patria vlaslnícky alebo z iného titulu
osobám fyzickým, právnickým, prípadne
iným hromadným útvarom, ktoré majú
riadne bydlisko (sídlo) v tuzemsku,

S 2.

) Osoby, uvedené v 8 1, sú povinné:
a) dlhopisy so všetkými príslušný

mi kupónmi složiť pod menom vlastníka

Cena Ks 1.80

(držiteľa) najneskoršie do 15. októbra
1939 do dočasnej viazanej úschovy a sprá
vy Slovenskej hypotečnej a komunálnej
banky v Bratislave,

b) súčasne predložiť prihlášku dvoj
mo, ktorú na požiadanie vydá alebo pošle
Slovenská hypotečná a komunálna banka.

(“) Ak sú dlhopisy uložené u Sloven
skej hypotečnej a komunálnej banky ale
bo u filiálky Hypotečnej banky v Brati
slave alebo u filiálky Zemskej banky v
Bratislave, stačí v stanovej lehote pred
ložiť Slovenskej hypotečnej a komunálnej
banke prihlášku.

() Prihlasovateľ je povinný podať Slo
venskej hypotečnej a komunálnej banke
na jej vyzvanie, v lehole ňou stanovenej,
vysvellenié a doklady o všetkých skutoč
nostiach, ktoré sa týkajú predmelu pri
hlášky. Prihlášky nejasné, neúplné, one
skorene podané alebo také, ktoré nebudú
podané na vydaných tlačivách a tie, ku
ktorým prihlasovateľ do určenej lehoty
nepodá vysvetlenie alebo doklady, budú
Sa posudzovať tak, ako keby neboly po:
dané.

() Súčasne s prihláškou treba úradným
dokladom preukázať terajšie bydlisko
(sidlo) vlastníka prihlásených dlhopisov na
území Slovenskej republiky.

(“) K prihláške podľa $ 1, písm. b) tre:
ba pripojiť originálny alebo iný hodno
verný doklad o úschove dlhopisov v cu
dzine.
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S 3.

Viazaná úschova je bezplatná. Slrana
je povinná nahradiť len trovy tlačív.

S 4.

Údaje, získané vykonaním tohlo na
riadenia, nesmú byť použité na daňové
ciele,

5 5.

Tolo nariadenie nadobúda platnosti
dňom vyhláseni vykoná ho minister
[inancií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.

230.
Vládne nariadenie

zo dňa 19. septembra 1939
o úprave vojenskej povinnosti židov.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

5 1.

Všetci židia (S 1 vládneho nariadenia
zo dňa 18. apríla 1939, č. 63 SI. z.) -dôstoj
níci, rotmajstri a mužstvo sa preraďujú
z vojenskej prezenčnej služby na čas ich
povinnosti k nej do osobitných pracov
ných útvarov.

S 2.

Do pracovných útvarov sa zaradia ži
dia-záložníci všetkých kategorii, ktorí po
dľa $822 zákcna č. 193/1920 Sb. z. an.
sú povinní k cvičeniu v zbrani (k služeb
nému cvičeniu).

5 3.

Počet, dislokáciu, pracovný program a
iné podrobnosti pracovných útvarov určí
ministerstvo národnej obrany.

Slovenský zákonník č. 229,—231.

5 4.

() Židia, prepuslení z vojenskej služby
podľa vládneho nariadenia č. 74/1939 SI.
z. a židia všetkých vojenských kategorií
v zálohe pozbavujú sa vojenských hod
ností.

() Výnimky z toholo predpisu určí
minister národnej obrany.

S 5.

() Vládne nariadenie č. 150/1939 SI. z.
sa zrušuje.

() Nariadenie toto nadobúda platnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ná
rodnej obrany.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivákv.r. Čatlošv. r.

231.
Vládne nariadenie

zo dňa 19. septembra 1939
o úprave smlúv, dojednaných Štátom,

Vláda Slovenskej republiky podľa 5 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

5 1.

Ustanovenia vládneho nariadenia č.
281/1938 Sb. z. a n., ako aj vládneho na
riadenia č. 119/1939 SI. z. a č. 200/1939 SI.
z. platia tiež na akékoľvek emluvy, dojed
nané štátom,a to zvlášť na smluvy o nájme,
árende, služebnosliach bez ohľadu na to,
vo vlastnosti ktorej smluvnej strany vy
stupuje štát (nájomca, prenajímateľ a pod.),
keď o lýchto smluvách štátna správa vy
hlási, že na ich splnení nemá záujem.

S 2.

Vyhlásenie o vypovedaní 6mluvy so
strany štátnej správy v smysle 8 1 tohto
nariadenia plali aj vtedy, keď bolo učine
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né v dobe od 17. novembra 1938 do dňa
účinnosti lohto nariadenia.

5 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fnitz v. r.
Medrickýv. r.
Stanov. r.
Čatloš v.r.

Dr. Tuka v.r.
Dr. Ďurčanský v. r.
Dr. Pružinský v.r.
Sivákv.r.

232.
Vládne nariadenie

zo dňa Z0. septembra 1939
o zvláštnych ustanoveniach v pokračovani

pred civilnými súdmi

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21.júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

Časť prvá.
Právne veci cívilné.

8 1.

Č) Súd z moci úradnej alebo na návrh
preruší pokračovanie v spore, ak niektorá
strana, po prípade jej zákonný zástupca
alebo vedľajší intervenient je vojenskou
osobou v činnej službe na mimoriadnom
cvičení, pripadne v činnej službe za brannej
pohotovosti štátu, alebo býva na mieste,
ktoré udalosťou spôsobenou mimoriadnymi
pomermi je odlúčené od slyku so súdom.
Účinky prerušenia pokračovania nastanú
dňom, kedy vznikla u strany, po prípade
jej zákonného zástupcu alebo vedľajšieho
intervenienta okolnosť v prvej vele uvede
ná. K prerušeniu pokračovania v spore
nedojde vtedy, keď strana, po prípadejej
zákonný záslupca alebo vedľajší interve
nient, u ktorých sú splnené predpoklady,
uvedené v prvej vete, navrhnú, aby sa po
kračovanie neprerušilo.

() Vojenským osobám v činnej službe
sa kladú na roveň:
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a) osoby, vykonávajúce zvlášlne úkony
podľa 8 3 zákona č. 193/1920 Sb. z an.

b) osoby, vykonávajúce osobné úkony
podľa zákona o obraneštátu,

c) osoby, vykonávajúce dobrovoľnú
službu zdravotnú pri armáde,

d) osoby, pridelené k službe armády,
nakoľko nie sú už zahrnuté pod bodmi
a) až c).

S 2.

Keď nastanú okolnosti, uvedené v 8 1,
u strany alebo vedľajšieho intervenientu
(8 1), ktorí sú zaslúpení procesným splno
mocnencom,súd na návrh alebo z úradnej
moci preruší pokračovanie v spore len vte
dy, keď je obava, žeby tieto okolnosli mo
hly pôsobiť na vedenie alebo na výsledok
sporu v neprospechtej strany alebo vedľaj
šieho intervenienta, ktorým prekáža okol
nosť, uvedená v8 1. Uslanovenia 8 1,
ods. 1, veľa druhá a tretia platia i v tom
to prípade.

S 3.

Keď okolnosti, uvedené v 8 1, vzniknú
u procesného splnomocnenca strany alebo
vedľajšieho intervenienta (8 1), súd na ná
vrh alebo z úradnej moci preruší pokračo
vanie v spore len vtedy, keď nebolo mož
no zariadiť, aby strana alebo vedľajší inler
venient si zavčasu obstarali iného proces
ného splnomocnenca,a keď je obava, žeby
tieto okolnosti mohly pôsobiť na vedenie
alebo výsledok sporu v neprospech strany
alebo vedľajšieho intervenienta, zastúpe
ných procesným splnomocnencom, ktoré
mu prekáža okolnosť, uvedená v 8 1. Usta
novenia 5 1, ods. 1, veta druhá a trelia
platia i v tomto prípade.

S 4.

Na návrh alebo z úradnej moci môže
súd i po skončení pokračovania vysloviť,
že naslalo prerušenie sporu v tých prípa
doch, keď sa až po skončení sporu objavia
okolnosti, pre kloré mohlo byť pokračo
vanie podľa 88 1 až 3 prerušené. V usne
sení, klorým súd vyslovil. že nastalo a kedy
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naslalo prerušenie, treba zároveň zrušiť
rozhodnutia a opatrenia, ktoré boly vydané
po naslalom prerušení. [o sa však nevzťa
huje na také procesné úkony, ktoré môžu
trvať bez újmy strán. Prerušenie pokračo
vania neprekáža tomu, aby sa zaistily dô
kazy, alebo aby boly vykonané zaisťovacie
cpatrenia, nakoľko lieto sú prípustné,

8 5.

() Návrh na prerušenie treba podať
u súdu, u ktorého je spor práve prejedná
vaný. Návrh, aby bolo vyslovené, že na
stalo prerušenie (8 4), freba podať u súdu,
ktorý vec prejednával v [. stupni. Návrh
môže byť pojalý i do zápisnice. Súd roz
hodne, a to i v tých prípadoch, keď ide
o prerušenie z moci úradnej, bez ústneho
rokovania, môže však pred rozhodnutím
vykonať šetrenie,.ak treba vysvetlenia.

(") Prerušenie pokračovania trvá do
kiaľ nezanikla okolnosť, pre ktorú nastalo
prerušenie. V prípadoch S 3 pokračovanie
treba prerušiť na dobu najviac tlrojmesač
nú, počítajúc od účinnosti usnesenia súdu,
a stranu treba zároveň vyzvať, aby do tej
to lehoty obstarala si iného procesného
splnomocnenca, alebo, keď nie je advokát
ske zastúpenie záväzné, aby sa samaujala
vedenia sporu. Ak uplynie táto lehota bez
výsledne, treba maťza to, že vstup do po
kračovania nastal uplynutím tejto lehoty
a stranu postihnú následky, ktoré zákon
spojuje s tým, že strana sa nepostarala
o advokátske zastúpenie v spore, v ktorom
je advokátske zaslúpenie záväzné, alebo
— ak nie je advokátske zastúpenie záväz
né — že v spore bola nečinná. Tielo ná
sledky nenaslanú však ani v tom prípade,
keď strana preukáže osvedčenie advoká(
skej komory, že pre nedostatok advokátov
v sídle procesného súdu alebo v blízkom
oxolí nemohla si v trojmesačnej lehote ad
vokátske zaslúpenie obstarať. Osvedčenie
lolo musí strana predložiť pred uplynutím
uvedenej trojmesačnej lehoty. V týchto
pripadoch súd spor preruší na dobu, kým
prekážka trvá.

() Proti rozhodnutiu o tom, či sa po
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kračovanie prerušuje (881 až3), alebo či
nastalo prerušenie (8 4), je prípustný re
kurz.

(1 Každá zo slrán .môže navrhnúť, aby
sa v prerušenom pokračovaní (55 1 až 1]
pokračovalo, avšak odporca strany alebo
vedľajšieho intervenienta, u ktorých sa vy
skvila prekážka, uvedená v S8 1 až 4, ue
môže návrh učiniť pred uplynutím 30 dni
od zániku prekážky.

S 6.

(") Proti osobám, uvedeným v $1, môžu
byť pcčínajúc dňom, ktorým naslala okol
nosť uvedená v 8 1, povolené alebo, keď
už boly povolené, môžu byf vykonanéler
také exekučné a zaisťovacie úkony, ktorý
mi sa týmto osobám neodníma ani držba
veci, ani výťažky, ani plat (služebný, odpo
čivný, zaopatrovací a pod.), ani náhrada za
osobné alebo zvláštne úkony podľa zákona
o obrane štátu. Tolo obmedzenie neplalíi.
ak pre takú osobu s výkonom exekúcie
nie je spojené nebezpečenstvo nenahra
aiteľnej alebo fažko nahradileľnej majet
kovej újmy.

()) Ak sa objaví prekážka, uvedená
v 81, až potom, keď boly povolené alebo
vykonané úkony, podľa odseku 1 neprí
pustné, nesmie byf v exekúcii pokračo
vané. Čiastky exekúciou už vymožené,
musia byť rozdelené.

() Účinky podľa odsekov 1 a 2 trvajú
cšte 30 dní po tom, čo zanikla prekážka,
uvedená v 5 1.

5 7.

Doba medzi vznikom prekážky a dňom,
kedy prekážka zanikla, nezapočitava sa
do lehoty, v ktorej má osoba, uvedená v 8
1, podať žalobu. Keď začiatok lehoty spad
ne do tejto doby, lehota započne až dňom,
keď prekážka zanikla.

S 8.

Do lehôt, ktorých uplynutie môže byť
podľa zákona pre veriteľa spojené s práv
nou újmou, nepočíta sa v prípade $6 doba
od podania návrhu na povolenie exekúcie
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alebo zaisťovacieho opalrenia do dňa po
kračovania v exekúcii podľa S 6.

5 9.

O ochranu osôb, uvedených v 81, ktoré
sú účaslnikmi pokračovania nesporného,
alebo kloré sú zúčastnené na pokračovaní
konkurznom alebo vyrovnávacom, súd z
moci úradnej má dbať tým, že 6a pre
ochranu ich práv ustanovi kurátor ad
aclum. Ak sa však rozhoduje v pokračova
ní nespornom o sporných nárokoch a po
vaha veci pripúšťa prerušenie pokračova
nia, treba pokračovanie na návrh alebo
z úradnej moci prerušiť, keď je obava, že
by pre prekážku, uvedenú v S 1, záujmy
lýchlo osôb utrpely újmu.

S 10.

() Nakoľko podľa uslanovení o pokra
čovaní pred súdmi vo veciach občiansko
právnych treba uplatniť nárok na svedoč
né, znalečné alebo tlmočnícku odmenu
v určitej lehote, alebo nakoľko opravný
proslriedok proli rozhodnutiu o svedoč
nom, znalečnom alebo tlmočníckej odmene
je viazaný lehotou, lreba tomu, kto takúlo
lehotu premeškal, na návrh povoliť navrá
tenie do predošlélhnostavu, ak lehola bola
zameškaná pre prekážku, uvedenúv $ 1.

U) Inak o pokračovaní o takomto ná
vrhu platia obdobné ustanovenia o navrá
teni v predoslý stav podľa ustanovení o
súdnom pokračovaní v občianskych veciach
právnych.

8 11.

() Strana môže“vo veci prerušenia po
kračovania alebo vo veci zrušenia tohlo
prerušenia konať osobne alebo splnomoc
nencom, uvedeným v 495, č.1 až40. 6. p.,
aj v záležitostiach, v ktorých je inak zá
väzné advokátske zastúpenie.

() Obecné ustanovenia, týkajúce sa veci,upravenýchv tejločastineplatia,keďsú
dané podmienky pre použitie tohto naria
denia,
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Časť druhä.
Trestné veci,

S 12.

() Tomu, kio zameskal v treslnom po
kračovaní lehotu k podaniu opravného
prostriedku alebo lehotu k podaniu odporu
proli rozsudku, vynesenému v jeho neprí
lomnosti, povoli súd na žiadosť navrátenie
v predošlý stav, ak bolo jemu alebo jeho
záslupcovi činnou vojenskou službou na
mimoriadnom cvičení alebo inou udalosťou,
spôsobenou mimoriadnymi pomermi (8 1),
prípadne za brannej poholovosti štátu,
znemožnené lehotu zachovať.

(7) Pri podmienkach, uvedených v pred
chádzajúcom odseku, povoli súd na žiadosť
navrátenie v predošlý stav tiež tomu:

a) kto zameškallehotu k uplatneniu ná
roku na náhradu škody za neodôvodnené
zabavenie tlačiva alebo k uplalneniu ná
roku na svedočné,znalečné alebo tlmočníc
ku odmenu v trestnom pokračovaní,

b) klo v pokračovani ako strana, za
meškal inú lehotu v trestnom pokračovaní,
ak mohlo mať jej zameškanie podstatný
vliv na vybavenie trestnej veci.

S 13.

(/) Ak bolo žalobcovi alebo jeho zá
slupcovi činnou vojenskou službou na mi
moriadnom cvičení alebo inou udalosťou,
spôsobenou mimoriadnymi pomerami(5 1),
prípadne za brannej poholovosti šlálu zne
možnené sa dostaviť na hlavné rokovanie
u súdu [, stupňa alebo na ústne rokovanie
u súdu, rozhodujúceho o opravnom pro
striedku, povolí súd, ak sa nedostavil na
rokovanie ani žalobca ani jeho zástupca,
na žiadosť navrátenie v predošlý stav: ak
sa dostavil len zástupca žalobcu, plalí lo
len vtedy, ak mohlo mať zameškanie ža
lobcu samého podstatný vliv na vybavenie
lrestnej veci.

(7) Obvinenému, klorý zameškal hlavné
rokovanie u súdu I. slupňa alebo úslne
rokovanie u súdu, rozhodujúceho o oprav
nom prostriedku, povoli súd na žiadosť na
vrátenie v predošlý stav, ak mu bolo z nie
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ktorého dôvodu, uvedeného v odseku 1,
znemožnené na rokovanie sa dostaviť. To
platí tiež, ak zameškal rokovanie z ta
kého dôvodu poškodený, ak jeho zameška
nie mohlo mať podstatný vliv na vybavenie
trestnej veci.

S 14.

(!) Žiadosť o navrátenie v predošlý slav
má sa podať u toho súdu, u klorého zame
škaný úkon mal byť vykonanýalebo u kto
rého zameškané rokovanie bolo alebo malo
byť vykonané, a to do jedného mesiaca odo
dňa, kedy prekážka pominula. Keď pre
kážka pominula už predo dňom, kedy toto
nariadenie nados>udlo účinnosti, skončí le
hota k podaniu žiadosti za jeden mesiac odo
dňa, kedy nariadenie nadobudlo účinnosli.

(X) V žiadosti nech je uvedený a na
koľko je možné — osvedčený dôvod za
meškania a trvania prekážky. Keďsa žia
da o navrátenie v predošlý stav pre zame
škanie leholy, nech je zároveň vykonaný
zameškaný úkon.

(") Súd, u ktorého bola žiadosť poda
ná, môže ju hneď odmietnuť, keď bola po
daná osobou neoprávnenou. Inak doručí
žiadosť odporcovi, aby sa o nej do 8 dní
vyjadril a prípadne pripojil zároveň podľa
príslušných predpisov zákona svoju odpo
veď na dodaločne podaný opravný pro
striedok. Keď bola žiadosť podaná osobou,
ktorá podľa zákona nemá v pokračovaní
ani postavenie ani právo strany, doručí ju
súd na vyjadrenie verejnému žalobcovi.

(“) Súd vykoná o žiadosti potrebné še
trenie a keď nie je sám príslušný o nej roz
hodnúť, predloží ju s výsledkami šetrenia
a so spismi trestnej veci príslušnému súdu.

S 15.

O žiadosli rozhodne súd, klorý bol pri
slušný rozhodnúť o zameškanom úkone,
alebo klorý konal, alebo mal konaľ zame
škané rokovanie.

S 16.

Ziadosťo navrálenie v predoslýstav ne
má odkladného účinku. Súd, u ktorého bo- ,
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la žiadosť podaná, alebo súd príslušný o
nej rozhodovať môže však nariadiť, aby sa
s vykonaním rozhodnutia vyčkalo až do
rozhodnutia o žiadosti. Keď sa už koná po
kračovanie u súdu, rozhodujúceho o oprav
nom prostriedku, a keď odkladný účinok
bol priznaný nižším súdom,tento súd o lom
hneď upovedomí súd, rozhodujúci o oprav
nom prostriedku.

5 17.

(!) Navrátenie v predošlý stav nech je
povolené, keď údaje žiadosti a výsledky
prípadného pokračovania činia pravdepo
dobným, že jeho podmienky (8 12, 13) sú
splnené.

() Keď povolí súd navrátenie v predošlý
stav, učiní zároveň náležité opatrenia, aby
následky zameškania boly napravené. Po
dľa okolností zruší procesné úkony, ktoré
sa zakladajú na zameškaní a rozhodnepri
padne hneď vo veci samej.

(9) Odsudzujúci rozsudok, vydaný na
novom rokovaní, nariadenom násled
kom žiadosti o navrátenie v predošlý stav,
ktorá bola podaná obvineným podľa8 13,
ods. 2. nesmie byť prísnejší ako predošlý
rozsudok.

S 18.

Proti povoleniu navrátenia v predošlý
stav a proti zamietnutiu žiadosti o navráte
nie v predošlý stav súdom, ktorý vo veci
samej rozhoduje v poslednom stupni, ne
možno si sťažovať. [nak možno proti za
mietnutiu žiadosti o navrátenie v predošlý
stav podať sťažnosť do 8 dní.

S 19.

() Ak ide o trestný čin, slíhaný 6ú
skromnou žalobou, platia okrem ustano
vení 84 12 až 18 primerane tiež ustano
venia 881l až 5.

(“)Proti rozhodnutiu o tom, či sa súkrom
nožalobné trestné pokračovanie prerušuje,
alebo či nastalo prerušenie takého pokra
čovania, možno podať sťažnosť do 8 dní.
Doba, cez ktorú bolo trestné pokračovanie
prerušené, nezapočíta sa do doby, potreb
nej k premlčaniu trestného stíhania.
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$ 20.

Ak k stíhaniu trestného činu treba ná
vrhu, alebo keď trestný čin možno stíhať
len súkromnou žalobou, nepočíta sa doba,
cez ktorú u osoby, oprávnenej k návrhu
alebo k súkromnej žalobe, trvala prekážka,
uvedená v 8 12, ani do lehoty k podaniu
návrhu alebo súkromnej žaloby, ani do
doby, potrebnej k premlčaniu stíhania.

S 21.

Doba, cez ktorú u osoby oprávnenej
požadovať náhradu škody za bezprávne
odsúdenie alebo za nevinne vytrpenú bez
právnu väzbu trvala prekážka, uvedená
v 8 11, nezapočíta sa do lehoty, v ktorej
treba uplatniť tento nárok.

S 22.

Obecné ustanovenia o navrátení v pre
došlý stav v pokračovaní pred trestnými
súdmi, aj obecné ustanovenia o odpore
proti rozsudku, vynesenému v neprítomno
sli obvineného, nie sú týmlo nariadením
dotknuté: možno ich však použiť len vtedy, [
keď sa žiadosť o navrátenie v predošlý
stav alebo odpor proti rozsudku opiera o
iný dôvod, než ktorý je uvedený v 58 12
a 13.

S 23.

Ustanovenie $8 12 až 22 tohoto nariade
nia platia len pre pokračovanie pred ob
čianskymi trestnými súdmi.

Časť tretia.
S 24.

Nariadenie nadobúda platnosti dňom
vyhlásenia: vykoná ho minister pravosúdia
v dohode so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. tL
Dr. Pružinský v.r. Medrickýv. r.
Sivák v. r. Stano v.r.
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233.
Vládne nariadenie

zo dňa 19. septembra 1939
o prechodnej úprave niektorých

zmenočných lehôt.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 4
zákona Zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

8 1.

() Lehoty k uplalneniu a splneniu zme
nočných nárokov sa predlžujú do 15. no
vembra 1939 ohľadom tých zmeniek, kde
niektorá Zo zmenočneprávne zaviazaných
osôb alebo zmenočný veriteľ je vojenskouosobouv činnejvojenskejslužbenamimo
riadnom vojenskom cvičení, prípadne
v činnej službe za brannej pohotovosti
štátu.

(7) Vojenským osobám v činnej službe
sa kladú naroveň:

a) osoby, vykonávajúce zvláštne
úkony podľa 8 3 zákona č. 193/1920 Sb.zan,

b) osoby, vykonávajúce osobné
úkony podľa zákona o obrane štátu,

c) osoby, vykonávajúce dobrovoľnú
službu zdravotnú v armáde,

d) osoby, pridelené k službe armá
dy, nakoľko nie sú už zahrnuté pod bodmi
a) až c).

S 2.

Doba odkladu podľa 8 1 nezapočítava
sa do doby premlčacej, ani do lehoty, v
ktorej treba nároky zo zmenky uplatňovať
alebo učiniťopatrenia na zachovanie práv
Zo Zmenky.

S 3.

U zmeniek, ktoré síce nespadajú pod
ustanovenia S 1, ale u ktorých splatnosť
nastane do 15. novembra 1939, tento deň
v to počítajúc, dvojdňová lehota, určená
zmenkovým zákonom na predloženie
zmenky k plateniu, k protestu a k notifi
kácii, sa predlžuje na desať dní.
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S 4.

Nariadenie toto nadobúda platnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister
pravosúdia v dohode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr.Ďurčanskýv. r. a
Dr. Pružinský v.r. Medrický v.r.
Sivákv.r. Stanov. r.—>

234.
Vládne nariadenie

zo dňa 19. septembra 1939
o oslobodení nevých motorových vozidiel
od povinného odvodu pre brannú moc.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

5 1.

Nové motorové vozidlá, prihlásené do
registru motorových vozidiel po účinnosti
tohto nariadenia, sú oslobodené na dobu
jedného roku odo dňa vydania osvedčenia
o Zápise motorového vozidla do registra
od povinného odvodu pre účely brannej
moci, počílajúc v to aj pomocné polo
vojenské ozbrojené útvary (8 12 vl. nar.
č. 220/1939 SI. z.).

8 2.

Molorovými vozidlami v smysle tohto
nariadenia sa rozumejú:

1. motocykly s prívesným vozíkom
alebo bez neho,

2. osobné automobily,
3. nákladné automobily všetkých ka

tegorií.

S 3.

Ministerslvo národnej obrany vydá
majiteľovi nového motorového vozidla na
žiadosť osvedčenie o dobe, v ktorej je
rrotorové vozidlo oslobodené od povinné
ho odvodu (8 1). "
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S 4.

Toto nariadenie nadobúda platnosli
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva a národnej obrany spolu so
zúčastnenými ministrami.

Dr. Tisov. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďarčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v.r. Stanov. r.
Sivákv. r. Čatloš v.r.

235.
Vládne nariadenie

zo dňa 20. septembra 1939
o dočasnom vyzdvihnutí platnosti 8 69
zákona zo dňa 25. januára 1914, č. 15 r. z.

(služebná pragmatika).

Vláda Slovenskej republiky podľa 5 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

$8 1.

Platnosť ustanovenia S 69 zákona Č.
15/1914 r. z. (služebná pragmatika) sa vy
dvihuje na dobu 3 rokov.

S 2.

Nariadenie loto nadobúda platnosti
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v. r. ai za ministra Čalloša.

236.
Vládne nariadenie

zo dňa 20. septembra 1939,
ktcrým sa vykonáva zákon zo dňa25. júla

1939, č. 188 SL z., o Slovenskej vysokej
škole technickej.

Vláda Slovenskej republiky podľa 88 1.
2 a 5 zákona zo dňa 25. júla 1939, č. 188
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SI. z., o Slovenskej vysokej škole technie
kej, nariaďuje:

5 1.

Pre Slovenskú vysokú školu technickú
v Bratislave platí zatiaľ organizačný štatút
doterajšej Slovenskej vysokej školy tech
nickej so zmenami, čo vyplývajú zo zmene
ného štálo-právneho postavenia Slovenska
po dni 14. marca 1939, z S 2 tohto naria
denia a z nariadenia vlády Slovenskej
krajiny č. 61/1939 Úr. nov.

5 2.

Počnúc študijným rokom 1939/1940 pre
meňujú sa na Slovenskej vysokej škole
technickej študijné oddelenia:

1. inženierskeho staviteľstva konštruk
lívneho a dopravného,

Z. inženierskeho staviteľstva vodoho
spodárskeho a kultúrneho a

3. zememeračského inženierstva
na odbory:

a) inženierskeho staviteľstva s oddele
ním konštruktívnym, dopravným a vodo
hospodárskym a s oddelením kreslenia pre“
kandidátov učiteľstva na stredných ško
lách,

b) špeciálnych naúk s oddelením zeme
meračského inženierstva a s oddelením
prírodných vied pre kandidátov učiteľstva
na stredných školách
a otvorí sa odbor

c) lesníckeho a poľnohospodárskeho
inženierstva s oddelenim lesníckeho inže
nierstva.

S 3.

() Pokým sa nevydajú nové predpisy
o prijímaní a disciplíne poslucháčov, o ná
všteve prednášok a cvičení, o prázdninách,
o vysvedčeniach, poplatkoch a taxách, pla
tia pravidlá, čo boly platné dňa 6. októbra
1938 pre Českú vysokú školu technickú
v Brne.

() Pokým sa nevydá nový rigorózny a
promočný poriadok,platí so všetkými zme
nami, doplnkami a vykonávacími predpis
mi výnos č. 37/1901 r. z. o výkone promoč
ného aktu na hodnosť doklora technických

vied na vysokých školách technických a
nariadenie č. 38/1901 r. z., ktorým sa vy
dáva rigorózny poriadok pre vysoké školy
technické.

() Habilitácie súkromných docentov
môžu sa konať podľa pravidiel, platných
dňa 6. októbra 1938 pre česko-slovenské
vysoké školy technické, najmä podľa ra
kúskeho habilitačného poriadku č. 19/1886
r. z. a neskorších ich doplnkov a zmien.

() Ak nie je inak stanovené,platia pre
túto vysokú školu technickú podporné
predpisy obecnej povahy, platné dňa 6. ok
tóbra 1938 pre Českú vysokú školu tech
nickú v Brne.

5 4.

Toto nariadenie nadobúda platnosti sú
časne so zákonom č. 188/1939 SI. z.: vyko
ná ho minister školstva a národnej osvety.

Dr. Tiso v. r.
Sivák v. r.

237.
Vyhláška Najvyššieho úradu

hospodárskeho
zo dňa 23. septembra 1939
o zrušení zákazu porážania mladého

hovädzieho dobytka.

Najvyšší úrad hospodársky podľa $ 100
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. a podľa 8 2
vládneho nariadenia č. 205/1939 Sl. z., na
riaduje:

S 1.

Vyhláška Najvyššieho úradu hospodár
skeho zo dňa 31. augusta 1939, č. 214 SI.
z.. 0 zákaze porážania mladého hovädzieho
dobylka, sa zrušuje.

8 2.

Opatrenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia.

Prezident Najvyššieho úradu
hospodárskeho:
Dr. Zaťko v.r.

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra č. 12,
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vydávaný je podľa vl. nar. č. 14 a 109 Sl. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročník činí v fuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.—Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvidaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšeni výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks u tu
zemsku a 155.— Ks do žahraničia. Predplatné tohto roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplatí nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až S stránkach 1.— Ks,
b) u čiasťok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.
Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v knihkupectvách. Knihkupci pri odbere aspoň 10
exemplárov niektorej čiastky obdržia 25% sľavu s vyznačenej ceny.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazpäť.
Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do 4 týždňov po vydaní: ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čis. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradi predplatiteľ
fodberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť číslo čiastky
a nie čislo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZÁKONNIKA

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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238.
Dohoda

medzi Sloveňskou republikou a Nemeckou ríšou o vzájomnom usporiadaní vecí
v súdnictve,

MENOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

MENOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NEMECKEJ RISE
BOLA DOJEDNANA TÁTO DOHODA

S PROTOKOLOM

Dohoda
na vzájomné usporiadanie vecí v súdníctve.

Slovenský štát a Nemecká ríša shodly
sa na tom, že uzavrú dohodu na veájomné
usporiadanie vecí v súdnictve.

Pre lento účel menovaly evojimi plno
mocníkmi:

Ministerský predseda slovenského štátu:
Mimoriadneho vyslanca a splnomocneného
ministraMatúšaČernák a.

Nemecký ríšsky kancelár:
Mimoriadneho vyslanca .a splnomocneného
minislra dr. Ernesta Eisenlohra a
prednášajúceho legačného radcu dr. Eri
chaAlbrechta.

Plnomocnici oznámili si navzájom svoje
plnomocenstvá a našli ich v poriadku. -Do
hodli sa na týchto ustanoveniach:

Cena Ks 3.80.

Abkommen
zur Auseinandersetzuný auí dem Gebiet

der Reohtspllege.

Das Deutsche Reich und der Slowaki
sche Staat sind úbereingekommen, úber
die Auseinandersetzung auf dem Gebiete
der Rechtspílege ein Abkommen zu
schliessen.

Zu diesem Zweck haben zu Bevoll
mächtigten ermannt: der Deutsche Reichs
kanzler:
den ausserordentlichen
bevollmächtigten Minister
Eisenlohr und den

Gesandlen und
Dr. Ermst

vortragenden
LegationsratDr. Erich Albrecht,
der Ministerprásident des Slowakisohen
Staates:
den ausserordentlichen Gesandten und
bevollmächtigten Minister Matúš Čer
nák.

Die Bevollmächtigten haben einander
ihre Vollmachten mitgeteilt und sie in
Ordnung belunden. Sie haben sich úber
folgende Bestimmungen geeinigt:
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Článok ],.
Česko-slovensko-nemecká dohoda

prevode súdnictva, podpísaná dňa 19. de
cembra 1938, ostáva i so záverečným pro
tokolom v platnosti medzi Slovenským
štátom s jednej strany a Nemeckou ríšou
čo do jej vtedajšieho územia s druhej
strany, s tým doložením, že namiesto po
kračovacích pravidiel v dohode uvede
ných, treba rozumeť obdobné predpisy
práva, platného v Slovenskom štáte a v
Nemeckejríši.

o

Článok lIL

Dotyčne Slovenského štátu s jednej
strany a Protektorátu Čechy a Morava
s druhej strany usporiadanie deje sa tými
lo ustanoveniami:

5 1.

() Pokračovania v právnych veciach
občianskych a trestných, ktoré boly u nie
ktorej súdnej vrchnosti, majúcej svoje sídlo
v Slovenskom štáte alebo v Protektoráte
Čechy a Morava, započaté pred 15. mar
com 1939 a pred účinnosťou tejto dohody
neboly ešte právoplatne vybavené (pre
vodné veci), budú, pokiaľ z ďalších usta
novení nič iného neplynie, ďalej prejed
návané tou súdnou vrchnosťou, u ktorej
sú v behu.

() Pojednávať a rozhodovať o oprav
nom prostriedku, podanom v prevodnej
veci pred 15. marcom 1939, príslušná je
tuzemská súdna vrchnosť, nadriadená nad
súdnou vrchnosťou, ktorej rozhodnutie je
napadnuté.

S 2.

() Prevodné veci.. občianskoprávnie
treba postúpiť súdnym.vrchnostiam dru
hej smluvnej strany, ak

Slovenský zákonnikč. 238.

ArtikelI
Das am 19. Dezember 1938unteržeich

nete deutsch-tschecho-slowakische Ab:
kommen úber die Ueberleitung deť
Rechtspflege nebst Schlussprotokoll bleibt

„zwischen dem Deutschen Reich in Bezug
auf dessen datáliges Gebiet einerseits
und dem Slowakischen Staate anderseits
in Kraft mit der Massgabe, dass an Stelle
der im Abkommen angezogenen ver
fahrensrechtlichen Beslimmungen die enl
sprechenden Vorschriften des im Deut:
schen Reich und im Slowakischen Staal
geltenden Rechls zu verstehen sind.

Artikel II,
In Bezug auf das Protektorat Bôhmen

und Mähren einerseits und den Slowa
kischen Staat andererseits wird die Ausein
andersetzuné durch nachstehende Be
stimmungen geregelt:

8 1.

") Verfahren in búrgerlichen Rechls
sachen und in Strafsachen, welche bei
einer Gerichtsbehórde mit dem Sitze in
dem Protektorat Bôhmen und Mahren
oder in dem Slowakischen Staat vor dem
15. März 1939 anhängig waren und am
Tage des Inkrafttretens dieses Abkom
mens noch nicht rechtskráftig erledigt
sind (Ueberleitungssachen) werden, 6o
weit sich nicht aus den nachfolgenden
Bestimmungen ein anderes ergibt, von
der Gerichtsbehórde weitergelúhrt, bel
der sie anhän£fig sind.

() Fúr die Verhandlungen und Enl
scheidung úber ein in einer Ueberleitungs
sache vor dem 15. März 1939 eingebrach
tes Rechtsmittel ist jene inlándische Ge
richtsbehôrde zuständig, die der Gerichts
behôrde, deren Entscheidung angelochten
vsird, úbergeordnet ist.

S 2. .

() Búrgerlichrechtliche Ueberleitungs
sachen sind an die Gerichtsbehórden des
anderen Vertragsteils zu úberweisen, falls
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a) súdne vrchnosti druhej smluvnej
slrany sú výlučne príslušné na prejedna
nie a rozhodnutie veci: alebo

b) všetci účastníci pokračovania sú
hlasne navrhujú postúpenie veci.

Ak nívrh na postúpenie nebol učinený
všetkými účastníkmi, treba mu vyhoveť,
ak súdna vrchnosť, ktorá prevodnú vec
dosiaľ prejednávala, nie je už viac prí
slušná prejednávať a rozhodnúť vec.

Voľbu medzi niekoľko príslušnými súd
mi druhej smluvnej strany má navrhovateľ
a ak navrhujú strany postúpenie veci sú
hlasne, strana žalovaná.

() Prevodné veci trestné treba postú
piť súdnym vrchnostiam druhej smluvnej
strany, ak

a) sa trestné pokračovanie koná proti
štátnemu občanovi druhej smluvnejstrany,
alebo

b) trestný čin spáchaný bol na územi
druhej smluvnejstrany.

() Výkon trestných rozsudkov, ktoré
boly dňa 15. marca 1939 vykonateľné, tre
ba prenechať súdnym vrchnostiam druhej
smluvnej slrany, ak smerujú proti štátne
mu občanovi druhej smluvnej strany.

() V prípadoch, v ktorých by niektorá
trestná vec mala byť podľa odseku (“)
postúpená súdnym wvrchnostiam druhej
strany, treba rozhodnutia, ktoré majú byť
vynesené v dôsledku návrhu na obnovu
pokračovania a pokračovania o obnovu,
ktoré sú v behu, prenechať súdnym vreh
nostiam druhej smluvnej strany.

S 3.

() Postúpenie stane sa v právnych ve
ciach občianskych, spomenutých v 8 2,
ode. (!) a), z úradnej moci a v priamompí
somnom styku medzi zúčastnenými súd
nymi vrchnosťami oboch strán.

a) die Gerichtsbehôrden des anderen
Vertragsteils [úr die Verhandlung und die
Entscheidung der Sache ausschliesslich
zustándig sind: oder

b) die Ueberweisung der Sache von
allen an dem Verfahren Beteiligten
úbereinstimmend beantragt wird.

VWirdder Antrag nicht von allen Be
teiligten gestellt, so ist ibm stattzugeben,
wenn die mit der Ueberleitungssache
bisher befasste Gerichtsbehôórde fúr die
Verhandluné und Entscheidung der Sache
nicht mehr zustándié ist.

Unter mehreren zuständigen Gerichten
des anderen Vertragsteils hat der Antra£
steller und, wenn die Parteien úberein
stimmend die Ueberweisung beantragen,
der Beklagte die Wahl.

(") Strafrechtliche Ueberleitungssachen
sind an die Gerichtsbehórden des ande
ren Vertragsteiles zu úberweisen, falls

a) das Strafverfahren sich gegen einen
Staatsangehôrigen des anderen Vertrags
teils richtet, oder

b) die strafbare Tat auf dem Gebiet
des anderen Vertragsteils begangen wurde.

() Die Vollstreckung von Strafurteilen,
die am 15. März 1939 vollstreckbar wa
ren, ist den Gerichtsbehórden des ande
ren Vertragsteils zu úberlaesen, falls cie
sich gefen einen Staatsangehórigen des
anderen Vertragsteils richtet.

(“) In Fállen, in denen nach Absatz (“)
eine Slrafsache an die Gerichtsbehórden
des anderen Vertragsteils zu úberweisen
wáre, sinď Entscheidungen, die aus Anlass
cines Antrags auf Wiederaufnahme des
Verfahrens zu trelfen sind und schwe
bende Wiederaulnahmeverfahren den Ge
richtsbehôrden des anderen Vertragesteils
zu úberlassen.

5 3.

(") Die Ueberweisuné erfolgt in den in
S 2 Absatz ([) a) erwäáhnten búrgerlichen
Rechtssachen von Amlswegen und im
unmittelbaren Schriflverkehr zwischen
den beteiligten beiderseiligen Genchte
behôrden.
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() Návrh na postúpenie podľa 8 2,
ods. (!) b) treba podať do 30. septembra
1939 ústne alebo písomne u súdu, ktorý
vec prejednal,

Návrh je už neprípustný, ak pred uply
nutím vyššie spomenutej lehoty, ale po
účinnosti tejto dohody, bolo vo veci ústne
pojednávané alebo bolo vydané rozhod
nutie, ktorým sa vec v niektorej stolici
skončuje bez toho, žeby strany boly po
daly návrh. Návrh na postúpenie veci
učinený tým cieľom, aby mohol byť po
daný opravný prostriedok alebo žaloba
pre zmätočnosť alebo o obnovu, nemôže
byť odmietnutý preto, že opravný pro
striedok alebo žaloba sú oneskorené alebo
z iného dôvodu neprípustné.

() Lehote podľa ods. (“) nepodliehajú
návrhy na postúpenie učinené tým cie
ľom, aby mohol byť v právnych veciach
občianskych podaný mimoriadny opravný
prostriedok (žaloba o obnovu, pre zmä
točnosť, mimoriadny rekurz). Návrh na
postúpenie treba podať zároveň s mimo
riadnym opravným prostriedkom u súdnej
vrchnosti, ktorá 6pisy uschováva. Rozhod
nutia, ktoré majú byf učinené v dôsledku
takéhoto mimoriadneho opravného pro
6triedku, treba prenechať vrchnostiam
druhej smluvnej strany. Ustanovenie od
seku (")platí obdobne.

S 4.

() Poslúpenie trestných vecí v smysle
52, ods. () až () a odovzdanie osôb vo
väzbe, trestancov a chovancov, ktoré sa
v dôsledku toho slalo potrebným, siane
sa z úradnej moci v priamom písomnom
styku medzi hlavným štátnym zástupcom
v Bralislave s jednej strany a generálnym
štátnym zástupcom u nemeckého vrchné
ho zemského súdu v Prahe alebo vrchným
šlátnym zástupcom u vrchného súduv Pra
he s druhej strany.

Slovenský zákonník č. 238.

() Der in S 2 Absatz (") b) vorgesehe
ne Ueberweisunégsantrag ist bis zum 30.
September 1939 bei der mit der Sache
befassten Gerichlsbehôrde mändlich oder
schriftlich zu etellen,

Der Antra£ wird unzulässig, wenn zwar
vor Ablauf der obenerwähnten Frist, je
doch nach Inkraftlreten dieses Abkom:
mens, ohne dass die Parteien den Antra£
gestellt haben, miindlich verhandelt wur
de oder eine die Instanz beendigende
Entscheidung ergangen ist. Die zwecks
Einlegung eines Rechtsmittels oder zwecks
Erbebung der Nichtigkeits- oder Wieder
aulnahmsklage beantrafte Ueberweisung
darí nicht deshalb abgelehnt werden,
weil das Rechtemittel oder die Klage ver
spätet oder aus einem anderen Grunde
unzulässig sej.

() Der im Absatz (“) vorgesehenen
Frist unterliegen nicht Antráge auf
Ueberweisun£g zwecks Einbringung eines
ausserordentlichen Rechtsmitteľs (Wie
deraufnahme-Nichtigkeitsklage, ausseror
dentlicher Rekurs) in búrgerlichen Rechts
sachen. Der Ueberweisungsantra£ ist zu
gleich mit Einbringung des ausserordentli
chen Rechtsmittels bei der Gerichisbehôr
de zu stellen, welche die Akten verwahrt.
Enischeidungen, die aus Anlass eines 6ol
chen ausserordentlichen Rechtsemittels zu
treffen sind, sind den Behôrden des ande
ren Vertragsteils zu úberlassen Die Be
stimmung des Absatzes (“) gilt entspre
chend.

S 4.

() Die Úberweisun£é der Straísachen
femäss S 2 Absatz (“) bis () und die in
folšedessen notwendig gewordene Úber
stellung von Häftlingen, Stráflingen und
Zôglingen erfolgt von Amtswegen im un
mitteľbaren Schriítverkehr zwischen dem
Generalstaatsanwalt beim Deutschen
Oberlandesgericht in Prag oder dem
Oberstaatsanwalt beim Obergericht in
Prag einerseits und dem Oberstaaitsan
walt in Pressburg anderersejits.
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() Vlastní štátni občania nebudú na
vzájom odovzdaní a vydaní.

S 5.

() Spisy vecí, ktoré boly počaté u slo
venského oddelenia Najvyššieho súdu v
Brne pred 15. marcom 1939, treba odo
vzdať Slovenskému štátu, ak sidlo súdu,

torý rozhodol v prvej stolici, leží na úze
mi Slovenského štátu.

() V právnych veciach občianskych
ustanovenie predošlého odseku nebude
použité, ak sa účastníci súhlasným návr
hom vyjadria proti postúpeniu. Návrh tre
ba však odmietnuť,

1. ak ide o statusovú vec štátneho ob
čana Slovenského štátu, alebo

2. ak podľa slovenských zákonov, kto
ré platily dňa 15. marca 1939, daná bola
výlučná príslušnosť niektorej slovenskej
súdnej vrchnosti.

3. Vo veciach trestných spisy nebudú
odovzdané Slovenskému štátu, ak sa po
kračovanie koná proti nemeckému štát
nemu občanovi, štátnemu občanovi Pro
tektorátu Čechy a Morava alebo proti
maďarskému šlátnemu občanovi.

S 6.

[) O postúpení možno rozhodnúť bez
úslneho rokovania. Pred rozhodnulím
lreba dať účastníkom príležitosť, aby sa
vyjadrili. Rozhodnulie stane sa usnese
ním.

() Podmienky pre ďalšie prejednávanie
právnej veci alebo pre jej postúpenie po
dľa lejto dohody spravujú sa právom tej
smluvnej strany, klorej súdna vrchnosť
má rozhodnúť o ďalšom prejednávaníale
bo o postúpení. Inak treba použiť právo
lej smluvnej strany, ktorej súdna vrchnosť
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() Eigene Staatsangehôrige werden
einander nicht úberstellt oder ausge
lielert.

S 5.

() Die Schriften der bei der Slowa
kischen Abteilung des Obersten Gerichis
in Brúnn vor dem 15. März 1939 anhángig
gewordenen Sachen sind dem Slowaki
schen Staat zu úbergeben, wenn der Sitz
des Gerichis, das in erster Instanz ent
schieden hat, in dem Gebiet des Slowa
kischen Staates liegt.

() In búrgerlichen Rechtssachen findet
die Bestimmun£gdes vorstehenden Absat
zes nicht Anwendung, wenn die Belteilig
ten sich durch úbereinstimmenden Antra£
Segen die Úberweisunf Aussern. Der An
trag ist jedoch abzuweisen,

1. wenn es sich um eine Statussache
eines Angehôrigen des Slowakischen Slaa
tes handelt, oder

2. wenn nach den slowakischen Ge
selzen, die am 15. März 1939 in Kraft
standen, die ausschlieseliche Zusländig
keit einer slowakischen Gerichlsbehôrde
gegeben war.

3. In Straísachen ind die Schriften
dem Slowakischen Staat nicht zu úberfe
ben, wenn das Verfahren gegďen einen
deutschen Staatsangehôrigen, einen
Staatsangehôórigen des Protektorats Bôh
men und Mähren oder fegen einen unfa
rischen Slaatsangehôrigen gerichtet ist.

8 6.

() Ueber die Ueberweisung kann ohne
mäindliche Verhandlunť entechieden wer
den. Vor der Entscheidunég ist den Betei
ligten Gelegenheit zur Äusserung zu £e
ben. Die Entscheidung ergeht durch Be
schluss.

(") Die Voraussetzungen der Weiterfúh
rung oder der Ueberweisuné einer Rechts
angelegenheit nach diesem Abkommen be
stimmen sich nach dem Rechtdes Verlrafs
teils, dessen Gerichisbehôrde úber die
Weiterfúhrung oder die Úberweisunú zu
enischeiden hat. Im úbrigen ist dac Recht
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má vec ďalej prejednávať alebo ktorej
bola vec postúpená. Uľahčenia, ktoré pla
lia podľa práva, platného pre postupujúcu
súdnu vrchnosť, ostávajú nedotknuté. Ak
sú podmienky pre postúpenie v právnej
veci splnené len u čiastky účastníkov,
treba pokračovanie podľa možnosti v tej
to miere rozdeliť a postúpiť.

() Rozhodnutiu, ktorým sa vec poslu
puje, nemožno odporovať. Vyhlásením ale
bo doručením rozhodnutia prechádza pre
vodná vec na súdnu vrchnosť v ňom oOzna
čenú, a to v tom stave, v ktorom je vec
v čase postúpenia. Rozhodnutie je pre túto
súdnu vrchnosť záväzné: ak súdna vrceh
nosť vnútroštátne nie je príslušná, má
vec z úradu postúpiť príslušnej vrchnosti.

() V pokračovaní o postúpenie veci
môžu sa strany dať zastupovať ktorým
koľvek advokátom, pripusteným u sloven
ských súdov alebo u súdov Protektorátu
Čechy a Morava.

() Za prejednanie a rozhodnutie o pri
pustení prevodnej veci nevyberajú sa po
platky, kolky a iné dávky. To neplatí pre
pokračovanie v rekurznej stolici, ak bol
rekurz proti usneseniu, ktorým bolo za
mietnuté postúpenie, odmietnutý ako ne
prípustný, alebo ak bol zamietnutý.

5 7.

() Občianskymi právnymi vecmi v
smysle tejto dohody sú tak občianske
spory, ako aj nesporné pokračovania kaž
dého druhu bez rozdielu, či boly započaté
pred riadnymi alebo pred zvláštnymi súd
mi (počítajúc do toho pracovné súdy, roz
hodčie súdy banícke a poisťovacie súdy).

Slovenský zákonník č. 238.

des Vertragsteils anzuwenden, dessen
Gerichtsbehórde die Sache weiterzufúh
ren hat oder welcher die Sache úberwiesen
wordenist. Erleichterungen, die nach dem
fúr die abgebende Gerichisbehôrde gelten
den Recht bectehen, bleiben aufrechterhal
ten. Sind die Voraussetzungen der Úber
weisuné einer Rechtsangelegenheit nur bei
einem Teil der Beteiligten erfúllt, 6o ist
das Verfahren nach Môglichkeit insoweil
abzutrennen und zu úbenweisen.

() Eline Anfechtung der die Úbermei
suné anordnenden Entscheidung findet
nicht statt. Mit der Verkúndung oder Zu
stellung der Entecheidung geht die Úber
leitungssache auf die in ihr bezeichnete
Gerichtsbehórde in den Stand úber, in
dem sie sich zur Zeit der UÚberweisunf
befindet. Die Entscheidung ist fúr diese
Gerichtsbehôórde bindend:ist die Gerichls
behôrde innerstaatlich nicht zuständi£, so
hat sie die Sache von Amtswegen an die
zuslándige Behôrde abzugeben.

() In Verfahren úber die Úberweisuné
kônnen sich die Beteiligten durch jeden
bei den Gerichten im Protektorat Bôh
men und Mähren oder bei den slowaki
schen Gerichten zugelassenen Rechtsan
walt vertreten lassen.

() Fúr die Verhandlung und Entschei
dung úber die Ueberweisung der Ueberlei
tungssache werden Gebihren, Stempel
und sonstige Abgaben nicht erhoben.
Dies gilt nicht fúr das Verfahren in der
Rekursinstanz, wenn der Rekurs #efgen
den die Ueberweisung ablehnenden Be
schluss als unzulássiť zurúckgewiesen
oder abgewiesen wird.

S 7.

() Als bärgerliche Rechtesachen im
Sinne dieses Abkommene6sind sowohl búr
gerliche Rechtsstreitigkeiten als auch
Verfahren ausser Streitsachen jeder Art
zu verstehen, ohne Unterschied, ob sie
vor ordentlichen oder vor besonderen
Gerichten (einschliesslich der Arbeitsge
richte, der Bergbauschiedsgerichte und der
Versicherungsgerichte) anhängi£ sind.
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() Započaté exekučné, konkurzné a,
vyrovnacie pokračovania platia vtedy za :
prevodné veci, ak má byť pokračovanie
ďalej konané výlučne na území druhej
smluvnej strany.

Č) V tejto dohode rozumejú sa trest
nými pokračovaniami, započatými u sú
dov, také pokračovania, ktoré sú v behu
u občianskych trestných súdov alebo u
niektorého štátneho zastupiteľstva, zriade
ného pri týchlo súdoch.

5 8.

() Ak bol podaný v niektorej prevod
nej veci návrh, aby vec bola postúpená
súdnej vrchnosti druhej smluvnej strany,
lehoty plynúce v tomto pokračovaní spočí
vajú až do právoplatného rozhodnutia o
návrhu.

() Ak treba učiniť na území druhej
smluvnej slrany nejaký prejav, aby bola
zachovaná pokračovacia lehota, a ak ne
bolo možno bez zavinenia lehotu zacho
vať, alebo ak bol tam bez zavinenia za
meškaný termín, nech je na návrh povo
lené ospravedlnenie. Lehota pre tento ná
vrh končí sa v tomto prípade najskôr
mesiac po tom, čo sa táto dohoda stala
účinnou,

s 9.

() Exekučné tituly, ktoré vznikly v
pokračovaní pred súdmi, majúcimi svoje
sidlo v Slovenskom štáte alebo v Protek
toráte Čechy a Moravaa staly sa právo
platnými pred 15. marcom 1939, ako aj
pred týmto dňom tam zriadené vykona
teľné verejnonotárske (notárske) listiny,
budú v Slovenskom štáte a Protektoráte
Čechy a Morava vzájomne uznávané a
vykonávané, To islé platí o výrokoch
rozhodčích sudcov a rozhodčích súdov,
ktoré boly vydané v Slovenskom štáte
alebo v Protektoráte Čechy a Morava a
ktoré po 15. marci 1939 nemohly byť na
padnuté pred vyššou rozhodčou alebo súd

() Anhängige Exekutions-, Konkurs
und Ausgleichsverfahren gelten dann als
Ueberleitungssachen, wenn das Verfahren
ausschliesslich in dem Gebiet des ande
ren Vertragesteils fortzusetzen ist.

Č) In diesem Abkommen sind unter
gerichtlich anhängigen Straíverfahren sol
che Verfahren zu verstehen, die bei den
allgemeinen Gerichten oder bei einer bei
diesen Gerichten bestehenden Staatsan
waltschaft anhängig sind.

() Wied in einer Ueberleitungssache
der Antrag auf Ueberweisungé des Ver
fahrens an eine Gerichtsbehôrde des an
deren Vertragsteils gestellt, so werden die
in dem Verľahren laulfenden Fristen bis
zur rechtskráftigen Entscheidung úber den
Antrag gehemmt.

() Ist zur Wahrung einer verfahrene
rechtlichen Frist im Gebiet des anderen
Vertragsteils eine Erklárung abzugeben,
und konnte die Frist ohne Verschulden
nícht eingehalten werden, oder ist dort
eine Tagsatzung ohne Verschulden ver
säumt worden, so ist auf Antrag die Wie
dereinsetzung in den vorigen Stand zu
crteilen. Die Frist zu diesem Antrag en
et in diesem Fall frúhestens einen Mo
nat nach dem lnkrafttrelen dieses Ab
kommens.

5 9.

() Exekutionstitel, die in einem £e
richtlichen Verfahren vor den Gerichten,
die ihren Sitz in dem Protektorat Bóh
men und Mähren oder in dem Slowaki
schen Staat haben, vor dem 15, März
1939 entstanden und rechtskráftig gewor
den sind, sowie die daselbst vor diesem
Zeitpunkt errichteten vollstreckbaren No
tariatsakte werden in dem Slowakischen
Staat und in dem Protektorat Bôhmen
und Mähren gegenseitig anerkannt und
vollstreckt. Das Gleiche gilt fúr die Sprú
che von Schiederichtern und Schiedsge
richten, die in dem Protektorat Bôhmen
und Mähren oder in dem Slowakischen
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nou stolicou, ako aj o pokonávkach, kto
ré tam až do 15. marca 1939 boly uzavreté
pred rozhodčími sudcami alebo rozhodčí
mi súdmi. Ak má byť exekúcia vykonaná
na území druhej smluvnej strany, musí
byť v tomto štáte aj povolená. Tieto exe
kučné tituly platia tak čo do príslušnosti
pre povolenie exekúcie, ako aj čo do ich
výkonu na tuzemské tituly.

() Ustanovenie ods. 1. platí aj pre
také exekučné tituly, ktoré vznikly pred
15. marcom 1939, staly sa však právoplat
nými až po 15. marci 1939.
[A

S 10.

() Úradné spisy o právnej veci treba
prenechať tej súdnej vrchnosti, ktorá podľa
horeuvedených ustanovení o prevode súd
nictva má vec ďalej prejednávať alebo
obnoviť pokračovanie.

(")Na dožiadanie budú aj založené spisy
požičiavané na nahliadnutie, ak bol na
pokračovaní zúčastnený štátny občan
druhej smluvnejslrany.

() Spisy, ktoré podľa týchto ustano
vení majú byť prenechané súdnej vrchno
sli druhej smluvnej strany, budú, pokiaľ
nie je niečo iného ustanovené, odovzdáva
júcou vrchnosťou zaslané priamo tejto
vrchnosli. Dožiadania o prenechanie spi
sov môžu byť podávané priamo u tej vrch
ností, ktorá spisy uschováva.

8 11.

Vo všetkých veciach, týkajúcich sa
tejto dohody, budú si súdne vrchnosii
oboch smluvných strán bezplatne poskyto
vať vzájomne priamo právnu pomoc. To
platí najmä aj o poskytovaní overených
odpisov.

©Gerichtsbehórden

Slovenský zákonník č.238.

Slaat gefallen sind, und die nach dem
15. März 1939 der Anfechtung vor einer
hôheren schiedsgerichtlichen oder vor einer
gerichtlichen Instanz nicht mehr unterla
£cn, Sowie daselbst bis zum 15. März
1939 vor Schiedsrichtern oder Schiede
gerichten abgeschlossenen Vergleiche.
Soll die Exekution in dem Gebiet des an
deren Vertragsteils durchgefúhrt werden,
so muss cie auch in diesem Staat bevwil
ligt werden. Diese Exekutionetitel gelten
sowohl in Bezu£ auf die Zuständigkeit der
Bewilligung der Exekution als auch auf
deren Volistreckung ale inliändische Titel.

() Die Bestimmung des Absatzes () gilt
auch fúr solche Exekutionstitel, welche in
der Žeit vor dem 15. März 1939 entstan
den sind, jedoch erst nach dem 15. März
1939 rechtskráftig geworden sind.

S 10.

() Behôrdliche Akten úber eine
Rechtsangelegenheit sind der Gerichts
behôrde zu úberlassen, welche die be
trefflende Angelegenheit nach den obigen
Ueberleitungsbestimmungen weiterzufúh
ren oder wieder aufzunehmen hat.

() Auf Verlangen werden ferner zu
rúckgelegte Akten zur Einsichtnahme zur
Verfúgung gestellt. wenn an dem Ver
fahren ein Staatsangehôriger des anderen
Vertragsteils beteiligt war.

() Akten, die auť Grund dieser Be
slimmungen einer Gerichtsbehôórde des
anderen Vertragsteils zu úberlassen sind,
werden dieser Behôrde, soweit nicht el
was anderes bestimmt ist, von der abge
benden Behôrde unmitteľbar zugeleilet.
Ersuchen um Ueberlassun£é von Aklen
kônnen unmittelbar bei der Behôrde £e
stellt werden, welche die Akten verwahrt.

S 11.

In allen sich aus diesem Abkommen
ergebenden Angelegenheiten haben die

beider Vertragsteile
einander unmittelbar kostenlos Rechils
hilfe zu leisten. Das gilt inebesondere auch
fúr die Erteilung von beglaubigten Ab

| schriften.
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8 12.

() Útraty, vzniklé v prevodnej veci
pred jej nostúpením, pokladajú sa za časť
útrat, ktoré vzniknú pred prejímacou
súdnou vrchnosťou.

() Útraty sa medzi oboma smluvnými
stranami nenahradzujú.

S 13.

Právne veci občianske a trestné, ako
aj spisy, vzťahujúce sa na ne, nebudú po
stúpené, ak tomu bránia ohľady na bez
pečnosť štátu a jeho obranu.

S 14.

Úprava započatých pokračovaní, kto
ré sa lýkajú zrušených sverenstiev alebo
s nimi súvisiacich fideikomisárnych sub
stitúcií, sa vyhradzuje.

Článok III.

O ťažkostiach, ktoré by sa pri pre
vádzaní tejlo dohody vyskytly, — najmä
aj vzhľadom na nároky tretích štátov, —
bude najkratšou cestou docielená shoda.

Článok IV.
Táto dohoda bude ratifikovaná.

Ralifikačné listiny budú čo možno naj
skôr vymenené v Bratislave.

Dohoda nadobudne účinnosť desiaty
deň po výmeneratifikačných listín.

Dané v dvoch prvopisoch v jazyku
slovenskom a nemeckom.

V Berlíne dňa 20. júla 1939,

Matúš Černák v. r.

513

S 12.

P) Die in einer Ueberleitungssache vor
ihrer Ueberweisung entstandenen Kosten
werden als Teil der vor der úbernehmen
den Gerichtsbehórde entstehenden Kosten
behandelt.

) Eine Erstattung der Kosten unter
den beiden Vertragsteilen findet nicht
statt.

S 13.

Búrgerliche Rechtsangelegenheiten und
Strafsachen, sowie die auf diese bezúgli
chen Akten werden nicht úberwiesen,
wenn Räicksichten auf die Sicherheit des
Staates oder seine Verteidiguné entgegen
stehen.

S 14,

Die Regelung anhängiger Verfahren,
die aufgehobene Fideikomisse oder die
hiermiťtzusammenhängendenfideikomissa
rischen Substitutionen betreífen, bleibt
vorbehalten.

Artikel III.

Ueber Schwierigkeiten, die sich bei
Durchfúhrung dieses Abkommene, — ine
besondere auch im Hinblick auf Ansprú
che drilter Staaten, — ergeben sollten,
wird eine Verständigungé auf kúrzestem
Wege getrolfen werden.

Artikel IV.
soll ratifiziertDieses Abkommen

werden.
Die Ratifikationsurkunden werden 6o

bald als môglich in Pressburé ausgetauscht
werden.

Dieses Abkommen tritt am zehnten Ta
g$enach dem Austausch der Ratilikatione
urkunden in Kraít.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in
deutscher und slowakischer Sprache,

Berlin, den 20. Juli 1939.

Eisenlohrv.r.
Dr. Albrechtv. r.
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Záverečný protokol

K článku II. podáva Slovenský štát
nasledovný prejav:

Ak by medzi spismi, ktoré budú odo
vzdané Slovenskému štátu, boly také,
ktoré sa vzťahujú na slatusové veci ma
ďarských štátnych občanov, alebo ktoré
inak spadajú do výlučnej príslušnosti nie
ktorého maďarského súdu, slovenská vlá
da tieto spisy pri zaistení vzájomnosti
odovzdá Kráľovstvu maďarskému,

Tento záverečný protokol tvorí pod
statnú súčasť:dohody a nadobudne účin
nosti spolu s touto dohodou.

Dané vo dvoch prvopisoch v jazyku
slovenskom a nemeckom.

V Berlíne dňa 20. júla 1939.

Matúš Černák v. r.

SHLIADNUVŠI A PRESKÚMAVŠI

Slovenský zákonník č.238.—

SchlussprotokolL

Zum Artikel III. gibt der Slowakische
Staat folgende Erklárung ab:

Wenn sich unter den Akten, die an
den Slowakischen Staat úbergeben wer
den, solche befinden, die sich auf Status
sachen ungarischer Staatsangehôriger be
ziehen oder sgonst in die ausschliessliche
Zuständigkeiť eines ungarischen Gerichts
fallen, wird die Slawakische Regierungé,bei
Zusicherungé der Gegenseitigkeit, diese
Akten dem Kônigreich Ungarn úber
geben.

Dieses Schlussprotokoll biidet einen
wesentlichen Bestandteil des Abkommens
und tritt zugleich mit diesem Abkommen
in Kraft.

Ausgefertigt in doppelter Urschriít in
deutscher und slowakischer Sprache.

Berlin, den 20. Juli 1939,

Eisenlohrv.r.

Dr. Albrechtv. r.

TUTO DOHODU, VYHLASUJEME JU ZA SCHVA
LENÚ, PRIJATÚ, POTVRDENÚ A UTVRDENU A MOCOU LISTU TOHOTO, PODPISANÉHO
NAŠOU VLASTNOU RUKOU JU SCHVAĽUJEME, PRIJÍMAME, POTVRDZUJEME A UTVRDZU
JEME, SĽUBUJÚC SLOVOM SVOJIM, MENOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 2E JU PEVNE

A NEPORUŠITEĽNE ZACHOVAME A NEDOPUSTÍME, ABY PROTI NEJ JEDNANÉ BOLO Z
AKEJKOĽVEK PRÍČINY A AKYMKOĽVEK VYMYSLENÝM SPÔSOBOM.

TOMU NA SVEDOMIE SME TENTO LIST VYHOTOVIŤ KAZALI A K NEMU PEČAŤ

SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRITISKNUŤ DALI.

DANÉ V BRATISLAVE DŇA 20. SEPTEMBRA 1939.

PREDSEDA VLADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Dr. JOZEF TISO v.r.
MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECI SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Dr. FERDINANDĎURČANSKYv. r.
„1. P

Vyhlasuje sa 8 tým, že ratifikačné listiny boly vymenené dňa 25. septembra 1939 a že do

hoda nadobúda platnosli podľa čl. IV. dňa S, oklóbra 1939.

Dr. Ďurčanský v. r.



Slovenský zákonník č. 239,a 240. 915

239.
Zákon

zo dňa 28. septembra 1939
o vnútroštátnej účinnosti dohody medzi
Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou
©vzájomncm usporiadaní vecí v súdnictve.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

51.
Dohode medzi Slovenskou republikou

a Nemeckou rišou o vzájomnom usporia
daní vecí v súdnictve, uzavretej v Berlíne
dňa 20. júla 1939, sa priznáva vnútroštát
na účinnosť.

S 2.

Zákon tenlo nadobúda účinnosti desia
ty deň po výmene ratifikačných listín
ičlánok IV. Dohody) a vykoná ho mini
ster pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v.r.
Dr. Fritz v. r.

240.
Vládne nariadenie

zo dňa 27. septembra 1939
o Freiwillige Schuizstalfiel.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

51.

Službu na ochranu vlasti podľa$1a2
vládneho nariadenia č. 220/1939 SI. z. ko
najú štátni príslušníci nemeckej národno
sti vútvaroch „Freiwillige Schutzstaffel“
(skrátene „FS“) a pripravujú 6a na ňu v
útvaroch „Deutsche Jugend“ (skrátene
„DJ“).

S 2.

() Freiwillige Schutzstaffel (FS) je po
lovojensky organizovaným sborom v rám

ci nemeckej politickej strany „Deutsche
Partei“.

(") Jej poslaním je:
1. vychovávať nemeckej národnej sku

pine na Slovensku a Slovenskému šiátu
na život a na emrť oddaných mužov a ob
čanov,

2. vykonávať predvojenskú a povojen
skú výchovu v rámci organizačnéhoa slu
žebného poriadku,

3. v rámci záujmov nemeckej národnej
skupiny sledovať verejný život v Sloven
skom štáte a pozorovať, či zákony, naria
denia a opatrenia štátnych orgánov sú
zachovávané, a v tomto smere podávať na
príslušné miesta potrebné hlásenia a pod
nety,

4. spolupôsobiť 6 ostatnými zákonom
určenými orgánmi pri obrane štátu a pri
udržovaní verejného poriadku a verejnej
bezpečnosti,

5. plniť ďalšie úlohy, ktoré jej budú
s6verené zákonnými predpismi.

S 3.

(!) Najvyšším veliteľom FS a DJje pre
zident republiky.

(") Najvyšší veliteľ menuje hlavného ve
liteľa FS.

S 4.

Hlavný veliteľ FS:
1. so schválením prezidenta republiky

vydáva organizačný, služebný a kárny po
riadok FSa DJ,

2. udeľuje hodnosti v FS a DJ,
3. určuje služebné povinnosti členov

FS a DJ a zadeľuje členov FS do skupín
mužstva FS a do ozbrojených jednotiek,
vylvorených podľa organizačného poriad
ku (Einsatztruppen),

4. určuje povinnosti
wärter).

čakateľov (An

8 5.

(1)Príslušníci ozbrojených jednotiek pri
výkoneslužby majú tie isté práva a zákon
nú ochranu ako vojaci.

(7)Prislušníci ozbrojených jednotiek pri
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obsadzovaní miest vo verejných glužbách
majú pri jednakých podmienkach prednosť.

8 6.

(") Zamestnávateľ je povinný uvoľniť
člena FS zo zamestnania, aby mohol vy
konávať povinnosti v FS.

(") Velitelia FS majú sa starať o to, aby
zamestnávateľ neutrpel vykonávaním služ
by zamestnancov v FS podstatnú ujmu.

(") Zamestnanec vykonávaním služby v
FS nesmie utrpieť újmu na svojich požit
koch.

8 7.

Výdavky na FS a DJ zaobstará štát a
zabezpečí ich v štátnom rozpočte.

85 8.

Hospodárenie FS a DJ podlieha kon
trole Najvyššieho účtovného kontrolného
úradu.

5 9.

Príslušníci ozbrojených jednotiek, muž
stvo FS a čakatelia podliehajú disciplinár
nym sankciám, určeným v kárnom poriad
ku FS.

S 10.

Ochrana rovnošaty, odznakov, symbo
lov a výstroja atď., určená v $ 14, odsek
1 až 4 vládneho nariadenia č. 220/1939 S].
z. platí obdobne aj pre FS a DJ.

8 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia, vykoná ho minister vnú
tra a miníster národnej obrany v dohode
so zúčaslnenými minislrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrický v. r.
Stano v.r.
aj za mi islra Čatloša.

Dr. Tuka v.r.

Dr. Pružinský v.r.
Sivák v. r.

Slovenský zákonník č. 240.—242.

241.
Vládne smariadenie

zo dňa 27. septembra 1939
o munoriadnych opatreniach.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

(/) Predpisy SS 1, 2, 3, 4, 14 a 15 zá
kona č. 300/1920 Sb. z. a n. v znení zá
kona č. 125/1933 Sb. z. a n. sú zrušené.

(") Opatrenia (obmedzenia) podľa $$
9 až 12 zákona č. 300/1920 v znení zä
kona č. 125/1933 Sb. z. a n. možnočiniť
dotiaľ, kým ministerstvo vnútra podľa
usnesenia vlády vyhláškou v Slovenskom
zákonníkuzistí, že niet dôvodu k ďalšiemu
obmedzeniu práv podľa uvedených pred
pisov.

() Kto poruší nariadenia vydané podľa
predpisov, uvedených v predchádzajúcom
odseku, bude potrestaný — ak nejde o čin
prísnejšie trestný — okresným (štálnym
policajným) úradom peňažným trestom do
10.000.— Ks alebo zavretím do 30 daní.
V prípade nedobytnosti peňažného trestu
má Sa tento premeniť na zavretie do 30
dní.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda platnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minisler vnú
tra vdohode so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Stanov. r.

Dr. Tuka v.r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v.r.

242.
Vládne nariadenie

zo dňa 20. septembra 1939
o odložení dražieb predmetov založených

a uschovaných v záložniach.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:
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$8 1.

Dražby predmetov založených a uscho
vaných v záložniach podľa 8 15 zák. čl.
XIV/1881 nemôžu byť vypísané pred 1.
januárom 1940.

8 2.

Dražby podľa S 15 zák. čl. XIV/1881
už vypísané, sa odkladajú na dobu po 31.
decembri 1939.

S 3.

Odmena podľa 8 11 zák. čl. XIV/1881
v prípade 8 15, ods. 2, veta 2 uvedeného
zákonného článku môže byť vyberaná
v prípadoch, v ktorých sa termín dražby
a dražba podľa 55 1, 2 odložila, najdlhšie
za dobu 4 mesiacov.

S 4.

Nedodržanie a prestúpenie ustanoveni
toholo vládneho nariadenia trestá sa podľa
$ 23 zák. čl. XIV/1881.

8 6.

Nariadenie toto nadobudne účinnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister vnú
tra a mi ister hospodárstva so zúčastne
nými mi istrami.

Dr. Tiso v. r.

Tula v. há Dr. Fritz v. r.r. Ďurčanskýv.r. OA
Dr. Pružinský v.r. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stanov. r.

243.
Vládne nariadenie

zo dňa 20. septembra 1939
o úprave pestovania a spracovania papriky

a obchodu s paprikou.

Vláda Slovenského štátu podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

(!) Cieľom usmemenia a zaistenia pe
stovania papriky a zabezpečenia jej akosti

upravuje sa pestovanie a spracovanie pa
priky,ako aj obchod s ňou podľa ustanove
ní ďalej uvedených

(%) Paprikou sa rozumejú plody (bo
bule) a ich časti všetkých druhov a odrúd
botanického rodu Capsicum L., ktoré sa po
užívajú v zrelom stave čerstvé aj sušené
ako korenie, nie ako zelenina, ktoré boly v
tuzemsku vypestované a sú určené pre ob
chod, z nich vyrobené polotovary pre ďal
šie spracovanie a hotové výrobky k ľud.
skému použivaniu a konečne vedľajšie vý
robky a odpadky vzniklé pri úprave a
spracovaní papriky.

(7) Obchodom sa rozumie:
a) výkup papriky domáceho pôvodu u

pestovateľov,
b) predaj domácej papriky prvým od

berateľom,
c) predaj mletej papriky.
(%)Prví odberatelia sú prevodzovateli

mlynov na papriku.

S 2.

(") Na plnenie úkolov z tejto úpravy
vyplývajúcich sa zriaďuje Syndikát pre
úpravu pestovania a spracovania papriky
a obchodu s paprikou so sídlom v Bralisla
ve (v ďalšom texte len „Syndikát“) a zria
di sa tiež nákupná a predajná organizácia
($ 10).

(?) Syndikát sa skladá zo 7 členov, z
ktorých sú:

a) 3 zástupcovia pestovateľov papriky
menovaní ministrom hospodárstva na ná
vrh Zemedelskej rady v Bratislave:

b) 3 zástupcovia spracovateľov papriky
a obchodníkov s paprikou, vymenovaní mi
nistrom hospodárstva na návrh obchodnej
a priemyselnej komory v Bratislave, ktorá
má svoj návrh podať po dohode s obchod
nými a priemyselnými komorami v Ban
skej Bystrici a v Prešove a s Ústredným
sdružením slovenského priemyslu v Brati
slave:

c) predseda menovaný mi istrom hos
podárstva.

(5) Miestopredsedu menuje minister
hospodárstva z členov Syndikátu.
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(!) Každý člen Syndikátu okrem pred
sedu má svojho náhradníka. O menovaní
náhradníkov platia ustanovenia 0 menova
ní členov.

(5) Keď by korporácie, uvedené v ods.
2, nepodaly návrh na menovanie členov a
náhradníkov v lehote, určenej ministrom
hospodárstva, menuje členov a náhradní
kov sám.

(S) Funkcie členov a náhradníkov sú
čestné. Členovia a náhradníci majú nárok
voči Syndikátu len na úhradu hotových
trov.

5 3.

Syndikátu prislúcha právo:
a) navrhovať ministerstvu hospodársiva

vymedzenie obvodov pestovania papriky a
rozsah pestovania papriky v týchto obvo
doch so zreteľom na ponuku a dopyt, do
voz a na dostatočné pravidelné zásobova
nie obyvateľstva. Návrhy podáva Syndiká!
ministerstvu hospodárstva najneskôr do 10.
decembra každého roku:

b) udeľovať pestovateľom povolenie k
pestovaniu papriky:

c) navrhovať ministerstvu hospodárstva
každoročne ceny a podmienky pre výkup a
predaj papriky domáceho pôvodu úrody
budúceho roku, a to najneskôr do 10. de
cembra každého roku. Tieto ceny a pod
mienky určí a vyhlasuje ministerstvo ho
spodárstva v Úradných novinách. Tak isto
sa určia a vyhlásia ceny a podmienky, ak
nedôjde o nich v Syndikáte k dohode. Ob.
dobným spôsobom sa navrhujú, určujú a
vyhlasujú ceny mletej papriky:

d) riadiť výkup nespracovanej papriky
domáceho pôvodu od pestovateľov:

e) vyjadrovať sa o žiadostiach o rovo
lenie k zriaďovaniu nových mlynov na pa
priku (8 12):

f) navrhovať ministerstvu hospodárstva
smernice pre triedenie a úpravu papriky
ako suroviny u pestovateľa i pre určenie
jej akosti: tieto smernice určí ministerstvo
hospodárstva a vyhlasuje ich v Úradných
novinách:
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£#) vykonávať dozor svojimi orgánmi.
aby boly zachovávané predpisy tohoto na
riadenia a opatrenia podľa neho vydané:

h) menovať dozorčie orgány k uvede
ným účelom:

ch) starať sa o povznesenie domácej
výroby papriky:

i) viesť soznam pestovateľov papriky
(5 4, ods. 4), soznam prevodzovateľov mly
nov na papríku (Ň 5, ods. 2) a goznam vý
vozcov a dovozcov papriky. Zapísanie do
týchto soznamov nemôže byť odopreté.

S 4.

") Pestovať papriku pre obchod možno
len v určitých obvodoch, vymedzených po
dľa okresov, pripadne obcí ministerstvom
hospodárstva po predchádzajúcom návrhu
Syndikátu. Tieto obvody vyhlasuje mini
sterstvo hospodárstva v Uradných novi
nách. Rovnakým spôsobom určí a vyhlasu
je ministerstvo hospodárstva celkový vý
mer plochy, určenej k pestovaniu papriky
v jednotlivých rokoch. Pestovať papriku
pre obchod v týchto obvodoch je dovolené
len tomu, kto obdržal povolenie k pestova
niu papriky od Syndikátu. Pre potrebu vo
vlastnej domácnosti možno papriku pesto
vať bez povolenia len na výmere do 20 m..

(7) Kto hodlá pestovať papriku pre ob
chod, je povinný podľa podmienok o pe
stovaní papriky, vyhlásených do 1. januá.
ra každého roku v Úradných novinách, za
slať Syndikátu najneskôr do 1. februára
každého roku písomnú prihlášku osevnej
plochy papriky s označením pozemku, na
ktorom hodlá papriku pestovať. Prihlášku
treba učiniť na zvláštnom tlačive Syndiká
tom vydanom. Správnosť údajov prihlášky
preskúma a overuje starosta obce. Prihlá
ška musí byť Syndikátu zaslaná doporuče
ným alebo na potvrdenie daným listom.

(%) Pestovať papriku pre obchod vo
vymedzených obvodoch môže byť dovolené
len tým vlastníkom alebo nájomcom pôdy,
ktorí na svojich alebo prenajatých pozem
koch skutočne hospodária, keď poľnonos.
podárstvo je ich hlavnou zárobkovou čin
nosťou. Pestovanie papriky pre obchod na
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cudzom pozemku alebo pod cudzím me
nom sa zakazuje. Syndikát má povinnosť
skúmať, či uchádzač o povolenie pestova
nia papriky týmto podmienkam vyhovuje.

() Jednotlivému pestovateľovi smie byť
povolené peslovať papriku najviac na
ploche 5 ha. Ak bude v niektorom hospo
dárskom roku celková plocha určená k pe
stovaniu papriky nižšia, ako bola v pred
chádzajúcom hospodárskom roku, prevedie
sa sníženie plochy u všetkých pestovateľov
úmerne k ploche určenej v predchádzajú
com hospodárskom roku.

() Syndikát je povinný najneskôr do
1. marCa každého roku došlé prihlášky vy
baviť. Pestovateľovi, ktorému sa povoľuje
pestovanie papriky pre obchod v dotyčnom
roku, vydá Syndikát písomné povolenie s
udaním povoleného výmeru a podmienok.
Syndikát zašle príslušnému starostovi obce
soznam pestovateľov, ktorým v obvode
obce bolo povolené pestovať papriku pre
obchod. Prihlášky, ohľadom ktorých ne
obdrží pestovateľ v tejto lehote rozhodnu
lie Syndikátu, považujú sa za schválené,
ak žiadaná plocha nie je väčšia než 5 ha a
ide o pestovateľa v obvode, určenom podľa
ods. 1. Pestovateľov, ktorým bolo povo
lené pestovanie papriky, zapíše Syndikát
do soznamu (8 3, pism.i.).

() Povolenie k pestovaniu paprikyplatí
len na jeden rok a pre pozemok v povolení
tom označený. Zmenu prihláseného pozem
ku a pripadne menší osev, než je povolený
výmer, treba ohlásiť Syndikátu.

(7) Pestovateľ je povinný ohlásiť všetku
sobranú papriku pre obchod do 15. novem
bra každého roku Syndikátu s udaním
množstva a druhu.

S 5.

(!) Syndikát rozvrhne rovnomerne po
dľa kapacity jednotlivých podnikov osevnú
plochu papriky na všetkých prevodzovate
ľovmlynov na papriku (S 3, písm.i.), ktorí
sú oprávnení a povinní úrodu z tejto plo
chy vykúpiť najneskôr do konca marca
roku, nasledujúceho po úrode. Prevodzo
vatelia mlynov na papriku môžu vykupovať
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papriku len od pestovateľov, ktorí im holi
pridelení Syndikátom. Pre zistenie kapa
city podnikov je smerodajný počet a veľ.
kosť mlecích kameňov, použitých v pred
chádzajúcom roku.

(7) Prevodzovatelia mlynov na papriku,
klori chcú vykupovať papriku od peslova
teľov, musia sa prihlásiť u Syndikátu a bu
dú zaznamenaní v sozname nrevodzovate
ľov mlynov na papriku.

(%)Prevodzovatelia mlynov na papriku
vykupujú, prejímajú a platia podľa výkup
ných podmienok (S 3, písm. c.] a vykoná
vajú tieto úkoly na vlastné nebezpečie.
Syndikát im vydá legitimácie, aby sa nimi
mohli pri svojej činnosti vykazovať.

(%“)Prevodzovatelia mlynov na papriku
sú povinní viesť o výkupe záznamy. Syn
dikát má právo preskúmať tieto záznamy
prostredníctvom svojich dozorčích orgánov,
ktoré sú povinné zachovávať tajomstvo o
okolnostiach, o ktorých nadobudly vedo
mosti pri výkone svojej pôsobnosti.

S 6.

(") Pestovateľ je povinný dodať pre
vodzovateľovi mlyna na papriku, Syndiká
tom jemu označenému, všetku nre obchod
vypestovanú papriku v úprave stanovenej
podľa 8 3, písm. f) na najbližšiu stanicu
nakladaciu alebo v inom mieste, ktoré určí
Syndikát, ak toto miesto je bližšie než naj
bližšia nakladacia stanica.

(“) Paprika musí byť dodávaná v obale
opatrenom z vonku viditeľnou náveštkou,
obsahujúcou evidenčné čislo prevodzova
teľa mlyna na papriku, evidenčnéčíslo pe
stovateľa, vyznačenie akosti a úpravy to
varu, a pečiatku dozorčieho orgánu o
vykonanej kontrole podľa ustanovenia $3,
písm. g. Obaly dodávajú prevodzovatelia
mlynov na papriku na svoj účet.

[") Úchylky od predpisov ods. 1 a 2
povoľuje Syndikát.

8 1.

(1) Výkupné ceny platia prevodzovate
lia mlynov na papriku len za papriku
akosti, ktorá vyhovuje smerniciam pre
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akosť, triedenie a úpravu podľa 8 3, písm.
fí. Paprika, ktorá nevyhovuje týmto smer
niciam, podlieha srážke na cene podľa pod
mienok schválených a vyhlásených minis
terstvom hospodárstva v Úradných novi
nách. Výkupná cena za papriku je splatná
pri prevzatí. Aby bola zaručená výkupná
cena, složia prevodzovatelia mlynov na pa
priku u Syndikátu kauciu. Bližšie podrob
nosti o výške kaucie a o jej ukladaní bude
obsahovať rokovací poriadok ($ 15).

(7) Ak sa nedocieli medzi stranami do
hody o výške srážky, rozhodne o nej zna
lecká komisia plodinovej burzy v Bratisla
ve. V tomto prípade treba postupovať po
dľa všeobecných burzových ustanovení o
vzorkovaní pri akostných námietkach. O
ponose proti rozhodnutiu znaleckej komi
sie rozhoduje rozhodčí súd bratislavskej
plodinovej burzy.

S 8.

O povolení exekučnéhopredaja papriky,
pestovateľom Syndikátu ešte nepredanej,
uvedomí zabavenie, či predaj povoľujúci
súd (nariaďujúci úrad) Syndikát. Exekuč
ný predaj možno vykonať len vtedy, keď
za Syndikát do 8 dní po upovedomení pa
priku nevykúpi niektorý z prevodzovateľov
mlynov na papriku a zároveň nevyplatí jej
hodnotu podľa stanovených výkupných
podmienok.

S 9.

(") Prevodzovatelia mlynov na papriku
sú povinní vykúpenú papriku spracovať:
predávať ju v nespracovanom stave smú
len podnikom alebo živnostiam, ktoré sú
oprávnené k mletiu korenia (papriky) pre
účely ich živnostenského podnikania(5 52,
ods. 1 a S 54 živn. zákona) a sú k tomu
ticž povinní.

(7) Do obchodu možno uvádzať mletú

v mlynoch, vyhovujúcich ustanoveniam
tohto nariadenia.

5 10.

Pre nákup a ďalší odpredaj mletej pa
priky zriadia si prevodzovatelia mlynov
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na papriku a vývozcovia a dovozcovia pa
priky nákupnú a predajnú organizáciu so
sídlom v Bratislave, ktorá je výlučne
oprávnená odoberať mletú papriku od pre
vodzovateľov mlynov na papriku za ceny
schválené ministerstvom hospodárstva (8 3,
písm. c) a túto dávať ďalej do obchodu
priamo alebo prostredníctvom svojich
splnomocnencov.

S 11.

Dovoz a vývoz papriky môže byť povo
lený len organizácii, uvedenej v S 10.

S 12.

() Osobitné povolenie sa vyžaduje, ak
má byť

a) zriadená nová samostatná prevo
dzovňa (mlyn) na mletie papriky, alebo

b) započaté s používaním samostatnej
prevodzovne (mlyna) na mletie papriky
po uplynutí jedného roku odo dňa schvá
lenia podľa hlavy III živnostenského zá
kona alebo po uplynutí 3 rokov, cez kloré
zostalo započaté prevodzovanie prerušené.

(%)Zakázané je v samôstatných prevo
dzovniach (mlynoch), zriadených po účin
nosti tohto namadenia, somleť(papriku, ak
nebol tento účel výslovne uvedený v žia
dosti o schválenie prevodzovne, alebo ak
nebolo udelené povolenie podľa ods. 1.

(“) Za samostatné prevodzovne (mlyny)
na mlelie papriky nepokladajú sa také za
riadenia, pomocou ktorých gomielajú pa:
priku iní živnostníci v rozsahu svojho žiív
nostenského oprávnenia (5 52, ods. 1
živn. zákona).

S 13.

Povolenie podľa S 12 udeľuje a kapa
citu určuje so zreteľom na výrobné a od
bytové pomery papriky ministerstvo ho

| . - tí S . . ,
papriku tuzemského pôvodu len vyrobenú | spodárstva po vypočutí Syndikátu

S 14.

Živnostenský úrad môže zaviesť pokra
čovanie a schváliť prevodzovňu podľa hla

bvy III živnostenského zákona a predlžiť
lehoty podľa S 48, ods. 2 živnostenského
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zákona len vtedy, ak bolo už dané povole
nie, potrebné podľa tohoto nariadenia.

S 15.

() Rokovací poriadok Syndikátu schva
ľuje ministerstvo hospodárstva a vyhlasu
je ho v Úradných novinách.

() Ku každej schôdzi Syndikátu majú
byť zvaní dvaja zástupcovia ministerstva
hospodárstva. Zástupcovia tohto minister
stva majú právo kontrolovať činnosť Syn
dikátu po každej stránke, nazierať do kníh,
zápisov a spisov, vyžadovať si ich, ako aj
žiadať potrebné vysvetlenia, ktoré im mu
Gia byť bezodkladne dané: ak spoznajú
akékoľvek závady, môže každý z nich žia
da( nápravu od orgánov, do pôsobnosti kto
rých tieto patria, zastaviť usnesenia alebo
opatrenia Syndikátu, o ktorých má za to,
že odporujú riadnemu výkonu práv a po
vinnosti Syndikátu alebo že 6a priečia plat
ným predpisom, a to es tým účinkom, že
také usnesenia alebo opatrenia musia byť
predložené ministrovi hospodárstva a ne
smú byť vykonané skôr, kým o nich tento
nerozhodne.

() Ak Syndikát usnesenia alebo opa
trenia, ktoré boly podľa ods. 2. zastavené,
predsa vykoná, zodpovedá za škody z toho
vzniklé, bez újmy zodpovednosti trestnej
ten, kto také opatrenia dal vykonať: tento
nad to môže byľ pozbavený evojej funkcie.

S 16.

Na úhradu nákladov spojených 6 činno
sťou Syndikátu sú povinní pestovatelia
papriky, prevodzovatelia mlynov na pa
priku a organizácia, uvedená v 8 10, platiť
príspevky podľa množstva vyrobenej, pre
vzatej alebo dovezenej papriky. Výšku prí
spevkov určí na návrh Syndikátu minister
stvo hospodárstva a vyhlási ich v Úrad
ných novinách. Nedoplatky príspevkov
vymáhajú sa administratívnou exekúciou
na základe výkazu nedoplatkov, vydaného
Syndikátom a ním čo do vykonateľnosti
potvrdeného.
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6 11.

Syndikát je oslobodený od kolkov a
poplatkov z korešpondencie 6 verejnými
úradmi, sledujúcej dosiahnutie úloh tým
to nariadením jemu sverených a zo smlúv
s prevodzovateľmi mlynov na papriku.
Taktiež sú oslobodené od kolkov a poplat
kov záznamy,výkazya knihy, vedené Syn
dikátom, prevodzovateľmi mlynov na pa
priku a organizáciou, uvedenou v 5 10,
ale len keď sú vedené na základe zvlášt
neho úradného príkazu alebo pokynu, ako
aj záznamy, vedené podľa 8 5, ods. 4. Od
kolkov a poplatkov sú liež oslobodené
oferty (ohlášky) podľa S 4, ode. 6. a tiež
listiny, klorými osvedčujú pestovatelia Syn
dikátu alebo prevodzovateľom mlynov na
papriku dodanie papriky alebo Syndikát
alebo prevodzovatelia mlynov na papriku
odobranie papriky, nakoľko nemajú pova
hu kupeckých účtov.

S 18.

Paprika (8 1, ods. 2.) domáca aj doveze
ná smie byť len v nefalšovanom, neskaize
rom a zdravotne nezávadnom stave 6pra
covaná a do obchodu uvádzaná, pri čom
treba zachovať ustanovenia o označení a
akosti, ktoré budú stanovené minister
stvom hospodárstva.

$ 19.

Právne úkony, ktoré sa priečia ustano
veniam tohto nariadenia, sú bezúčinné.

S 20.

(") Dozorom nad zachovávaním tohto
nariadenia poverujú sa:

a) orgány stanovené v $ 5 zák. čl.
XLVI/1895 o zákaze falšovania poľnoho
spodárskych plodín, výrobkov a potrieb,

b) orgány, ktoré budú ustanovené Syn
dikátom podľa 8 3, písm. h. Dozorčími or
#ánmi Syndikátu, môžu byť len elovenski
šlátni občania, svojprávni, spoľahliví a dô
veryhodní. Osoby tie vezme okresný úrad
do sľubu, že budú vykonávať dozor podľa
najlepšieho vedomia a svedomia. Do sľubu
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vzaté dozorčie orgány Syndikátu môžu
svoju funkciu vykonávať v obvodoch urče
ných Syndikátom a sú, vykonávajúc funk
cie im podľa tohto nariadenia sverené, po
stavené naroveň, pokiaľ ide o trestne
právnu ochranu a zodpovednosť, verejným
orgánom. Pritom sú dozorčie orgány po
vinné zachovávať najprísnejšie tajomstvo
o okolnostiach, o ktorých nadobudly ve
domosti pri výkone svojej pôsobnosti.

(7) Pre odborné posudky možno použiť
štátnych ústavov pre skúmanie potravín
a Štátne zemedelské výskumné ústavy v
Bratislave, ktorých orgány majú, nakoľko
je to k tejto činnosti potrebné, práva a po
vinnosti ako orgány v ods. 1 uvedené.

() Pestovatelia papriky, prevodzova
telia mlynov na papriku a organizácia uve
dená v 8 10, sú povinní dovoliť dozorčím
crgánom riadne legitimovaným nahliadnuť
do všetkých výrobných a obchodných zá
znamov týkajúcich ga tovaru, uvedeného
v 81 (8 18), dávať žiadané vysvetlenia a
nredložiť žiadané doklady, nakoľko sa tý
kajú pestovania, spracovania alebo odbytu
tohto tovaru, ako aj povoliť vstup na po
zemky a do prevozných a obchodných
sniestností a skladov podľa S 9 zákonač.
293/1920 Sb. z. a n., pričom treba zachovať
aetanovenia $8 8 a 10 tohto zákona.

() Úrady a obce sú povinné spolupô
sobiť pri vykonávaní tohto nariadenia,

S 21.

(! Prestúpenie predpisov tohto naria
denia, aj prestúpenia predpisov nariadení
podľa neho vydaných trestá okresný(štát
ny policajný) úrad peňažným trestom do
€0.000.— Ks alebo zavrelím do 3 mesia
cov. Pre prípad nedobytnosti peňažného
trestu má byť uložený náhradný trest za
vretia do 3 mesiacov podľa miery zavi
nenia. Za právnické osoby sú trestne zod
povedné osoby, ktoré sú povolané ich na
vonok zastupovať.

(|) Falšovanie papriky sa trestá podľa
zák. čl. XLVI/1895.
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8 22.

Syndikát pre úpravu pestovania a 6pra
covania papriky a obchodu s paprikou 60
sídlom v Bratislave, zriadený podľa vlád
neho nariadenia č. 328/1936Sb. z an.sa
zrušuje a jeho majetok prechádza na Syn
dikát ($ 2, ods. 1.), zriadený podľa tohto
nariadenia, ktorý ručí za dlžoby, vzťahujú
ce 6a na prevzatý majetok len do výšky
jeho hodnoty.

S 23.

() Vládne nariadenie č. 328/1936 Sb. z.
a D. 6a Zrušuje,

() Opatrenia, ktoré boly učinené vo
veciach pestovania, 6pracovania a obchodu
6 paprikou pre hospodársky rok 1939 zo
gtávajú v platnosti.

$ 24.

Toto nariadenie nadobúda platnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva spolu 6o zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Fritz v. r.

Medrickýv. r.

Dr. Tuka v.r.
Dr. Ďurčanský v.r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivákv.r. Stanov. r.

244d.

Vyhláška Najvyššieho úradu
hospodárskeho

zo dňa 25. septembra 1939
o povinnom hlásení zásob a cien surovej

ovčej vlny.

Najvyšší úrad hospodársky podľa S 100
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. a podľa 5
2 vládneho nariadenia č. 205/1939 SI. z.
nariaďuje:

S 1.

() Osoby fyzické a právnické, ktoré
skupujú pre ďalší predaj surovú ovčiu vlnu,
Sú povinné hneď (najneskoršie do 24 ho
din od začiatku účinnosti tejto vyhlášky)
oznámiť Najvyššiemu úradu hospodárske
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mu stav svojich zásob surovej ovčej vlny a
to podľa jednotlivých druhov a akosti.

() V hlásení (ods. 1) treba uviesť nielen
zásobu surovej ovčej vlny na sklade, ale
osobitne aj kontrahované, avšak ešte ne
odobrané množstvo od producentov.

S2.
Osoby, uvedené -v S ľ, čú povinnésú- |

časne 6 ohlásením zásob oznámiť. ŇNajvyš
šiemu úradu hospodárskemu ceny jednotli
vých druhov a akostí surovej ovčej vlny,
ktoré docielily pri posledných predajoch
spotrebiteľom.

S 3.

Osoby, uvedené v S 1, sú povinné ozna
movaí stav svojich zásob 6 udaním clen
vždy 1. a 15. každého mesiaca Najvyššie
mu úradu hospodárskemu.
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S 4.

Okresným smiešaným živnostenským
spoločenstvám a obchodným gremiám sa
prikazuje, aby 6a presvedčily u osôb, uve
dených v8 1, či povinnosť hlásenia bola
presne a včas splnená.

8 5.

Nedodržanie prikazu, vydaného touto
vyhláškou, nesprávne alebo neúplné údaje,
aj nedodržanie predpísaného termínu pre
hlásenie, trestá sa podľa hlavy VIII záko
na č. 131/1936 Sb. z: a n.

S 6.

Toto opatrenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia.

Prezident Najvyššieho úradu
hospodárskeho:

Dr. Zaťko v. r.

Kníihtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra čislo 12.
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Predplatné na jeden ročník činí v tuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.—Kg s výhradou event. zvýšenia pri nepredvidaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšeni výrobných nákladov
alebo smimoriadneveľkého rozeahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks v tu
zemsku a 155.—Ks do zahraničia. Predplatné tohto roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplatí nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 strdnkach za každú stránku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.
Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v knihkupectvách. Knihkupci pri odbere aspoň 10
exemplárov niektorej čiastky obdržia 25% sľavu s vyznačenej ceny.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazžpäť.
Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movaf najneskoršie do 4 týždňov po vydaní: ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čís. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradi predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť číslo čiastky
(a nie číslo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len
ADMINISTRÁCII

SLOVENSKÉHO ZAKONNIKA
BRATISLAVA.
Vládna buďova.
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245.
Zákon

zo dňa 28. septembra 1939
o Hlinkovej slovenskej ľudovej strane.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

Diel prvý.
Všeobecné ustanovenia.

5 1.

Hlinkova slovenská ľudová slrana
(slrana slovenskej národnej jednoty) je
polilickou organizáciou, prostredníctvom
ktorej zúčasiňuje sa slovenský národ na
vedení a správe štátu.

S 2.

Hlinkova slovenská
(strana slovenskej
právnickou osobou.

S 3.

Členom Hlinkovej slovenskej ľudovej
strany (strany slovenskej národnej jedno
ty) je štátny občan slovenskej národnosti,
ktorý bol za člena prijatý.

S 4.

() Členovia strany majú zvýšené po
vinnosti voči národu a štátu.

(?) Člen strany, ktorý neplní svoje po
vinnosti, alebo poruší disciplínu strany,
podlieha týmto disciplinárnym trestom:

a) napomenutie,
b) pokarhanie,
c) peňažná pokuta do výšky 5000 Ks,

ľudová slrana
národnej jednoty) je

Cena 1.— Ks.

d) pozbavenie funkcií a strata spôso
bilosti znovu ich zaslávať,

e) vylúčenie zo strany.
(") Podrobnosti určuje disciplinárny po

riadok, vydaný širším predsedníctvom
strany.

() Peňažná pokuta [ods. 2, pism. c)|
sa vymáha administratívnou exekúciou.

Diel druhý.
Miestna orfanizácia.

S 5.

() Základnou složkou Hlinkovej slo
venskej ľudovej strany (strany slovenskej
národnej jednoty) je miestna organizácia.

() Miestnu organizáciu spravuje valné
shromaždenie a výbor. Výbor pozostáva
z predsedu a 6 až 12členov, menovaných
generálnym tajomníkom strany na návrh
valného shromaždenia miestnej organi
zácie,

(") Do právomoci valného shromažde
nia patri:

a) navrhovať predsedu a členov výboru
na menovanie,

b) určiť kandidátov strany do obecné
ho zastupiteľstva, miestnych školských
stolíc a iných obecných komisii a korpo
rácií.

() Všetko, čo nepatrí do pôsobnosti
valného shromaždenia, patrí do pôsobno
sti výboru.

Okresná organizácia.

S 6.

(/) Miestne organizácie sa sdružujú v
okresoch v okresnú organizáciu. Okresnú
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organizáciu spravuje valné shromaždenie |
a výbor.

() Výbor pozostáva z predsedu a 12
členov, menovaných predsedom strany na
návrh valného shromaždenia okresnej or
ťanizácie.

$7.

() Členmi okresného valnéhoshromaž- |
denia sú:

a) členovia výboru okresnej organi
zácie,

b) za každú miestnu organizáciu v
okrese predseda, podpredseda, tajomník a
pokladník, prípadne dôverník za skupinu
tej obce, kde ešte niet miestnej organi
zácie.

(“) Do právomoci valného shromažde
ia okresnej organizácie patrí:

a) navrhovať predsedu a členov okres
ného výboru na menovanie,

b) určiť kandidátov strany do okrex
ných komisií a korporácii.

() Všetko, čo nepatrí do pôsobnosti
valného shromaždenia, patrí do pôsobno
sti výboru.

Župná organizáci

5 8.

() Župné organizácie sa zriaďujú v
župných sídlach. Župnú organizáciu spra“
vuje valné shromaždenie a výbor. Výbor
pozostáva z predsedu a 12 členov, meno
vaných predsedom strany na návrh val
ného shromaždenia župnej organizácie.

() Členmi valného shromaždenia žup
nej organizácie sú:

a) poslanci strany,
území župy,

b) členovia výboru župnej organizácie
strany,

c) členovia strany, ktorí sú v župnom
výbore,

d) za každú okresnú organizáciu: pred
seda, podpredseda, tajomník a pokladník.

() Do právomoci valného shromažde
nia župnej organizácie patrí:

a) navrhovať predsedu a členov žup
ného výboru strany na menovanie,

ktori bývajú na

b] určiť kandidátov strany do župného
výboru a iných župných komisií a korpo
rácií. m.

() Všetko, čo nepatri do pôsobnosú
valného shrom>ždenia, patrí do pôsobno

| sti výboru.

Užšie predsedníctvo.

5 9.

U) Členmi užšieho predsedníctva stra
ny sú:

a) predseda strany,
b) štyria podpredsedovia strany,
c) generálny tajomník strany.
(") Užšie predsedníctvo rozhoduje v

organizačných, finančných a tlačových ve
ciach strany.

Širšie predsedníctvo.

5 10.

") Členmi širšieho predsedníctva sú:
a) členovia užšieho predsedníctva,
b) predsedníctvo snemu,
c) členovia vlády,
d) 12 osôb, menovaných predsedom

strany,
e) hlavný veliteľ HG.
(") Osoby, uvedené pod b)a c) sú člen

mi širšieho predsedníctva slrany iba, ak
sú členmi Hlinkovej slovenskej ľudovej
strany (strany slovenskej národnej jed
noty).

S 11.

() Širšie predsedníctvo strany:
a) určuje základnúlíniu poliliky slrany,
b) vysiela 10 osôb do šlátnej rady,
c) navrhuje predsedovi slrany gene

rálneho tajomníka na menovanie,
d) navrhuje prezidentovi republiky

hlavného veliteľa HG na menovanie.
(7) Všetko, čo nie je vyhradené sjazdu

a užšiemu predsedníctvu, patrí do pôsob
nosti širšieho predsedníctva.

5 12,

Funkčné obdobie členov užšiehoa šir
šieho predsedníctva trvá tri roky.
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Sjazd,

8 13.

() Sjazd je vreholná ustanovizeň
slrany.

() Členmi sjazdu sú:
a) členovia užšieho a širšieho pred

sedniclva,
b) poslanci strany,
c) predsedovia župných politických or

fainizácii,

d) predsedovia a delegáti ckresných
polilických organizácii.

() Do právomoci sjazdu patri:
a) voliť predsedu strany a 4 podpred

scdov,
b) rozhodovať o zásadných otázkach

programových,
c) schvaľovať program strany.
() Sjazd svolúva predseda strany naj“

menej raz za 3 roky.

£—
Generálny sekretariát.

S 14.

Generálny sekrelariát je výkonným or
ťúnom užšicho a širšieho predsedníctva
slrany. Ňa jeho čele stoji generálny tajom
nik.

Diel treti.
Rozličné ustanovenia.

S 15.

Na orfány slrany sa vzťahujú právne
predpisy o úradnom tajomslve.

8 16.

Hlinkova garda je polovojensky orfga
nizovaný sbor v rámci Hlinkovej sloven
skej ľudovej slrany (strany slovenskej ná
rodnej jednoty).

S 17.

Ďalšie podrobnosti o vzniku, složení a
právomoci orgánov strany určuje rokova
cí poriadok, vydaný širším predsedníc
tvom.

S 18.

Tenlo zákon nadobúda účinnosti dňom
vyhlásenia a vykoná ho minister vnúlra.

Dr. Tiso V. I,
Dr. Sokolv. r.
Dr. Tukav. r.

246.
Zákon

zo dňa 28. septembra 1939
„0 úprave služebného pomeru vydatých
učiteliek, vydatých učiteliek ručných prác
národných škol a vydatých opatrovateliek.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

S 1.

() Vydatá učiteľka, vydalá učiteľka
ručných prác, ustanovená v pragmatikál
nom pomere na verejnej národnej škole,
alebo vydatá opatrovateľka na verejnej
opatrovni, ktorá sa zriekla alebo zriekne
dobrovoľne služby do 31. októbra 1939, a
ak sa vydala neskoršie, do troch mesiacov
po vydaji, dostane za každý celý rok sku
ločnej služby, započílateľný pre výmer
penzijných platov, odstupné, a to za prvých
10 rokov po 8% a za každý ďalší rok
po 6% penzijnej základne, ktorú mala
dňa rozviazania služebného pomeru. Ak
započitateľný čas pre výmer odstupného
nepresahuje 10 celých rokov, vymeria
sa odstupné i za zlomky roku pomernou
sumou, pri čom sa dbá iba na celé mesiace.

() Služebný pomer vydatej učiteľky
(učiteľky ručných prác, opatrovateľky),
uvedenej v prvom odseku sa rozväzuje po
sledným dňom kalendárneho mesiaca, v
ktorom sa zriekla služby.

$ 2.

() Vydalá učiteľka (učiteľka ručných
prác, opatrovaleľka), klorá sa podľa 5 1
zriekla alebo zriekne svojho služebného
miesta a má v deň zrieknutia sa služby
aspoň 10 započítaleľných rokov vo verej
nom penzijnom zaopalrení pre nárok na
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penziu a jej výmer, môže si v žiadosli 0
dobrovoľné vzdanie sa služby namiesto od
stupného podľa S 1 uplatniť nárok na pen
ziu v deň dovfšenia 55. roku svojho veku
a velúpiť prvým dňom kalendárneho me
siaca, klorý nasleduje po dni zrieknutia
sa služby, do trvalej výslužby. Nárok na
penziu nadobudne iba prvým dňom me
siaca po dovíšení 55. roku evojho veku.
Penzia sa vymeria z peanzijnej základne,
čo palrí v deň vstupu do výslužby a po
dľa započítaleľného služebného času
v tento deň.

() Ak v 1 odseku uvedená osoba pred
dovrtšením 55. roku svojho veku a po roz
luke manželslva alebo po umretí manžela,
po prípade ak prestane byť t. zv. družkou
(S 6), nebude mať prijmu, čo je polovicou
jej penzie alebo príslušného najnižšieho
výmeru výslužného, ak je tento vyšší, na
dobudne nárok na výplatu čiastky, dopl
ňujúcej jej príjem na polovicu jej penzie,
po pripade na príslušný najnižší výmer.
Nárok na výplatu tejto sumy zaniká kon
com mesiaca, v ktorom sa táto osoba zno
va vydá.

() Odo dňa vstúpenia do výslužby až
do nadobudnutia nároku na penziu podľa
odseku 1, nepočitajúc do toho čas, v kto
rom sa vyplácala suma podľa odseku 2, pla
li učiteľka (učileľka ručných prác, opalro
vateľlka)udržovací príspevok ročne 3%po
slednej penzijnej základne. Udržovací prí
spevok treba platiť vopred v polročných
lermínoch na šekový účet úradu, prísluš
ného pre vymeranie penzie. Ak sa onesko
rí učiteľka (učiteľka ručných prác, opatro
vateľka) so zaplatením udržovacieho prí
spevku dlhšie ako jeden rok, zanikajú ná
roky podľa odseku 1 a 2.

() Ak sa zistí, že niet podmienok podľa
odseku 1, pokladá sa žiadosť podľa tohto
odseku za zrieknutie sa služby s odstup
ným podľa 8 1.

5 3.

() Mi islerslvo školslva a národnej
usvely môže rozviazať služebný pomer tej
pragmatikálnej učiteľky, učiteľky ručných

Slovenský zákonník č.246.

prác na verejnej národnej škole alebo opa
trovateľky na verejnej opatrovni, ktorá je
1. novembra 1939 vydatá, alebo sa po tom
to dni vydá, ale sa nezriekne dobrovoľne
siužby (8 1, ods. 1] — bez ohľadu nato,
či služebný pomer sa založil pred 1. no
vembrom 1939 alebo po ňom — 6o gúčas
ným priznaním nároku za každý celý rok
skuločnej služby, započítateľný pre vý
mer výslužného na odstupné, a to za
prvých 10 rokov po 6% a za každý ďalši
celý rok po 4% penzijnej základne, klorá
jej naposledy patrila.

() Rozviazaný služebný pomer učileľky
(učiteľky ručných prác, opalrovaleľky)
končí sa posledným dňom mesiaca, v klo
rom sa jej doručil výmer o rozviazaníslu
žebného pomeru.

() Výber vydatých učiteliek (učiteliek
ručných prác, opatrovaleliek), ktorýchslu
žebný pomer sa rozviaže podľa odseku 1,
vykoná minislerstvo školstva a národnej
osvety podľa smerníc, kloré vydá vláda,
prizerajúc najmä na príjmové, majetkové,
rodinné pomery učiteľky a na služebné
záujmy.

5 4.

U) Učiteľka (učiteľka ručných prác,
opalrovateľka), ktorej služebný pomer su
10zviazal podľa 58 1 alebo 3, móže by(
znova ustanovená v predošlom služebnom
pomere podľa slavu v deň rozviazania.
Predpokladom pre opälné uslanovenie je,
že splňuje ináč podmienky pre uslanove
nie, ďalej, že jej služebný výkon v posled
ných troch rokoch pred rozviazaním slu
žebného pomeru označil sa celkovým po
sudkom aspoň tretieho slupňaa žejej vý“
živa, po prípade výživa jej rodinných prí
slušníkov je ohrožená.

() Rodinnými príslušníkmi v smysle
predchádzajúceho odseku sú manžel a
vlastné, nevlastné alebo osvojené deti uči
leľky (učiteľky ručných prác, opatrovateľ
ky).

) Podmienkou pre opätné započilanicpredošlejslužbyprenároknapenziua jej
výmerje, že odstupné vráti v primeraných
lehotách.
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S 5.

() Odstupné podľa S 1, odsek 145 3,
odsek 1 sa vyplatí najviac v 4 termínoch,
a to do troch. šiestich, deviatich a do dva
nástich mesiacov od rozviazania služebné
ho ponieru — ale najskôr 1. januára 1940
— pri čom odstupné, čo neprevyšuje sumu
20200 Ks, vyplalí sa naraz a vyššie od
stupné ako láto suma tak, aby splátky bo
ly až do vyčerpania odstupného aspoň
2000 Ks.

() Poskytnutie odstupného vylučuje vy
danie prevodnej sumy podľa predpisov o
verejnoprávnom poistení a vrátenie pen
zijných príspevkov.

5 6.

Ustanovenia tohto zákona vzťahujú sa
i na učiteľky (učiteľky ručných prác, opa
trovateľky), ktorých manželstvo sa rozlú
čilo, ak nie sú vo výžive na svoj plat od
káznné, ďalej i na 1. zv. družky života.

5 7.

Tento zákon nadobúda účinnosli v deň
vyhlásenia: vykoná ho minister školstva a
národnej osvety v dohode s ministrom fi
nancií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Dr. Pružinskýv. r. Sívák v. r.

247.
Zakon

zo dňa 28. septembra 1939
o vylúčení obcí Košická Belá a Košické
Hámry z obvodu okresného súdu v Pre
šove a ich pričlenení k obvodu okresného

súdu v Gelnici.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

S 1.

Z obvodu okresného súdu v Prešove
sa vylučujú obce Košická Belá a Košické
Hámry a pričleňujú sa k obvodu okresné-:
ho súdu v Gelnici.

929

S 2.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom
vyhlásenia a vykoná ho minisler pravo
súdia, klorý určí i deň počiatku činnosti
okresného súdu v Gelnici s ohľadom na
obce,uvedenév85 1.

Dr. Tiso v, r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Fritz v. r.

248.
v veVyhláška Najvyššieho úradu

hospodárskeho
zo dňa 29. septembra 1939

o vymielaní pšenice, raži a jačmeňa.

Najvyšší úrad hospodársky podľa 8 100
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. a podľa S
2 vládneho nariadenia č. 205/1939 SI. z.,
nariaďuje:

8 1.

() Stupeň vymielania v obchodnom
mletí činí pri výrobe múk:

a) pšeničných potravinových najmenej
199,

b) jednomletej ražnej najmenej 78%,
c) jačmennej najmenej 67%.
() Rozprach pri zomielani pšenice mô

že činiť najviac 2% a pri zomielaní raži
a jačmeňa 3%.

S 2.

Previnenie proti predpisom tejto vy
hlášky 6a trestá podľa hlavy VIlí zákona
č. 131/1936 Sb. z. a n.

8 3.

Vyhláška Najvyššieho úradu hospo
dárskeho zo dňa 12. septembra 1939, č.
228 SI. z., o vymielaní pšenice, raži a jač
meňa, sa týmto opatrením zrušuje.

5 4.

Opatrenie toto nadobúda
dňom vyhlásenia.

účinnosti

Prezident Najvyššieho úradu
hospodárskeho:
Dr. Zaťko v. r.



Slovenský zákonník
je vydávaný podľa vl. nar. č. 14 a 103 SI. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročník činí u tuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.—Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvidaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks u tu
zemsku a 155.— Ks do zahraničia. Predplatné tohto roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplatí nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom preďaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až S stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.
Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v knihkupectvách. Kníhkupci pri odbere aspoň 10
exemplárov niektorej čiastky obdržia 25% sľavu s vyznačenej ceny.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazpäť.
Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do 4 týždňov po vydaní: ak neboly u tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čís. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť číslo čiastky
(a nie čislo normy) s udaním ročníka,

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZAKONNIKA

BRATISLAVA.
Vládna budova.



Slovenský zákonník
Čiastka 55. Vydaná 9. októbra 1939. Ročník 1939.

OBSAH: (249.—251.) 249, Vyhláška minislerslva financií o colných prirážkach k colným sadzbám
na niekloré druhy obilia. — 250, Vyhláška ministra financii o paušalovaní dane z obralu
u obilia a nieklorých slrukovin, dovážaných z cudziny, a liež u múky, mlynských výrob
kov a olrúb. — 251, Vyhláška ministra financií, klerou sa uverejňuje opalrenie Sloven
ske] národnej banky v Bratislave o povinnom pcslupe vývozných pohľadávok.

249.
Vyhláška

ministerstva financií
zo dňa 29. septembra 1939

o colných prirážkach k colným sadzbám
na niektoré druhy obilia.

Ministerslvo financií podľa 8 3 vládne
ho nariadenia zo dňa 11. júla 1939, č. 167
Sl. z., o colných prirážkach k colným sadz
bám na niektoré druhy obilia, s účinno
sťou odo dňa 10. októbra 1939 vyhlasuje:

$1.
U) Colná prirážka k colnej sadzbe pre

lovar sadz. čis. 23 (pšenica, tenkelľ), vy
počítaná podľa ustanovenia poznámky v
čl. IL, $ 2 vládneho nariadenia č. 96/1933
Sb. z. an. k sadz. čís. 23 až 26, upravuje
sa na 30.— Ks za 100 kg hrubej váhy.

() Colné prirážky k colným sadzbám
pre tovar sadz. čis. 24 až 26, vypočítané
podľa uslanovení poznámokv čl. [., 88 1a
2av čl. IV.ods. 2 vládneho nariadenia,
č. 96/1933 Sb. z. a n. k sadz. čís. 24 až 26.
a k sadz. čís. 23 až 26, sa upravujú takto:

Colná prirážka
Pre tovar za 100 kg
sadz. čísla: hrubej váhy
24. Raž 29.— Ks
25. Jačmeň 22.— Ks
26. Ovos 16.— Ks

8 2.

Colné prirážky, vyhlásené naposledy
vyhláškou ministerstva financií č. 192/1939
SI. z. sa zároveň zrušujú.

Dr. Pružinskýv. r.

Cena 1.— Ks.

250.
Vyhláška

ministra financii
zo dňa 15. septembra 1939,

ktorcu sa pozmeňuje vyhláška ministra
financií zo dňa 31. mája 1932, č. 79 Sb.z.
a n, 0 paušalovaní dane z obratu u obilia
a niektorých strukovín, dovážaných z cu
dziny, a tiež u múky, mlynských výrobkov

a otrúb.

Podľa S 19, ods. 8 zákona č. 268/1923
Sb. z. a n., v znení zákonov č. 246/1926 Sb.
z. a n., č. 188/1930 Sb. z. a n., č. 56/1932
Sb. z a n. č. 265/1935 Sb. z. an.a č.
336/1938 Sb. z. a n., nariaďujem v dohode
s ministrom hospodárstva:

ČI. I,

Odsek 6 vyhlášky č. 79/1932 Sb. z. a
n. sa mení a bude znieť takto:

„Tuzemský mlyn, vyrábajúci múku,
mlynské výrobky alebo otruby vo mzde
je povinný s výnimkami, uvedenými v ode.
12 tejto vyhlášky, platiť paušál za výrobcu,
a to z priemernej burzovej ceny obilia
(tiež ryže) alebo strukovín, znamenanej na
Bralislavskej burze v dobe od 1. do 20. dňa
v mesiaci, klorý predchádza mesiac, v kto
rom bolo započaté s mletím vo mzde, ku
ktorej priráta sa 20.— Ks melného z kaž
dého g obilia (prip. ryže) alebo strukovín.
Priemerná cena zaokrúhli sa na celé de
siatky korún, a to dole, ak činí zlomok
desiatky korún Ks 5— alebo menej, a
nahor, ak zlomok desialky korún presa
huje Ks 5.—. Priemerná cena bude vyhla
sovaná v Úradných novinách ministerstvom



Slovenský zakonnik
je vydávaný podľa vl. nar. č. 14 a 103 SI. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročník činí v tuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.— Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvidaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks u tu
zemsku a 155.— Ks do zahraničia. Predplatné tohto roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplati nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú slrúnku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50%, uvššia.
Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštsu po pred

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v knihkupectvách. Kníhkupci pri odbere aspoň 10
exemplárov niektorej čiastky obdržia 25% sľavu s vyznačenej ceny.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nažpäť.
Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do 4 týždňov po vydaní, ak neboly u tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čís. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradi predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť číslo čiastky
fa nie číslo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len
ADMINISTRÁCII
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Vládna budova.
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OBSAH: (249.—251.) 249, Vyhláška minislerstvá linancii © colnýcmprirážkach k coifym vadznaru
na niektoré druhy obilia. — 250, Vyhláška ministra financií %pauíalevaní dane z „bratu
u obilia a nleklorých strukovín, dovážaných z cudziny. a tiež u miky, mlynských výreb
kov a otrúb. — 251, Vyhláška ministra financil, klerou sa uverejáuie «patrenie Slover.
skej národnej banky v Bratislave o povinnom pzalupe vývozných pohľadávok,

249.

i Vyhláška
ministerstva financií

zo dňa 29. septembra 1939
o colných prirážkach k colným sadzbám

na nieklcré druhy obilia.

Ministerslvo financií podľa $ 3 vládne
ho nariadenia zo dňa 11. júla 1939, č. 167
SI. z., o colných prirážkach k colným sadz
bám na niektoré druhy obilia, s účinno
sťou odo dňa 10. októbra 1939 vyhlasuje:

Š 1.

() Colná prirážka k colnej sadzbe pre
tovar sadz. čís. 23 (pšenica, tenkeľ), vy
počítaná podľa ustanovenia poznámky v
čl. I, $ 2 vládneho nariadenia č. 96/1933
Sb. z. an. k sadz. čís. 23 až 26, upravuje
sa na 30.— Ks za 100 kg hrubej váhy.

(") Colné prirážky k colným sadzbám
pre lovar sadz. čís. 24 až 26, vypočítané
podľa ustanovení poznámokv čl. [., 88 1 a
2a v čl. IV., ods. 2 vládneho nariadenia,
.č. 96/1933 Sb. z. a n. k sadz. čís. 24 až 26

a k sadz. čís. 23 až 26, sa upravujú takto:
Colná prirážka

Pre tovar za 100 kg
sadz. čísla: hrubej váhy
24. Raž 29.— Ks
25. Jačmeň 22.— Ks
26. Ovos 16.— Ks

5 2.

Colné prirážky, vyhlásené naposledy
vyhláškou minislerstva financií č. 192/1939
SI. z., sa zároveň zrušujú.

Dr. Pružinský v. r.

Cena 1.— Ko.

250.
Vyhláška

ministra financii
zo dňa 15. septembra 1939,

ktorcu sa pozmeňuje vyhláška ministra
financií zo dňa 31. mája 1932, č. 79 Sb. z.
a f, 0 paušalovaní dane z obratu u obilia
a niektorých strukovín, dovážaných z cu
dziny, a tiež u múky, mlynských výrobkov

a otrúb.

Podľa S 19, ods. 8 zákona č. 268 1923
Sb. z. an., v znení zákonov č. 216 1926 Sb.
z. a n., č. 1881930 Sb. z. a O.. č. 36 1932
Sb. z a n. č. 2651935 Sb. z. an.a č.
356/1938 Sb. z. a n., nariaďujem v dohode
s ministrom hospodárstva:

čl. I.

Odsek 6 vyhlášky č. 79 1932 Sb. z. a
n. sa mení a bude znieť takto:

„Tuzemský mlyn, vyrábajúci múku,
mlynské výrobky alebo otruby vo mzde
je povinný s výnimkami, uvedenýmiv ods.
12 tejto vyhlášky, platiť paušál za výrobcu,
a to z priemernej burzovej ceny obilia
(tiež ryže) alebo strukovín, znamenanej na
Bralislavskej burze v dobe od 1. do 20. dňa
v mesiaci, ktorý predchádza mesiac, v klo
rom bolo započaté s mletim vo mzde, ku
ktorej priráta sa 20.— Ks melného z kaž
dého g obilia (príp. ryže) alebo strukovin.
Priemerná cena zaokrúhli sa na celé de
siatky korún, a to dole, ak činí zlomok
desiatky korún Ks 5.— alebo menej, a
nahor, ak zlomok desiatky korún presa
huje Ks 5.—. Priemerná cena bude vyhla
sovaná v Úradných novinách ministerstvom
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financií. Okrem paušálu je mlyn povinný
platiť ešte pravidelnú daň z obratu zo svo
jej mzdy (melného, mýtneho alebo merič
ného)."

ČI. II.

Táto vyhláška platí so zpätnou účinno
sťou od 1. apríla 1939.

Dr. Pružinský v.r.

2531.

Vyhláška
ministra financii

zo dňa 30. septembra 1939,
ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej
národnej banky v Bratislave č. 10 zo dňa
30. septembra 1939 o povinnom postupe

vývozných pohľadávok,

Podľa 8 3 vládneho nariadenia zo dňa
4. apríla 1939, č. 48 SI, z., o povinnom
postupe vývozných pohľadávok, vyhlasu
jem opatrenie Slovenskej národnej banky
v Bratislave.

Dr. Pružinskýv. r.

Opatrenie
Slovenskej národ. banky (č. 10)

zo dňa 30. septembra 1939
o povinnom postupe vývozných

pohľadávok.

Podľa $ 1 vládneho nariadenia zo dňa
4. apríla 1939, č. 48 SI. z, o povinnom
postupe vývozných pohľadávok, činí Slo
venská národná banka v Bratislave toto
opatrenie:

či. I.

Vývozcom sa ukladá povinnosť, aby v
smysle $ 1 uvedeného vládneho nariadenia
postupovali niektorej z tuzemských devi
zove oprávnených bánk svoje pohľadávky,

— 2——— -- —- -—

vznikajúce prí vývoze tovaru do všetkých
šlátov mimo Prolektorálu Čechy a Morava
a Nemecka.

Pokiaľ ide © vývoz do Rumunska, Bul
harska a Juhosiávie, nariaďuje Slovenská
národná banka povinný postup na Anglo
Pražskú úvernú banku,filiálku v Bratisla:
ve, a lo tak u cxportných pohľadávok už
jeslvujúcich, ako aj u exportných pohľadá
vok novým vývozom vznikajúcich.

Opatrenie Národnej banky Česko-sSlo
venskej, filiálky v Bralislave č. 4, uverej
nené vyhláškou ministra financií zo dňa 4.
apríla 1939 č. 51,39 SI. z., o povinnom
poslupe vývozných pohľadávok, vznikajú
cich pri vývoze tovaru do štátov, ktoré
majú so Slovenským štálom platebný styk
vo voľnej devíze (voľná cudzina), zosláva
nezmenene v platnosti.

ČI. II.

Banka, ktorej je pohľadávka poslúpe
ná, upovedomízahraničného dlžníka o ces!
s odvolaním sa na toto opatrenie.

ČI. 111.

Splnenie povinnosti podľa čl. I. tohlo
opatrenia bude sa skúmať pri schvaľovaní
vývozných prehlásení, predpísanom vo
vládnom nariadení zo dňa 25. seplembru
1938, č. 190Sb. z. a n.

čl. IV.

Slovenská národná banka v Bratislave
povolí s prípadu na prípad individuálne
úľavy z tejto povinnosti, ak to bude vy
žadovať povaha obchodov a ak sa odvod
vývozných pohľadávok zabezpečí iným
spoľahlivým spôsobom.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE.

Riaditeľ: Nám. riaditeľ:
Ing. Pázman v. r. Virsik v. r.

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra č. 12
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252.
Vládne nariadenie

zo dňa 20. septembra 1939
o úprave obchodu s drahými kovmi.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

Obchodovať 6 drahými kovmi môžu len
osoby, ktoré majú príslušné živnostenské
oprávnenie a klorým okrem toho udeli mi
nisterstvo financií osobitné povolenie, vy
počujúc Slovenskú národnú banku (v ďal
šom lexte „oprávnené osoby“). Minister
stvo financií určí pri udelení povolenia
jeho rozsah a podmienky a môže udelené
povolenie hocikedy obmedziť, po prípade
i odňať.

S 2.

() Drahými kovmi podľa tohto naria
denia rozumejú 6a zlalo, platina, platinový
kov a striebro v nespracovanom stave
(sliatiny, prúty, zlomky a všetky iné druhy
nespracovaného kovu v rýdzomstave, ale
bo eliatiny a 6mesy s inými kovmi), v po
lospracovanom a 6pracovanom stave, ak
sa drahý kov necení podľa svojho spraco
vania, ale len podľa svojej rýdzosti (zlom
ky starožitného zlata), ako i zlaté a strie
borné mince, ktoré boly vzaté z obehu,
alebo ktoré sú bez kurzu.

() Obchodom rozumie 6a kúpa, predaj,
výmena alebo založenie drahých kovov
na vlastný alebo cudzí účet.

Cena 1.— Ks.

5 3.

Slovenská národná banka je oprávnená:
a) vydať potrebné predpisy pre obchod

s drahými kovmi:
b] určiť ceny, cmerodajné pre obchod

s drahými kovmi:
c) uložiť osobám, oprávneným obcho

dovať 6 drahými kovmi (8 1, ods. 1) povin
nosť, aby viedly záznamy o týchto obcho
doch a predkladaly jej o nich výkazy buď
v pravidelných časových obdobiach, alebo
na osobilnú výzvu.

d) sústrediť obchod s drahými kovmi
u ceba alebo na mieste ňou určenom tak,
že uloží oprávneným osobám (5 1), ako i
osobám, ktoré vyrábajú alebo získavajú
drahé kovy, aby jej odvádzaly nadobudnu
té alebo v luzemsku vyrobené, poťažne zí
skané drahé kovy, pri čom prevzatie bude
sa diať podľa podmienok, určených Slo
venskou národnou bankou.

S 4.

Živnoslenské úrady a puncové úrady
a ich expozitúry sú povinné vyhoveť do
žiadaniam Slovenskej národnej banky pri
vykonávaní pôsobnosti podľa tohto naria
denia.

S 5.

Opatrenia, vydané Slovenskou národ
nou bankou cieľom vykonania tohto na
riadenia, vyhlási minister financií v Slo
venskom zákonníku.

8 6.

Priestupky proti predpisom tohto na
riadenia a opatrení Slovenskej národnej
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banky, vydaných na jeho vykonanie, tres
lajú sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný,
podľa predpisov zákona č. 7/1924 Sb. z.
a n. vznení zákonov č. 121/1932a 113/1934
Sb. z. a n. (uverejnenom vyhláškou mini
stra financií č. 141/1934 Sb. z. a n) a
vládneho nariadenia č. 76/1939 Sl. z.

5 71.

Vládne nariadenie č. 122/1936 Sb. z.
a n. 6a zrušuje.

5 8.

Nariadenie toto nadobúda platnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi
nancií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Ďurčanský v. r. Medrický v.r.
Dr. Pružinský v.r.
Sivákv.r. Stanov. r.

anee
253.

Vládne nariadenie
zo dňa 9. októbra 1939
o revízii pozemkovej reformy.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI, z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

Opatrenia a rozhodnutia Štátneho po
zemkového úradu a ministerstva zemedel
stva, ktorému pôsobnosť Štátneho pozem
kového úradu bola prikázaná vládnym na
riadením č. 22/1935 Sb. z. a n. podrobí
revízii ministerstvo hospodárstva, na ktoré
hore označená pôsobnosťprešla.

$ 2.

() Prejímacia cena nehnuteľností, pre:
vzatých pri revízii, v $ 1 uvedenej, bude
určená podľa odhadného poriadku, ktorý
bude osobitne vydaný.
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() Ak pôjde o revíziu ziskania nehnu
teľnosti prídelom alebo z voľnej ruky, ná
hrada sa určí podľa ceny majiteľom zapla
tenej. Užitočné investície sa uznávajú.

() Prejimaci2 cena 6a zaplatí v holo
vosti alebo cessiou pohľadávok.

S 3.

Na žiadosť ministerstva hospodárstva
pozemnoknižný súd poznačí zákaz scudze
nia, žaťaženia alebo dania do árendy ne
hnuteľností, ktorých získanie. sa reviduje.

S 4.

Ustanovenia právnych predpisov 0 za
braní veľkého majelku pozemkového, ©
prideľovaní zabranej pôdy, o jej prevzatí,
o náhrade za ňu a o úverovej pomoci na
dobúdateľom pôdy, nakoľko odporujú to
muto nariadeniu, sa zrušujú.

S 5.

Toto nariadenie nadobúda platnosli
dňom vyhlásenia: vykonajú ho minister
hospodárstva a minister financií v dohode
so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Ďurčanský v. r. Dr. Fritz v.r.
aj za ministra dr. Tuku. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v.r.
Sivák v. r. Čatlošv. r.

254d.
Vládne nariadenie

zo dňa 16. októbra 1939
o úprave trvania služebného pomeru šlál

nych zamestnancov českej národnosti

Vláda Slovenskej republiky podľa 8
44 zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 Sl.
z. 0 ústave Slovenskej republiky, naria
ďuje:

5 1.

Zamestnanci (sudcovia) štátu, jeho
ústavov, podnikov alebo fondov v trvalom
služebnom pomere, ktorí sú českej národ
nosti, bez ohľadu na ich domovskúpriísluš
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nosť a epôsob ustanovenia v štátnej služ- S 12.
be vyhlasujú 6a za zamestnancov (sudcov)
dočasných, pokiaľ im po vydaní tohoto
nariadenia nebude vydaný dekrét o trva
lom ustanovení.

Toto nariadenie nadobúda platnosti
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády,

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Frilz v. r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrickýv.r.
Dr. Pružinský v.r. Stanov. r.
Sivák v. r. “ Čatloš v.r.

Knihtlačiareň Andreja, Bralislava, Trieda kráľa Alerandra číslo 12.
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vydávaný je podľa ul. nar. č. 14 a 109 SI. z. u jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročník činí v tuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.—Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvídaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks vutu
zemsku a 155.— Ks do zahraničia. Predplatné tohto roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplatí nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.
Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v kníhkupectvách. Knihkupci pri odbere aspoň 10
exemplárov niektorej čiastky obdržia 25% sľavu s vyznačenej ceny.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nažpäť.
Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do 4 týždňov po vydaní: ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čís. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradi predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť číslo čiastky
(a nie čislo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZAKONNIKA

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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233.
Ústavný zákon

zo dňa 25. septembra 1939
o štálnom občianstve.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto ústavnom zákone:

Časť prvá.
Štátni občania,

8 1.

() Štátnymi občanmi Slovenskej repu
bliky sú od 14. marca 1939:

a) osoby, ktoré samy, prípadne ich
manžel alebo ich predkovia na základe pô
vodu alebo právoplatného rozhodnutia
maly 30. októbra 1918 domovské právo na
územi slovenského štátu a nestratily ho
do dňa účinnosti tohto zákona: pritom na
dobudnutie domovského práva nastúpením
verejného úradu (8 10 zák. č. 222/1896 r.
z.) nepokladá sa za stralu domovského
práva na území Slovenskej republiky:

b) osoby, ktoré sa staly do účinnosti
tohlo zákona trvalými zamestnancami slo
venského štátu alebo niektorého štátneho
ústavu, podniku alebo fondu a složily slu
žebnú prísahu.

() Do 6 mesiacov môžu na minister
slve vnútra žiadať priznanie štátneho ob
čianstva od 14. marca 1939 osoby, ktoré
po 30. októbri 1918 nadobudly domovské
právo na území slovenského štátu, ale po
dľa predpisov predošlého odseku sa ne
staly štátnymi občanmi. Až do uplynutia
tejto lehoty, a v tom prípade, ak včas žia

Cena 1.20 Ks.

daly priznanie šlátneho občianstva, až do
rczhodnutia o ich žiadosti hľadí sa na tie
to osoby ako na štátnych občanov.

() Žiadosti o revíziu štátneho občian
stva sa pokladajú za žiadosti o priznanie
slovenského štátneho občianstva podľa
ods. 2.

() Udelenie štátneho občianstva po 14.
marci 1939 sa uznáva za platné.

() Štátne občianstvo získané podľa
tohto paragrafu sa vzľahuje aj na manžel
ku a na vlastné maloleté deti.

Časť druhá.
Nadobúdanie štátneho

občianstva,
S 2.

Narodením.

() Manželské deti štátneho občana a
nemanželské deti štátnej občianky narode

-ním nadobudnú štátne občianstvo, a to aj
vtedy, keď sa narodily v cudzozemsku.

() Deti z neplatného manželstva sú pri
posudzovaní štátneho občianstva manžel
ským deťom postavené na roveň.

(" O osobách, ktoré boly najdené v tu
zemsku, ak sa zisti, že nemajú inú štálnu
príslušnosť, ministerslvo vnútra môže vy
sloviť právnu domnienku, že sú štátnymi
občanmi slovenskými.

(") Osoby, narodené v tuzemsku, vyhlá
si ministerstvo vnútra za štátnych obča
nov, ak sa zistí, že nenadobudly iné šlátne
občianstvo.
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S 3.

Uzákonenim.

Uzákonením nadobúdajú štátne občian
stvo neplnoleté nemanželské deti sloven
ského štátneho občana, ktoré sa narodily
z cudzinky.

S 4.

Manželstvom.

(") Manželstvom nadobúda slovenské
štátne občianstvo cudzinka, ktorá sa vydá
za slovenského štátneho občana.

[) Cudzinka, ktorá vydajom získala
slovenské štátne občianstvo, podrží si ho
i po zániku manželstva.

8 5.

Udelením,

() Udelením (naturalizáciou) nadobúda
šlátne občianstvo dňom složenia prísahy
(8 6, ods. 1) csoba, ktorej ministerstvo vnú
tra vystaví naturalizačnú listinu.

() Na udelenie štátneho občianstva ni
klo nemá právny nárok.

() S manželom nadobúda šlátne ob
čianstvo aj manželka a maloleté zákonilé
deli a to i vtedy, keď s ním spolu nežijú.

() Nezákonité maloleté deti nadobúda
jú štálne občianstvo spolu s nemanželskou
matkou, ak ich so schválením príslušného
tuzemského poručenského súdu pojala do
žiadosti o udelenie šlátneho občianstva.

() Ustanovenia ods. 4 platia aj pre zá
konité deti vdovy-matky.

() Maloleté deli, ponechané v opa
tere rozlúčenej ženy, nadobúdajú štátne
občianstvo spolu s malkou, ak ich pojme
do svojej žiadosti so súhlasom tuzemského |
poručenského súdu.

() Manželke, ak dlhšiu dobu žije v tu
zemsku od manžela oddelene, možno ude
liť štátne občianstvo i vtedy, keď jej man
želstvo nebolo súdne rozlúčené. V týchto
prípadoch nadobúdajú štálne občianstvo aj

Sloveneský zákonník č.255.

svojej žiadosli so súhlasom tuzemského
poručenského súdu.

5 6.

") Komu bolo udelené štátne občian
slvo, musí složiť túlo prísahu:

„Prisahám na Boha Všemohúceho a
Vševedúceho, že budem verný Slovenskej
republike, že budem zachovávať zákony a
plniť svoje občianske povinnosti podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Tak mi Pán Boh pomáhaj!“

- () Prísaha hlavy rodiny vzťahuje sa i na
jeho manželku a neplnoleté deti. Neplno
letá osoba, ktorá nadobudla šlátne občian
stvo samostatne, skladá prísahu sama, ak
dovfťšila 14. rok svojho veku: za osobu
mladšiu alebo neschopnú k právnym činom
skladá prísahu jej zákonilý záslupca a v
jeho neprítomnosti opatrovník pre ňu
určený.

() Ak osoby, vyzvané složiť prísahu,
lúto od doručenia vyzvania do jednéhoro
ku nesložia, naturalizačná listina strati
platnosť.

() Ak žiadateľ pred složením prísahy
umre, alebo opustí rodinu, ministerstvo
vnútra môže opraviť naturalizačnú listinu
lak, aby prislušníci rodiny, v nej uvedeni,
samostatne nadobudli šlátne občianstvo.

Časť tretia.
Zánik štátneho občianstva.

5 7.

Nadobudnutím cudzej štátnej príslušnosti.

() Štátne občianstvo stráca osoba, kto
rá nebýva v tuzemsku a nadobudne nalu
ralizáciou cudziu štátnu príslušnosť. Stratu
ustáli administratívny úrad ]l.stolice.

() Ustanovenie ods. 1 neplatí, ak ide
a) o dôslojníka alebo rotmajslra z po

volania, a to aj vo výslužbe,
b) o inú osobu mužského pohlavia, klo

rá dovfšila 17. rok svojho veku, a lo až
do konca roku, v ktorom dosiahne 50.rok,
za brannej pohotovosti štátu až do konca
roku, v ktorom dosiahne 60. rok svojho

lej maloleté zákonité deti, ak ich pojme do : veku.
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S 8.

Uzákonením.
Uzákonením strácajú štátne občianstvo

neplnoleté nemanželské deti cudzieho
šlálneho občana, ak tým nadobúdajú štát
nu príslušnosť svojho otca.

s 9.

Manželstvom.

() Štátne občianstvo stráca žena, ktorá
sa vydá za cudzinca, ak nadobúda manžel
stvom aj jeho štátnu príslušnosť.

() Šlálne občianslvo, nadobudnuté po
dľa 85, ods. 7, stráca sa obnovením man
želského spolužilia.

S 10.

Prepustením.

U) Štátne občianstvo sa stráca prepu
štením zo štátneho sväzku na žiadosť. V
odôvodnených prípadoch aj manželka mô
že žiadať o svoje prepustenie. O žiadosti
rozhoduje príslušný administratívny úrad
I. stolice.

() K prepusleniu treba súhlas vojen
skej správy, ak ide

a) o dôstojníka alebo rotmajstra z po
volania, a to aj vo výslužbe:
„„ b) o inú osobu mužského pohlavia, kto

rá dovťšila 17. rok svojho veku,a to až do
konca roku, v ktorom dosiahne 50. rok,
zh brannej pohotovosti štátu až do konca
roku, v klorom dosiahne 60. rok svojho
veku.

() Prepustenie — okrem prípadov v
ods. 2 — nemožno odoprieť osobe:

a) ktorá nie je dlžná štátnu, župnú alebo
obecnú daň:

b) proti klorej nie je zavedené trestné
pokračovanie, alebo ktorá nie je pred vý
konom trestného súdneho rozsudku.

() Prepustenie hlavy rodiny sa vzťahu
je aj na manželku, ak so žiadosťou sú
hlasila, a na maloleté deti len vtedy, ak
s lým súhlasí poručenský súd.

() Prepustenie vdovy-matky alebo ne
manželskej matky vzťahuje sa i na jej ma

loleté deli, ak o lo žiadala so schválením
poručenského súdu.

() Štátne občianstvo zaniká dňom do
ručenia prepustnej listiny. Ak sa prepu
stený do jedného roka po doručení pre
pustnej listiny nevysťahuje, prepustenie sa
stáva neplatným.

S 11.

Odňatím.

„() Štátne občianstvo môže minister
sivo vnútra odňať osobe, ktorá

a) vyvíja činnosť štátu nepriateľskú a
utečie do cudziny a tam sazdržuje, aby 6a
vyhla lrestnej zodpovednosti:

b) zdržuje sa v cudzine a vyvíja činnosť
šlátu nepriateľskú:

c) zdržuje sa v cudzine a vyhýba sa
plneniu brannej povinnosti:

d) bez povolenia ministerstva národnej
obrany vstúpila do vojenskej služby cudzej
moci alebo do služby v cudzom ozbroje
nom alebo po vojensky organizovanom
sbore, spolku alebo skupine alebo bez po
volenia ministerstva vnútra do cudzej štát
nej alebo inej verejnej služby alebo prijala
verejnú funkciu v cudzom štáte, alebo sa
stane členom cudzozemskej politickej or
fanizácie, alebo sa zúčastňuje jej činnost

e) z polilických príčin emigruje do ci
dziny:

f) ako cudzinka bez úmyslu manželské
ho spolužitia uzavrela manželstvo so slo
venským štátnym občanom len preto, aby
tým nadobudla štátne občianstvo.

()) Odňatie štátneho občianstva podľa
ods. 1,písm. a)—e) tohto paragrafu sa vzťa
huje na manželku a na maloleté deti len
vtedy, keď to ministerstvo vnútra vo svo
jom rozhodnutí z dôvodov spoluviny alebo
pre ohrožovanie dôležitých štátnych zá
ujmov výslovne vypovie.

() Z dôvodov uvedených v ods. 1 ne
možno odňať štátne občianstvo osobe, kto
rá závadnú činnosť pred viac než 5 rokmi
zanechala.

() Odňatie štátneho občianslva podľa
ods. 1 písm. c) a d) môže sa stať len na
návrh vojenského úradu, ak ide
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a) o dôstojníka alebo rotmajstra z po
volania atoi vo výslužbe,

b) o inú osobu mužského pohlavia, kto
rá dovfšila 17. rok svojho veku, a to až do
konca roku, v klorom dosiahne 50. rok,
za brannej pohotovosti štátu až do konca
roku, v ktorom dosiahne 60. rok svojho
veku.

() Pod vojenským úradom rozumieť
treba ministerstvo národnej obrany alebo
veliteľstvo, úrady a orgány, ktoré loto
ministerstvo určí.

Časť štvrtá.
Všeobecné ustanovenia.

S 12,

Príslušnosť úradov.

() Administratívne úrady I. stolice ro
bia opatrenia a vydávajú rozhodnutia vo
všetkých prípadoch, pokiaľ lo nie je vy
hradené iným úradom. Administratívne
úrady I. stolice vydávajú svedectvá o ob
čianstve všetkým štátnym občanom.

() Príslušnosť administralívnych úradov
[. stolice určuje sa podľa posledného, by
dliska strany a ak ea totozistiť nedá, podľa
posledného bydliska jej predkov v tu
zemsku.

5 13.

Rozličné ustanovenia,

() Dňom účinnosti tohto zákona strá
cajú platnosť všetky štátno-občianske
predpisy, kloré ústavný zákon č. 1/1939
SI. z. o samostatnom Slovenskom štáte na
území Slovenského štátu dočasne v plat
nosti ponechal, a súčasne zrušujú sa aj
ustanovenia 0 štátnom občianstve, pojaté
do čl. IV., ods. 1 vládneho nariadenia č.
49 1939 SI. z. a 8 11 vládneho nariadenia
č. 62:1939 SI. z.

() Výnimky z tohto zákona sú ustano
venia, kloré vyplývajú alebo budú vyplý
vať zo smlúv, uzavretých s inými štátmi.

Slovenský zákonník č. 255.a 256.

S 14.
Zákon tento nadobúda účinnosti dňom

vyhlásenia a vykoná ho minister vnútra
v dohode so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Sokol v. r.
Dr. Tukav. r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v.r.

256.
Vládne nariadenie

zo dňa 9. septembra 1939
o dočasnom doplnení predpisov policajné

ho trestného poriadku.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

Neodvratnou prekážkou pre osprave“
dlnenie zameškania lehoty alebo ústneho
rckovania podľa S 185 nariadenia č.
65.000/1909 B. M. (policajnotrestný poria
dok) je vždy okolnosť, že osoba, oprávne
ná k podaniu žiadosti, koná službu v obra
ne štátu alebo pre zaistenie jeho bezpeč
nosti mimo svojho bydliska alebo v takom
rozsahu, že sa nemôže venovať svojmu
zamestnaniu, alebo že je odlúčená udalo
sťou, spôsobenú mimoriadnymi pomermi
od svojho policajnotrestného súdu.

S 2.

Ospravedlňujúcu žiadosť treba poda(
do 15 dní po odpadnutí prekážky. Ak pre
kážka odpadla už pred dňom, kedy toto
nariadenie nadobudne účinnosti, skonči le“
hota k podaniu žiadosti za 15 dní odo dňa,
kcdy toto nariadenie nadobudne účinnosti.

S 3.

Žiadosti podľa S 2 majú odkladný úči
nok.



Slo vensk ýzá ko nní k č. 236.—258.

5 4.

() Nariadenie toto nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia a platí po dobu platnosti
vládneho nariadenia č. 208/1939 SI. z.

() Toto nariadenie vykoná minister
vnútra spolu so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Ďurčanský v. r. Dr. Fritz v. r.
aj za minislra dr. Tuku. Medrickýv. r.
Dr. Pružinský v. r. Stanov. r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.

257.
Vládne nariadenie

zo dňa 16. októbra 1939,
klorým sa odkladá účinnosť niektorých
ustancvení vládneho noriadenia č. 252:1938

Sb. Z. a n. o pomocí motorizmu.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44 |
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z., |
o úslave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

Ustanovenia čl. [, čís. 1, 3 6 a 10
vládneho nariadenia č. 252 1938 Sb. z. a
n. nadobúdajú účinnosti až dňom 1. ja
nuára 1940. Až týmto dňom zanikajú tiež
oprávnenia majileľov živností pre dopravu
nákladov molorovými vozidlami únosnosti
nad 3000 kg. Úprava ich právneho posta
venia bude prevedená vládnym nariade
ním.

S 2.

Vládne nariadenie č. 105/1939 SI. z.
sa zrušuje.

S 3.

Toto nariadenie nadobúda platnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva spolu so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tisov. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Stanov. r.
Čatloš v. r.

Dr. Tuka v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinskýv. r.
Sivák v.r.
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298
Vyhláška

ministra financií
Zo dňa 30. septembra 1939

o ncevej úprave a podobe kolkových zna
čiek pre úradné vtlačenie kolkových zná
mck (signatúrnych kolkcvých značiek),
o poverení Ústrednej štátnej pokladnicevBratislavesignatúrnouslužbouao plat
nosti blankiet a listín, opatrených doteraj
šími signatúrnymi kolkovými značkami.

Podľa S 20 zákonač. 48/1928 Sb. z. a n.,
S S vládneho nariadenia č. 35/1929 Sb. z.
a n., 8 19 vládneho nariadenia č. 243/1921
Sb. z. a n. v znení vládneho nariadenia č.
42/1924 Sb. z. a n. a podľa ustanovenia
sadz. pol. 84, č. 2 býv. uh. poplatkových
pravidiel vyhlasujem:

P) Signatúrna kolková značkaje 2.5 cm
široká a 3 cm vysoká a pozostáva z von
kajšieho a vnútorného poľa. Vnútorné pole
skladá sa z dvoch kruhov: z vonkajšieho
v priemere 2 cm.a vnútorného v priemere
1.3 cm. Vo vnútornom kruhu je umiestený
zahrotený štítok, v ktorom z červeného
podkladu vyniká slovenský znak v bielej
farbe, pozoslávajúci z troch kopcov, z kto
rých na prostrednom vyššom je vzlýčený
dvojramenný kríž patriarchov. Konce ra
mien dvojkríža sú zahrotené a kruhovite
končiace. Ostatná plocha vnútorného kru
hu je vyplnená vodorovným prúžkovaním.
Medzi vnútorným a vonkajším kruhom je
v červenej farbe „KOLOK SLOVENSKÉ
HO ŠTATU“a vedľa neho arabská čislica
kolkového razidla.

() Ostalná plocha kolkovej značky je
vyplnená ornamentálnou okrasou, preve
denou v modrej farbe, V spodnej čiastke
kolkovej značky je negatívna. uvedená
kolková hodnota.

() Signatúrnou službou sa poveruje
Ústredná štátna pokladnica v Bratislave,
ktorá túto činnosť započne 15. októbra
1939.

(") Blankety, ktoré majú byť okolkova
né, lreba podať u úradu, uvedeného v od



042

scku 3, zároveň s ohláškou, ktorá má ob
sahovať:

a) pomenovanie a počet blankiet, ktoré
majú byť okolkované,

b) kolkovú hodnotu, ktorá pripadá na
jednotlivé blankety,

c) čiastku pripadajúceho úhrnného kol
kového poplatku,

d) dátum, meno a adresu podávateľa.
() Mímo toho sú strany povinné

v chláške bližšie označiť miesto, kde má
tyť vyllačená kolková značka.

() So zreteľom na poškodenie, ktoré
cientuálne pri okolkovaní móže naslať,
sú strany povinné podať o 5%väčší počet
blankiet a listín, než má byť okolkovaný.
To isté plati aj pre náhradné okolkovanie.

() Blankety a listiny, ktoré sú opatre
né doterajšími signatúrmmymi značkami,
možno používať len do 31, decembra 1939.

() Použitie blankiet a listín, opatrených
doterajšími signatúrnymi kolkovými znač
kami, po 31. decembri 1939 pokladá sa za
nesplnenie kolkovej povinnosti a má v zá
pätí újmy, stanovené v zákone.

Slovenský zákonník č. 258.

() Za dosiaľ nepoužité blankety a li
sliny, opatrené dolerajšími kolkovými si£
nalúrnymi značkami, bude stranám preve
dené bezplalne náhradné okolkovanie
blankiet a listín novými signatúrnymi kol
kcvými značkami v tom istom množstve
a tej istej hodnoty.

(") Náhradné okolkovanie sa vykoná
v čase od 1. januára 1940 do 31. januára
1940 stranám, kloré o lo požiadajú.

(") Dosiaľ nepoužité blankely a listiny,
za ktoré má byť prevedené stranám ná
hradné okolkovaniz a blankety a listiny,
ktoré majú byť podrobené náhradnému
okolkovaniu, treba podať so žiadosťou
u Ústrednej štátnej pokladnice v Bratislave
s pripojením ohlášky, vyholovenej pre
každý druh samostatne.

() Za kolkový materiál pokazený pri
okolkovaní, poťažne pri náhradnom okol
kovaní a za starý kolkový materiál, pred
ložený k výmene, sa stranám neposkytuje
žiadna náhrada.

(?) Žiadosli o náhradné okolkovanie a
ich prílohy sú od kolku oslobodené.

Dr. Pružirskýv. r.

S Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra č. 12,
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259.
Vyhláška ministra financií
zo dňa 17. októbra 1939

o vzatí z obehu päťkorunových mincí
česko-slovenských.

Podľa S 8 vládneho nariadenia zo dňa
4. aprila 1939, č. 45. SI. z., o slovenskej
mene, vyhlasujem:

S 1.

Päťkorunové mince česko-slovenské, a
to strieborné, vydané podľa vládneho na
riadenia č. 1671928 Sb. z. an. a niklové,
vydané podľa zákona č. 361937 Sb. z. a
n., ktoré sú ako zákonné platidlo v obe
hu na území Slovenskej republiky, pre
stanú byť zákonným platidlom dňom 1.
decembra 1939.

Od 1. decembra 1939 do 31. decembra
1939 bude už len Slovenská národná ban
ka v Bratislave a jej filiálky vymieňať
päťkorunové mince česko-slovenské bez
srážky za iné mince alebo slovenské ban
kovky, poťažne papierové platidlá.

Po 31. decembri 1939 je akákoľvek
výmena týchto minci vylúčená.

Dr. Pružinský v. r.

260.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 20. októbra 1939

o vydaní desaťkorunových drobných
peňazí papierových.

Podľa 81, ods. 2. vládneho nariadenia

denia č. 120/1939 SI. z. nariaďujem dať
do obehu dňom

23. októbra 1939

nové slovenské drobné peniaze papierové,
znejúce na 10 korún slovenských. Po
drobný popis týchto peňazí je pripojený.

Dr. Pružinský v. r.

POPIS
drobných papierových peňazí po 10 korún
slovenských 6 dátumom 15. septembra
1939:

Desafkoruna je 70 mm široká a 142
mm dlhá. Je vytlačená na bielom velino
vom papieri © vodnou značkou (s vodo
tlačou), ktorá vytvoruje po celej ploche
papieru geometrický ornament.

Na prednej strane (podpisovej,
licnej) platidla zaberá tlačový obraz sko
ro celú plochu papiera, s výnimkou biele
ho okraja.

Hlavný tlačovy obraz na líci je vy
tlačený pri pravej strane vo larbe tmavo
modrej, ktorá prechádza na ľavej polovici
prednej strany platidla dúhovite do larby
hnedej. Táto hlavná tlač tvorí pri krajoch
široký ozdobný rám, vyplnený lipovými
listmi, ktorými prebieha úzka vlnovitá
páska s drobnými nápismi „SLOVENSKÁ
REPUBLIKA“, V štyroch rohoch rámu sú
umiestené číslice ,,10".

Vo vnútri rámu, pr pravej strane, je
podobizňa Andreja Hlinku, ktorá je vy
tlačená vo farbe tmavomodr?).

Naľavo od podobizne Andreja Hlinku
| je na svetlej ploche vo vnútri rámu umie

č. 45/1939 SI. z. v znení vládneho naria- | stený texi:
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Slovenská republika. dievčatka s dlhými rozpustenými vlasmi,
Desať korún slovenských, hore (do budúcnosti) sa dívajúcej.

vydaných podľa vládneho nariadenia zo V pravej polovici rámu je umieslený
dňa 23. mája 1939, číslo 120 SI. z. text zadnej strany (rubu):

V Bratislave dňa 15. septembra 1939.
Minister financií: Dr. Mikuláš Pružinský. Slovenská republika.

Falš trestá Desať ke:ún slovenských
alšovanie sa i Zehn Ks — :žcezTh Ks — Tiz Ks

Biely rozšírený kraj pri ľavej strane, Na rozšírenom bielom kraji, napravo
na líci platidla, nesie pri vrchu štátny znak hore je veľký nánis „Desaťkorún sloven
Slovenskej republiky vo farbe modrej. kých" ZY di 4. is zit ských, umiestený v obdialniku, vyplne
Nad znakom je umiestená hnedá číslica . k ny , iM o i stno.| nomriadkaminápisov:„Slovenskárepu
„10“ a podobná číslica je aj pri spodnej blika“

strane rozšíreného kraja: tu je však polo- Dol ľká hnedá čisli 10“u je veľká hnedá číslica ,,10", požená na modravom štvorci. i , sas
preplietaná nápismi: „Desať korún slo

Podtlač na prednej strane platidla venských“.
vytvoruje " miestach obrazu Andreja Podtlač na zadnej strane platidla jeHlinku jemnú sieť šikmo prebiehajúcich , , .

sch čiar hnedei farby. Po celej vnú- svetlohnedo zafarbená a tvorí vo vnútn
one jar AS Na riest okolo tex- rámu v miestach textu veľké číslice „10“.
tuie Jodtlači.šede. riadok drobných Podobné drobné nápisy sú tiež v jednom
J le vP 1) i a a Y riadku pri vnútornej strane rámu hore aj

nápisov „Desať korún slovenských“. Za- dolu
farbenie podtlače v prostriedku pod tex
tom, je jasnohnedé a prechádza pri ľavej NAJ
strane rámu plynule do farby bledo- 261.
modrej.

VyhláškaČíslovanie je umiestené na prednej
slrane nad textomv ráme. Pri ľavejstra- ministra financií
ne je označeniesérie, pri pravomhornom Zo dňa 20. októbra 1939,

rohu radové číslo. Oboje je vytlačené far- ktorou jaďuje vziať z obehu drobnébou rumelkovo-červenou. .. N ae . ,N dnej latidlahlavná| "“?2€papierovébývalejrepublikyČes
Avene strane platidla hlavná ko-Slovenskej,znejúce na 10 korún.

tlač zaujíma podobnú plochu ako na pred

nej slrane, ale zasa 6 výnimkou bieleho Podľa 85 8 a 9 vládneho nariadenia
okraja. č. 45/1939 SI. z. o slovenskej mene na

Hlavná tlač pri ľavej strane je vo lar- riaďujem vziať z obehu bankovky (šlá
be olivovo-zelenej (v ľavej svojej polo- lovky, vydané bývalou Národnou bankou
vici), ktorá plynule prechádza na pravej Česko-Slovenskou (Bankovým úradom mi
polovici do farby tmavohnedej. Hlavný nisterstva financií), znejúce na 10 korún
tlačový obraz vytvoruje zasa pri svojom (typ I-šedofialový), vydané podľa vládnehokrajipodobnýrámakonaprednejslra-! nariadeniač.107/1920Sb.z.an.avy
ne, rám je vyplnený veľkými číslicami hlášky Bankového úradu ministerstva li„10",popreplietanýmifarebnýmzvlneným| nanciíč.108/1920Sb.z.an.—danédopásikomsbielymikrajmia6farebnými| obehudňa26.II.1920—,poťažnepodľa

nápismi „SLOVENSKA REPUBLIKA“. vyhlášky ministerstva financií č. 36:1927Svetlejšípriestorvovnútritohlorá-| Sb.z.an.—danédobehudňa11.IV.mu,nesúcivovšetkýchštyrochrohoch| 1927—avyhlásenézákonomč.94/1932počíslici„10“,mávľavejpolovicikru-| Sb.z.an.zadrobnépeniazepapierovéhovitýmedailon6alegorickouhlavou| bývalejrepublikyČesko-Slovenskej,takto:



Slovenský zákonník č. 261.

5 1.

Däcim 23. októbra 1939 prestávajú byť
10-korsnové drobné papierové peniaze
bývalei republiky Česko-Slovenskej zá
konným platidlom na celom území Slo
venske: republiky.

S 2.

Pok::dnice Slovenskej národnej banky,
pokladnice všetkých peňažných ústavov a
pošlové úrady sú povinné v lehote od 23.
októbra do 30. októbra 1939 vymeniť im
predložené 10-korunové drobné papierové
peniaze bývalej republiky Česko-Sloven
skej za iné, na území Slovenskej republi
ky platné zákonné platidlá.

S 3.

Pokladnice peňažných ústavov a po
štové úrady sú povinné najneskoršie do 3.

545

novembra 1939 odviesť 10-korunové drob
né papierové peniaze bývalej republiky
Česko-Slovenskej, ktoré budú mať na ho
tovosti, či už pôvodne vlastné alebo vy
menené, pokladniciam Slovenskej národ
nej banky.

5 4

Slovenská národná banka nie je po
vinná po 30. októbn 1939 predložené jej
10-korunové drobné papierové peniaze
bývalej republiky Česko-Slovenskej za
mieňať. Do 11. novembra 1939 Slovenská
národná banka, hlavný ústav v Bratislave,
vymení v odôvodnených pripadoch 10
korunové drobné papierové peniaze byý
valej republiky Česko-Slovenskej, pred
ložené jej po 30. októbri 1939, za nové
slovenské 10-korunové drobné peniaze
papierové.

Dr. Míkulás Pružinský v. r.

Kalhlačiáreň Andreja, Bralislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.



Slovenský zákonník
vydávaný je podľa vl. nar. č. 14 a 109 SI. z. u jazyku siovenskom.

Predplatné na jeden ročník činí v fuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.— Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvidaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšeni výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks v tu
zemsku a [55.— Ks do zahraničia.

Kto zaplatí nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.

Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.

Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred
chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v kníhkupectvách. Knihkupci pri odbere aspoň 10
exemplárov niektorej čiastky obdržia 25% sľavu s vyznačenej ceny.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazpäť.

Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred
koncom roka pre rok budúci.

Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla
movať najneskoršie do 4 týždňov po vydaní: ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čís. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť čislo čiastky
(a nie čislo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZAKONNIKA

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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202.
Zákon

zo dňa 19. októbra 1939
o zhabaní majetku pre niektoré

treslné činy.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

5 1.

() Kto je dôvodne podozrelý, že po 11.
marci 1939 spáchal:

a) zločin, uvedený v 58 1 až 5 alebo
v 86, čís. 1 a 2 alebo zločin podľa $ 10,
čís. 2 alebo prečin podľa 8 17, čís. 1 zá
kona na ochranu republiky:

b) zločin zbehnulia podľa 58 183, 189
až 199alebo zločin účastenstva na zbehnu
tí iného podľa 85206 alebo zločin osnovania
spiknulia k zbehnuliu podľa 88 216 až 219,
221, 222 a 226 voj. tr. zák.:

c) zločin nedovoleného najímania voj
ska podľa S 176 zákona č. 131 1936 Sb.z.
an.

proti tomu príslušný krajský súd (vy
šetrujúci sudca), pripadne príslušný vojen
ský súd (vyšetrujúci sudca), nakoľko ide
o osoby, podliehajúce právomoci vojen
ských súdov, na návrh príslušného verej
aého žalobcu nariadi už za trestného po
kračovania (aj za stopovania, prípadné
vyšetrovania) predbežne zabezpečiť maje
tok obvineného aj vo verejných knihách,
najmä mu zakáže ním nakladať. Osobám
bývajúcim v tuzemsku, o ktoré obvinený

toľko, koľko nevyhnutne potrebujú na vý
živu, prípadne na výchovu.

Č) Rozhodnutie, ktorým sa majetok
predbežne zabezpečuje, vyhlási sa hneď na
súdnej doske, v Súdnom ústrednom ozna
movateli, v Úradných novinách a podľa
uváženia súdu aj iným vhodným spôso
bom.

() Proti lakémuto
opravného prostriedku.

() Dňom vyhlásenia rozhodnutia na
súdnej doske sú právne činy obvine
ného o jeho majetku, nakoľko presahujú
medze obyčajnej správy, voči štátu bez
účinné.

rozhodnutiu niel

S 2.

() Proti neprítomnému obvinenému
pripúšťa sa postavenie pod obžalobu, ko
nať hlavné pojednávanie a vyniesť rozsu
dok pre niektorý z trestných činov, uve
dených v8 1, ods. 1 aj v prípadoch:

a] keď nemôže byť k súdu predvedený,
b) keď pre niektorý z týchlo trest

ných činov je uložený ako hlavný trest vy
še päť rokov na slobode,

c) keď obvinený nemôže byť súdom
vypočutý o obsahu obvinenia,

d) keď sa mu predvolanie k (hlavnému,
odvolaciemu hlavnému) pojednávaniu ne
môže doručiť.

(“) Keď sa obvinený alebo jeho prísluš
níci nepostarajú o obhajobu, treba mu vy
menovať obhajcu z úradnej moci na za

je povinný ea starať, ponechá sa z majetku | stupovanie jeho záujmov.

Cena 2— K5.
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() Nie je dôvodom zmätočnosti, keď
bol nejaký úkon prevedený v neprítomno
sti obvineného, hoci zákon pod zmätočno
sťou stanoví, aby bol prevedený v jeho
prítomnosti alebo po jeho vypočutí.

53.

() Keď príslušný súd odsúdi obžalo
vaného pre niektorý z trestných činov,
uvedených v 8 1, ods. 1, vysloví, že jeho
majelok prepadá v prospech štátu.

(7) Nakoľko ide o zločiny podľa vojen:
ského treslného zákonníka, uvedené v5 1,
ods. 1, nemusí súd vysloviť prepadnutie
majetku, keď obžalovaný neušiel alebo sa
nepokúsil ujsť do cudziny.

S 4.

Proti rozhodnutiam súdu pripúšťajú sa
opravné prostriedky podľa obecných usta
novení trestného poriadku, prípadne vo
jenského trestného poriadku.

S 5.

Podrobnosti, najmä nakoľko ide o spô
sob zabezpečenia a prevodu majelku,
upraví vláda nariadením.

S 6.

Tento zákon sa netýka ustanoveni zá
kona o trestnom súdnictve nad mládežou
z 11. marca 1931, čis. 48 Sb. z an.

5 7.

Ustanovenie 8 2 zák. čl. V. z r. 1878

Slovenský zákonnik č. 262:a263.

263.
Zakon

zo dňa 19. októbra 1939
o štandzrde prezidenta
Slcvensirej republiky.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomlo zikonc:

s |

Štandarda prezidenta Slovenskej repu
bliky je táto: Na prostriedku bieleho šlvor
cového poľa je vikaný štálny znak Slo
venskej republiky: pod znakomje v zlatej
farbe heslo: „VERNÍ SEBE SVORNE NA
PRED":v každon: rohu poľaje heraldická,
zlalým šípom preťalá ruža. Hroty šípov
smerujú k vrcholeu žrdi. ŇNakaždej strane
medzi heraldickými ružami sú tri dvoj
ramenné kríže s rovnakými ramenami v
červenej farbe. Celok je sviazaný belasou
sluhou vo forme kríža a lemovaný zlalou
ozdobou. Pomer rozmerovštandardy a ná

“kresov na nej plvnie z príloh k lomuto

—————>

(trestný zákon) na prípady v tomto zákone :
uvedené sa nevzťahuje.

S 8.

Ustanovenia, ktoré odporujú tomuto zá
konu, sa zrušujú.

5 9.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia a vykonajú ho minister pravo
súdia a minister národnej obrany.

Dr. Fritz v. r.
Čatloš v. r.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

i vyhlásenia:

|

Dr. Tukav.r.

zákonu.

S 2.

Štandarda prezidenta republiky sa uží
va na Označenie jcho trvalého alebo dočas
ného bydliska: môže sa použiť i všade lam,
kde prezidenl republiky vystupuje pri
slávnostných príležitosliach vo svojej funk
cii.

5 3.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vykoná ho minister vnútra

v dohode so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Sokolv. r.

Dr. Fritz v.r.

Dr. Ďurčanský v.r. Medrický v.r.
Dr. Pružinskýv.r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v.r.
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Slovenský zákonník č.264.—266.

264.
Zákon

zo die 19. októbra 1939
o pla.c prezidenta republiky.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto záxone:

5 1.

Prezideni republiky po odpočitaní daní
a zákonitých srážok má ročne 250.000 Ks
platu a na výdavky svojho úradu 1,000.000
Ks, počínajúc prvým dňom mesiaca, v klo
rom sa podľa $534 Úslavy prísahou ujal
svojho úradu, a končiac posledným dňom
mesiaca, v klorom jeho funkcia pominie.
Byl má v budove, ktorá je určená za sídlo
hlavy šlátu.

S 2.

Nárok na penziu

8 3.Prezideniský— adniejenaujmupo
slupovým a penzijným nárokom, nado
budnulým pred naslúpením tohlo úradu.

S 4.

Tenlo zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia a vykoná ho vláda.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokolv. r.

Dr. Tuka v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrický v.r.
Dr.Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivák v. r. Čatloš v.r.

265.
Zákon

zo dňa 19. októbra 1939
o Kancelárii prezidenta republiky.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

S 1.

[!) Všetky práce, spojené 6 výkonom
funkcie prezidenta republiky, má na sta
rosti Kancelária prezidenta republiky.

249

() O vnútornej organizácii Kancelárie,
titule a osobe jej prednostu rozhoduje pre
zidenl republiky.

(] Zamestnancov Kancelárie menuje
prezident republiky v rámci systemizácie
miest, na klorej sa usnáša vláda.

S 2.

Tenlo zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia a vykoná ho vláda.

Dr. Tisov. r.
Dr. Sokolv. r.

Dr. Tula v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r. Medrickýv. r.
Dr. Pružinskýv. r. Stano v.r.
Sivák v.r. Čatloš v. r.

266
Zákon

zo dňa 18. októbra 1939
0 zastavení ďalšieho povoľovania dodatoč
ného súpisu imania za účelom uloženia
dávky z majetku a z prírastku na majetku.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomlo zákone:

8 1.

Ustanovenia článku 6, posledný odsek
nariadenia ministra financii č. 85/1919 Sb.
z. a n., článku 3, posledný odsek vládneho
nariadenia č. 110/1919 Sb z. a n. 8 10,
odsek 1 vládneho nariadenia č. 126/1919
Sb. z an. a 8 2 vládneho nariadenia č.
478/1919 Sb. z. a n. sa zrušujú.

8 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia a vykoná ho minister financií.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Sokolv. r.

Dr. Pružinskýv. r.
—— ——



Čoee Slovenský zákonník č. 267:a 268.

267.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 26. októbra 1939

o vydaní slovenských dvadsaťkorunových pamätných mincí.

Podľa S 1, ods. 2a 5 9 vládneho na
riadenia zo dňa 4. apríla 1939, č. 45 SI.z.,
o slovenskej mene, vyhlasujem:

5 1.

() Dvadsaťkorunová pamätná minca má
na jednej strane znak Slovenskej repu
bliky. Nad znakomje nápis „SLOVENSKÁ
REPUBLIKA“, okolo znaku z oboch strán
je vavrínový veniec, ktorý je v dolnej po
lovici mince pod znakom previazaný elu
hou. Uproslred mince, v jej ľavej strane
je cez časť venca číslica ,,20" a v pravej
nápis „Ks“.

() Ňa druhej strane mince je podobizňa
Dra Jozeľa Tisu. Dookola je nápis „Dr.
JOZEF TISO — PRVÝ PREZIDENT SLO
VENSKEJ REPUBLIKY" Pod podobizňcu
je dálum „26. X. 1939".

() Minca je z 50%» Ag, zo 40"/b Cu, z 5“/6
Ni, z 5% Zn, a z kilogramu mincovného
kovu razí sa 66666 kusov dvadsa(korún.
Váha mince je 15 gr, priemer je 31 mm.

268. |
Vyhláška Najvyššieho úradu

hospodárskeho
zo dňa 23. októbra 1939

o splnomocnení politických úradovI. a II.
stolice k určovaniu cien vecných prostried

kov,

Najvyšší úrad hospodársky podľa S 100 |
zákona č. 1311936 Sb. z. a n. a podľa 8
2 vládneho nariadenia č. 205/1939 SI. z.

nariaďuje: |
5 1.

Príslušnosť Najvyššieho úradu hospo: |
dárskeho k určovaniu cien vecných pro
slriedkov podľa ods. 1, S 105 zákona č.
13111936Sb. z. a n. sveruje sa politickým
úradom LI.a Il. slolice.

() Minca mä na oboch stranách plochú
obrubu s perlo. com k nej z vnútra prilie
hajúcim. Okraj mince je vrúbkovaný.

S 2.

Slovenská národná banka začne vydá
vať dvadsaťkorunové pamälné mince u
svojho hlavného ústavu v Bratislave a
u všetkých svojich [iliálok, počínajúc dňom
26. oklóbra 1939.

S 3.

Dvadsať(korunových pamätných mincí
dá sa do obehu za 2 miliony Ks.

Dr. Pružinský v. r.

S 2.

Ceny vecných prostriedkov určujú úra
dy, uvedené v81, podla voľného uväženia
všetkých okolnosli v rámci smerníc, vyda

| ných Najvyšším úradom hospodárskym.

5 3.

Prekročenie cien, určených podľa 55
1 a 26a trestá podľa hlavy VIII. zákonač.
131/1936 Sb. z. an.

5 4.

Tolo opatrenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia.

Prezident
Najvyššieho úradu hospodárskeho:

v z. Dr. Terlanda.
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269.
Vyhláška Najvyššieho úradu

hospodárskeho
zo dňa 21. októbra 1939

o predávaní múky bez vriec.

Najvyšší úrad hospodársky podľa S 100
zúkona č. 131/1936 Sb. z. a n. a podľa 52
vládneho nariadenia č. 205/1939 SI. z. na
naďuje:

5 1.

(") Počnúc dňom 1. novembra 1939, ku
pujúci je povinný pri odbere mlynských
výrobkov dodať mlynu toľko vriec, koľko
je potrebné na vybavenie objednávky.

() Pri dodávkach mlynských výrobkov,
1 naďalej 6a ráta bruto váha za neto.

S 2.

() Za dodané vrecia uhradí mlyn ku
pujúcemu:

a) pri vreciach jutových:
za vrece za kus
múčne 85 kg Ks 5.—

15 kg 4.50
" 50 kg 3.—

otrubové 50 kg 2.50
b) pri vreciach molinových:múčne— 635kf Ks4.—

50 kg 3.—
25 kg 1.50

M 10 kg 1.—

(7) Úhrada podľa ods. 1 sa rozumie iba
za vrecia raz upotrebené a zachovalé
(bez dier a bez záplat), franco mlyn.

() Pri vreciach, ktoré potrebujú men
šiu opravu, sníži sa úhrada o 10%, pri
vreciach, ktoré potrebujú väčšiu opravu,
sníži sa úhrada o 20%.

S 3.

(") Keď kupujúci nedodá potrebný po
čet vriec, požičia mlyn vrecia kupujúcemu
proti zálohe:

a) pri vreciach jutových:
za. vrece za kus
múčne 85 kg Ks 12.—

15 kg 10.—
“ 50 kg 8.—

otrubové 50 kg 8.—
b) pri vreciach molinových:

múčne 63.5 kg Ks 8.—
50 kg 8.—
25 kg 4.—

M 10 kg 2.—
() Ak kupujúci do 30 dni po prevzatí

tovaru požičané vrecia vráti, uhradí mu
mlyn 9/10 zo zálohy za každé nepoškode
né vrece: zbytok zálohy zostane mlynu.

() Vrecia deravé, znečistené, zaplátané
mlyn nie je povinný prijať a pokladajú 6a
za nevrátené.

() Ak kupujúci v lehote 30 dní poži
čané vrecia nevráti, záloha prepadá celá
v prospech mlyna a vrecia 6a Stávajú
vlastníctvom kupujúceho.

S 4.

Ustanovenia tejto vyhlášky vzťahujúsa
i na dodávky, ktoré sa uskutočňujú na
uzáverky, urobené pred platnosťou tejto
vyhlášky.

S 5.

Previnenie proti predpisom tejto vy
hlášky sa trestá podľa hlavy VIII. zákona
č. 131/1936 Sb. z. a n.

S 6.

Opatrenie toto nadobúda
dňom 1. novembra 1939,

účinnosti

Prezident
Najvyššieho úradu hospodárskeho:

Dr. Zaťko v.r.

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alerandra č. 12,
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vydávaný je podľa vl. nar. č. 14 a 109 SI. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročník činí v tuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.—Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvidaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks v tu
zemsku a 155.— Ks do zahraničia.

Kto zaplatí nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok 0 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.

Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.

Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred
chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v kníhkupectvách. Knihkupci pri odbere aspoň 10
exemplárov niektorej čiastky obdržia 25% sľavu s vyznačenej ceny.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazpäť.

Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred
koncom roka pre rok budúci.

Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla
movaťnajneskoršie do 4 týždňov po vydaní: ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čís. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť číslo čiastky
(a nie čislo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
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270. 8 1.

Vládne nariadenie
zo dňa 24. októbra 1939,

ktcrým sa zrušuje krajinské vojenské
veliteľstvo v Bratislave.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44 |
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

Krajinské (zemské) vojenské veliteľ
stvo v Bratislave sa zrušuje a jeho pô-:
sobnosťsa prenáša na ministerstvo národ
nej obrany.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda platnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ná
rodnej obrany so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr.Tuka v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr.Ďurčenskýv. r. Medrickýv. r.
Dr.Pružinskýv. r. Stanov. r.
Sivákv.r. Čatloš v.r.

211.
Vládne nariadenie

zo dňa 24. októbra 1939
o úprave súkromných prác cbecných

a cbvodných notárov.

Vláda Slovenskej republiky podľa $ 13
zákona zo dňa 22. marca 1920, č. 211 Sb.
z. an., o obccných a obvodných notároch
na Slovensku, nariaďuje:

Cena 1.20 Ks.

() Notári sú oprávnení vykonávať sú
kromné práce, nakoľko nie sú ich výko
nom hatení vo vybavovaní svojich úrad
ných povinností.

() Kde je reč v tomto nariadení o no
tároch, treba rozumeť obecných alebo
obvodných notárov, poverených vedením
notárskeho úradu: v prípadoch 8 3, ods.
2 — pridelených, poťažne súsedných nolá
rov: konečne notárov, ktorých poverilo
ministerstvo vnútra podľa 8 10, ods. 2 vy
konávaním súkromných prác.

() Kde je reč v tomto nariadení o sú
kromných prácach, treba rozumeť práce,
ktoré notári nie sú z úradu povinní konať
pre stránky.

S 2.

Notári nesmú vykonávať
práce:

a) ak ich platné právne predpisy vy
hradzujú výlučne iným osobám,

súkromné

b) ak by konanie týchto bolo v rozpore
s ich úradnými povinnosťami:

c) ak ide o spísanie podania na súd vo
veci spornej alebo exekučnej alebo o spí
sanie opravného prostriedku proti rozhod
nutiam súdov, ako i o vyhotovenie dedič
skej dohody a žiadosti o vydanie dedič
ského svedectva podľa 8 100 zák. čl.
XVI/1894:

d) ak ide o vystavenie plnej moci pre
advokátov.

S 3.

(/) Notári sú oprávnení vykonávať sú
kromné práce len pre lie osoby, kloré
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bývajú v ich úradnom obvode alebo v ob
vode im pripadne podľa 8 10, ods. 2 tohto
nariadenia sverenom, alebo ktoré tam ma
jú nehnuteľný majetok.

() Vo veciach, prikázaných do pôsob
nosti obecných, poťažne obvodných notá
rov zákonom č. 190/1939 SI. z., je opráv
nený vykonávať súkromné práce pridelený
nolár: ak ho niel, súsedný notár, pove
rený zaslupovaním vo veciach matričných.

() Činnosť notára podľa lohto nariade
nia môže byť ním vykonávaná osobne len
v obvode správneho a súdneho okresu,
príslušného podľa sídla jeho úradu.

5 4.

Zamzstnanci, pridelení notárskemu
úradu a platení štátom alebo obcami, môžu
notárom pomáhať pri súkromných prácach
za primeranú odmenu, ale len po úrad
ných hodinách.

8 5.

Notári sú povinní prevzalé súkromné
práce vykonať svedomile a včas.

S 6.

(") Nedostatky a chyby, ktoré nolári
učinili pri vybavení súkromných prác, sú
povinní — nakoľko je možné — napraviť
prepracovaním alebo opravným prostried
kom, pri čom sú povinní lielo práce vyko
nať bezplatne. Keď sa nedostatok alebo
chyba takýmto spôsobom opraviť nedá,
povinní sú vrátiť zaplatené výdavky a po
platky.

() Mimo loho ručia notári stránkam za
spôscbenú škodu. Šlát neručí za škodu,
vzniklú z konania súkromných prác noltá
rov alebo opomenulia pri nich.

() V sporných otázkach podľa ods. 1
n.ôžu sa stránky obrátiť na okresný úrad,
ktcrý je povinný pokúsiť sa o to, aby sa |
sporná olázka vyriešila smierom. Keby
sa to okresnému úradu nepodarilo, odkáže
stránky na súd.
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S 7.

Výdavky za tlačivá, papier a kancelár
ske potreby, použité pri vykonávaní sú
kromných prác, hradia notári zo svojho.

S 8.

Notári sú povinní spisy, vzťahujúce sa
na súkromné práce, manipulovať oddelene
od úradných spisov.

s 9.

Okresný úrad dozerá na činnosť nolá
rov, vykonávanú podľa lohlo nariadenia.

S 10.

() Ministerslvo vnútra v prípadoch
hrubého porušenia tohlo nariadenia na
návrh župného úradu môže zakázať jedro
ilivým notárom po ich vypočuli výkon
súkromných prác čiastočne alebo úplne,
dočasne alebo trvale.

() Ministerstvo vnútra v takomlo pri
pade súčasne učiní primerané -opatrenie
ohľadom vykonávania súkromných prác
iným nolárom.

S 11.

() Notári sú povinní viesť denník o
prevzatých súkromných prácach.

() Denník je viazaný, má listy očíslo
vané, neperlorované s perlorovanou rov
nako. číslovanou vložkou. Na zadnej strane
perforovaného listu sú vyllačené prípust
né odmeny podľa 88 13 a 14 tohto naria
denia.

() Notári sú povinní každú prevzalú
súkromnú prácu hneď zapísať do denníka
a síce na ľavú polovicu neperforovaného
listu.

() Stránka svojím podpisom v prísluš
nej rubrike potvrdí, že dala poverenie na
výkon súkromnej práce.

Č) Notári sú povinní vydať stránkam
polvrdenie tak o prevzatí poverenia, ako
aj o každej platbe.

() Potvrdenie podľa ods. 5 treba vysta
viť vždy na perforovanom liste rovnakého
čisla.
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() Notári sú povinní každý záznam na
neperíorovanom lisle súčasne uviesť aj na
jeho priepise.

() Pri poverení notári sú povinní vydať
stránkam aj výkaz útrat, spojených so sú
kromnými prácami, nakoľko sa už vtedy
dajú zistiť.

() Preddavok sa musí zaznačiť tiež do
denníka. Notári sú povinní vydať stránke
o tom potvrdenie (ods. 6).

(") Ak stránka koná platby v splát
kach, potvrdzuje to notár v príslušných
rubrikách: ak tieto nestačia, môže k to
mu použiť i rubriku pre poznámky.

(") Koncom kalendárneho roku má byť
denník uzavrelý. Ak zostaly v denniku
nepoužilé lisly, možno v ňom pokračovať
aj v ďalšom roku, vtedy ale treba číslo li
stu lomiť číslom roku. Ak sa použilo
v jednom kalendárnom roku viac denní
kov, pripíše sa k číslu listu denníka II.,
III. označenie denníka taklo: 21,11atď.

(/%)Ďalšie podrobnosti ohľadom vzoru
a vedenia denníka o súkromných prácach
notárov určí minister vnútra vyhláškou
v Uradných novinách.

S 12.

(") Na všetkých písomnostiach, kloré
vyhotovili notári ako súkromné práce, vyj
múc prípad, keď to vylučuje zvláštnosť
súkromnej práce, povinní sú pripísať na
konci podania doložku:

„Číslo denníka
Ako súkromnú prácu vyhotovil X. Y.

obecný (obvodný) notár.
V dňa
(“) Ani písomnosti vyhotovené notármi,

ani doložka, uvedená v ods. 1, nesmú sa
opatriť odtlačkom úradnej pečate notára.

S 13.

Notári sú oprávnení vyberať odmeny za
súkromné práce podľa tohto sadzobníka:

1. za služebné smluvy čeľadné, učňov
ské, tovaryšské a továreňských robotní
kov. — Ks 10.—.

2. Za podnikateľské smluvy, berúc za
podktad ujednanú cenu, a

3. za kúpnopredajné smluvy tak nehnu
teľností, ako aj hnuteľností (počítajúc v to
aj zámenné smluvy), berúc za podklad
kúpnu cenu, za nájomné a árendálne smlu
vy, berúc za podklad ročné nájomné, môžu
byť rátané tielo odmeny:
a) do 200.— Ks hodnoty 9.— Ks
b) vyše 200.— Ks do 400— Ks hodnoty

12.— Ks

c) vyše 400.— Ks do 1000.— Ks hodnoty
18.— Ks

d) vyše 1.000.— Ks do 2.000.— Ks
hodnoty 24.— Ks

e) vyše 2.000.— Ks do 4.000 Ks
hodnoly 30.— Ks

() vyše 4.000.— Ks hodnoty za každých
ďalších započatých 1.000.— Ks 5.— Ks,
najviac však 1.000.— Ks.
4. Za dlžobné listy, za vyhlásenia,

uznávajúce rozličné iné záväzky, za postup
né listiny, za spisy, obsahujúce ručenia,
zaisťovacie listiny, pakonania o peňažných
čiaslkach, za lestamenty a vôbec za každú
listinu, obsahujúcu jednostranný prejav
vôle:
a) do 300.— Ks hodnoty 6.— Ks
b) vyše 300.— Ks do 600.— Ks

hodnoty 9 Ks
c) vyše 600.— Ks do 2.000.— Ks

hodnoty 15.— Ks
d) vyše 2.000.— Ks do 4.000 Ks

hodnoty 21.— Ks
e) vyše 4.000.— Ks do 10.000.— Ks

hodnoty 30.— Ks
f) vyše 10.000.— Ks hodnoty za kaž

dých započatých 1000.— Ks 5— Ks,
najviac však 500.— Ks.
5. Za vystavenie kvitancie, obsahujú

cej výmazné povolenie, ďalej za vystave
nie vyhlásenia, obsahujúceho len intabu
lačné alebo exlabulačné povolenie, alebo
vyhlásenia o zrieknutí sa prednostenské
ho práva, prináleží polovica odrnien, ustá
lených v bode 4.

6. Za pozemnoknižné žiadosti:
a) do 200.— Ks hodnoty
b) vyše 200.— Ks do 1.000.— Ks

hodnoty 10.— Ks
c) vyše 1.000.— Ks do 4.000.-— Ks

hodnoly 20.— Ks

8.— Ks
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d) vyše 4.000.— Ks hodnoty 30.— Ks.
7. Za inlabulačné alebo výmazné po

volenia, pojaté do listín uvedených v bo
doch 3 až 5, osobilná odmena nemôže byť
počítaná.

8. Za žiadosti iné, než uvcdené v bo
doch 6a 7:
a) do objemu jednej strany 8.— Ks
b) vyše jednej slrany 12.— Ks.

9. Za napísanie žiadosti o peslovanie
labaku a vyplnenie potrebných údajov na
[ormulári žiadosti od každého katastrálne
ho poljutra zeme — 5.— Ks, úhrnná čiasl
ka však nemôže byť viac než 20.— Ks.

10. Za vyhotovenie písomného odvola
nia:
a) do objemu jednej strany 10.— Ks
b) vyše jednej slrany 15.— Ks.

11. Za odpisovanie každej slrany, poči
tajúc stranu aspoň po 20 riadkoch — 2.50
Ks, ak však odpísaná slrana je rubrikovanáaobsahujeprevažnečíslice— 6.—Ks.

12 Za napísanie súkromného lislu
s obálkou 2.— Ks.

13. Za vystavenie plnej moci na tlače
nom hárku za každý hárok 2.— Ks.

14. Za vyplnenie poukázok, sprievo
diek a iných poštových blankiet — 0.50 Ks.

15. Za vystavenie jednoduchej kvitan
cie (vyjmúc kvilancie, vyholovené pre
obecné orgány a zameslnancov o ich po
žitkoch z obecnej pokladnice, za ktoré no
tárovi odmena nepatrí):
a) do 1.000.— Ks 0.50 Ks
b) nad 1.000.— Ks 1.— Ks.

16. Za ročné zprávy a výkazy, vyhoto
vené podľa 88 203 a 212 nariadenia č.
128.000/1902 B. M., ak notár nebol vyzva
ný ich predložiť, poťažne ak poručník ale
bo opatrovník vie písať, za každú stranu
— 3— Ks.

17. Za vystavenie otcovského alebo po
ručníckeho súhlasu pre neplnoletých, ak
nolár nebol vyzvaný ho predložiť 3.— Ks.

18. Za vyhotovenie ľUikýchprác, klo
rých hodnota prednietu palričného úkonu
nie je ustálená a ani z iných dát sa zi
stiť nedá, má sa určiť odmena podľa ob
jemu spisu a síce za prvú slranu najmenej
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s 25 riadkami 12.— Ks,
za každú ďalšiu slranu 6.— Ks

19. Všade, kd: je odmena určená po
dľa objemu spisu, mása tá strana, na klo
rej sa spis skončí, rálať za celú.

20. Keď sa začalá práca bez viny no
lárovej nedokončí, môže sa za ňu požado
vať !/, odmeny.

21. Hodnotu predmelu treba určiť po
dľa obdoby príslušných ustanovení o po
platkoch verejných nolárov.

8 14.

(") Notár je povinný ním prevzaté sú
kromné práce vybaviť za odmeny vo výš
ke uvedenej v S 13, keď lieto práce konal
v nolárskej kancelárii alebo na inom mie
ste svojho obvyklého úradovania pri úrad
ných cestách do obci svojho obvodu.

(") Okrem odmeny za práce, uvedené
v $ 13 tohto nariadenia, môžu sa vyberať
príplatky v týchto prípadoch:

a) ak sa práce konajú inde, ako je uve
dené v odseku 1, môže byť okrem odmien,
slanovených v S 13 tohlo nariadenia, vy
beraný ešle príplatok 20.— Ks:

b) ak sa práca na výslovnú žiadosť
stránky má konať v čase od 9, hodiny
večer do 7. hodiny ráno, môže sa vybrať
okrem odmien, slanovených v 8 13 tohto
nariadenia, ešte príplatok 30:— Ks,

c) ak notár koná súkromné práce v
mieste od svojej kancelárie vzdialenom
vyše 2 km, je oprávnený požadovať povoz
alebo kilometrovné podľa smernic, plal
ných pre cesty štátnych zamestnancov.

d) V pozemnoknižných záležitostiach,
ak stránka neosvedčí pozemnoknižný slav
výpismi z pozemkovej knihy a notár sám
zaopatrí pozemnoknižné dáta mimo svojho
sidla, je oprávnený požadovať okrem od
micn vyše stanovených ešte priplalok
20.— Ks. Notár nemá nárok ani na povoz,
ani na diety z titulu zaopatrenia výpisu
z pozemkovej knihy.

e) Pod písm. a) uvedený príplatok, ale
bo povoz poťažne kilometrovné, uvedené
pod písm: c), môže sa požadovaťlen vtedy,
keď potreba zhotovenia práce na tvári mie.
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sta vyplývala buď z povahy veci, alebo ak !
to slránka výslovne žiadala.

S 15.

Hotové výdavky a kolkovné hradí po
verujúca stránka.

8 16.

[")Notári sú oprávnení požadovať pred
davok od stránok len po výšku hotových
výdavkov a kolkovného.

() Notári nesmú požadovať preddavok
na odmenu.

5 17.

Pre osoby, kloré majú nárok na svede
ctvo chudoby, notári sú povinní bez odme
ny prevziať a vykona( súkromnépráce, kto
ré ináč konajú za odmenu, okrem li
stín, vzťahujúcich sa na nadobúdacie práv
ne úkony. Náhradu za kolkovné a hotové
výdavky však môžu požadovať aj od tých
to osob.

S 18.

Notári nesmú rálať alebo požadovať
vyššie pcplalky, než sú uvedené v tomto
sadzobníku.

S 19.

() Notári môžu žiadať odmenu len za
vykonanú súkromnú prácu.

() Nárok na odmenu a na náhradu ho
ltových výdavkov a kolkovného sú notári

oprávnení uplalňovať vočí slránkam aj
súdne.

S 20.

Sadzobník za súkromné práce, okres
ným úradom overený, notári sú povinní
mať slále vyvesený vo svojej úradnej
miestnosti, a to na mieste viditeľnom a
ľahko prístupnom.

S 21.

Notárovo konanie alebo opomenutie,
priečiace sa uslanoveniam tohto nariade
nia, trestá sa podľa oddielu V. služebnej
pragmaliky. Prípadná trestná zodpoved
nosť notára podľa iných právnych predpi
sov nie je tým dotknutá.

S07

S 22.

Stránka je oprávnená požadovať vy
svetlenie ohľadom stavu veci, v ktorej po
verila notára úkonmi, spojenými s konaním
súkromnej práce.

S 23.

Ustanovenia hlavy VII. nariadeňia č.
126.000/1902 B. M.a titulov II. a III. na
riadenia č. 47.300/1904 B. M. a naich zá
klade vydané župné štatúty sa zrušujú.

S 24.

Nariadenie toto nadobúda účinnosti
30-tý deň po vyhlásení a vykoná ho mini
ster vnútra s ministrom pravosúdia.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v.r. Dr. Fritz v. r.

212.
Vládne nariadenie

zo dňa 24. októbra 1939,
ktorým sa predlžuje účinnosť vládneho na
riadenia č. 265/1938 Sb. z an o dočas
ných obmedzeniach v živnostenskom a

inom zárobkovom podnikaní.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

$ 1.

Účinnosť vládneho nariadenia č.
265/1938 Sb. z. a n. o dočasných obmedze
niach v živnostenskom a inom zárobko
vom podnikaní sa predlžuje do dňa 31. de
czmbra 1940.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda platnosti
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými minislrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Fritz v.r.
Medrickýv. r.
Stanov.r.
Čatlošv. r.

Dr. Tukav. r.
- Dr. Ďurčanskýv. r.
| Dr. Pružinskýv. r.

Sivák v.r.
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273.
Vládne nariadenie

zo dňa 24. októbra 1939
o predlžení zmenkovoprávnych lehôt.

Vláda Slovenskej republiky podľa S
44 zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI.
z. o ústave Slovenskej republiky, naria
ďuje:

5 1.

Lehoty na uplatnenie a splnenie zmen
kových nárokov sa predlžujú do 31. de
cembra 1939 ohľadom tých zmeniek, kde
niektorá zo zmenkovoprávne zaviazaných
osôb alebo zmenkový veriteľ dňa 5. no
vembra 1938 alebo neskoršie mali svoje
bydlisko (sídlo) na území pripojenom k Ma
ďarsku, alebo dňa 15. marca 1939 ale
bo neskoršie — na tej čiastke bývalej Če
sko-Slovenskej republiky, klorú tvorilo
územie Protektorátu Čechy a Morava a
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Karpatská Ukrajina, ako i na území, pripo
jenom k Maďarsku pri určení východnej
hranice Slovenskej republiky.

5 2.

Ustanovenie toto sa vzťahuje | na
zmenky, ktoré boly domicilované a splat
né u ústavov, ktoré majú.sídlo na území
Slovenskej republiky, ak sú splnené pod
mienky v 8 1 uvedené.

S 3.

Nariadenie toto nadobudneplatnosti 1.
novembra 1939: vykoná ho minister pravo
súdia so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tisov. r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Stanov. r.
Čatloš v.r.

Dr. Tuka v.r.
Dr. Ďurčanský v. r.
Dr. Pružinskýv. r.
Sivák v. r.

TI: Azdroj v Bralislíve, Trieda hráľa Alexandra č. 12.
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274.
Vládne nariadenie

zo dňa 24. októbra 1939
o dočasnej úprave verejného notárstva.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21.júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

() Minister pravosúdia môže pozbaviť
úradu verejného notára, ktorý pre e6voju
činnosť nie je hodný dôvery, polrebnej pri
vykonávaní úradu verejného nolára na
území Slovenskej republiky.

() Postihnulý má právo podať do 15
dní po doručeni rozhodnutia rozklad u mi
nislterstva pravosúdia.

() Tento rozklad nemá odkladacieho
účinku a rozhodne 9 ňom minister pravo
súdia s konečnou platnosťou.

5 2.

Minister pravosúdia môže zo služeb
ných dôvodov preložiť verejného notára
na iné služebné miesto.

S 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti
dňom vyhlásenia: platí do 31. decembra
1940: vykoná ho minister pravosúdia.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Stanov. r.
Čatloš v. r.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Ďurčanský v. r
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r.

Cena 1.60 Ka.

275.
Vládne nariadenie

zo dňa 9. novembra 1939
o priročí pre pohľadávky proti bývalému
Česko-Slovenskému štátu o prerušení
sporov o tieto pohľadávky a o zastupovaní

erár.
Vláda Slovenskej republiky podľa 8

44 zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI.
z. 0 ústave Slovenskej republiky, naria
ďuje:

8 1.

Pre pohľadávky proti Československé
mu alebo Česko-Slovenskému šlálu (erá
ru alebo jeho jednotlivým organizačným
odvetviam, „podnikom, ústavom, fondom,
základinám, alď.), ktoré vznikly so smlúv,
uzavretých pred 14. marcom 1939, alebo
zo skutočností, nastalých pred 14. marcom
1939,nariaďuje sa príročie do dňa,klorý vy
hlási vláda nariadením v Slovenskom zá
konníku za deň skončenia likvidácie ma
jetkovej podstaty bývalej Česko-Sloven
Skej republiky.

S 2.

Zaviazaná strana nie je za príročia po
vinná v8 1 uvedené pohľadávkys príslu
šenstvom ani plniť, ani zaisťovať.

8 3.

Vláda môže nariadením stanoviť, že
príročie sa nevzťahuje na určité druhy po
hľadávok, uvedených v 8 1.
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S 4.

Doba, na ktorú bolo príročie povolené,
nezapočítava sá ani do premlčacích lehôt,
ani do zákonných lehôt, určených na po
danie žaloby.

S 5.

Na dobu, o ktorú ea platenie pohľadá
vok týmto nariadením odkladá, prislúchajú
zákonné — a ak nie sú vyššie než zákon
né, vtedy. smluvné úroky z meškania.

8 6.

(") Po dni, kedy toto nariadenie nado
budne účinnosti, žaloby o pohľadávky,
uvedené v 8 1, podané či proti bývalému
Československému alebo Česko-Sloven
skému štátu (eráru alebo jeho jednotli
vým organizačným odvetviam, podnikom,
úctavom, fondom,jednotlivým— organizačnýmodvetviam,
majú byľ z úradnej povinnosti počas pri
ročia (8 1) odmietnuté, vyjmúc prípad, ak
slrana žalujúca predloží písomne vyjadre
nie žalovanej, že sa zrieka príročia pre za
žalovanú pohľadávku.

(") Súdne pokračovanie, zavedené pred
dňom, kedy nadobudne toto nariadenie
účinnosti, má byť z úradnej povinnosti pre
rušené a môže v ňom byť pokračovanéiba
po uplynutí príročia, uvedeného v S 1,
okrem prípadu, ak žalovaná strana sama
navrhne, aby 6a v rokovaní pokračovalo.

8 7.

Pre pohľadávky, uvedené v S 1, nesmie
byť za príročia exekúcia ani povolená ani
vykonaná: povolené už exekúcie majú byť
z úradnej povinnosti zrušené.

S 8.

[) Zastupovať bývalý československý
alebo česko-slovenský erár (jeho jednotli
vé odvelvia), taktiež fondy, ústavy, podni
ky. zariadenia a iné majetkové podstaty,

základinám, atď.), či“
proti Slovenskému štátu (eráru alebojeho :

, k .. . ,
ústavom, podnikom,fondom a základinám),: rajny za samoslatný Slovensky
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ktoré spravoval, prevodzoval, alebo udržia
val bývalý Československý alebo Česko
Slovenský šlát alebo na ne prispieval, súc
povinný hradiť prípadný schodok, vo vše
tkých veciach, zmiestnených na územiSlo
venskej republiky, prislúcha finančnej pro
kuratúre v Bratlisiave pri obdodnom použili
predpisov zákona č. 97/1933 Sb. z. an.av
rámci, v akom jej podľa uvedených pred
pisov prislúcha teraz zastupovať Sloven
ský štát, avšak bez práva uznať hociaké
právne náslupníctvo Slovenského šlátu.

() Zastupovanie, presahujúce rámec
uvedený v ods. 1 a vzľahujúce 6a na iné
veci než v ods. 1 uvedené, prípustné je
len zo zvláštnych príčin so evolením mi
nistra financií.

S 9.

Čo do nárokov,pri klorých ide o nehnu
teľný a hnuteľný majetok, ktorý prešiel
dňa 14. marca 1939 vyhlásením Slovenskej

šlál
na lenlo štát, a vôbec štátny maje
lok, nachádzajúci sa na území Slovenskej
republiky, zahrňujúc do toho i všetky ma
jetkové práva a pohľadávky, zastupuje
Slovenský štál ako oprávnenú stranu li
nančná prokuratúra v Bratislave i v tom
prípade, keď nároky lie vznikly pred 14.
marcom 1939 pre Československú alebo
Česko-Slovenskú republiku, poťažne pre
Slovenskú krajinu.

8 10.

Nariadenie tolo nadobúda účinnosli
dňom vyhlásenia: vykonajú ho minister[i
nancií 6 ministrom pravosúdia a zúčaslne
nými ministrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v.r.
Dr. Fritz v.r.

Medrický v.r.
Stanov. r.

Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr.Pružinskýv. r.
Sivákv. r.

Čatlošv. r.
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216.
Vlácdinenariadenie

zo dňa 9. novembra 1939
o úprave smlúv, dojednaných štátom.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

8 1.

() Predpisy vládneho nariadenia č.
281/1938 Sb. z. a n. plalia na všetky do
dávky a práce a na akékoľvek iné smlu
vy, dojednané štálom alebo dojednané
pred 14. marcom 1939 autonomnými or
ťánmi Slovenskej krajiny, bez ohľadu na
to, vo vlaslnosti klorej emluvnej strany
(nájomca, prenajímateľ a pod.) lieto vy
stupujú, keď o týchto smluvách štátna
správa vyhlási, že na ich splnení nemá
záujem.

() Vyhlásenie o vypovedaní emluvy so
slrany šlálnej správy platí aj vledy, keď
bolo učinené v dobe od 17. novembra 1938
do dňa účinnosti tohlo nariadenia.

8 2.

Štátna 6práva je povinná, ak chce po
užiť oprávnenia podľa 8 2 vládneho na
riadenia č. 281/1938 Sb. z. a n., oznámiť
druhej smluvnej strane zmenu, čiastočné
alebo úplné zrušenie smluvy písomne(le
legraflicky): toto oznámenie treba učiniť
u všetkých smlúv najneskoršie do 16. no
vembra 1939, pri čom stačí, ak bolo ozná
menie (telegram) v tejto lehote podané
na pošlu.

5 3.

Predpis $ 24 vládneho nariadenia č.
261/1938 Sb. z. a n. sa nahradzuje týmto
novým znením:

„Pokračovanie pred rozhodčími súd
mi sa zahajuje podaním žaloby na náhra
du škody. Žalobu nemožno podať pred
uplypulím 3 mesiacov po lom, čo bol
ohlásený nárok na náhradu škody (8 4).
Treba ju podať najneskoršie do 24 mesia
cov odo dňa, kedy došlo oznámenie, že sa

——

smluva mení, čiastočne alebo úplne ruší.
Ak dojde podľa 8 4, ods. 4 k predíženiu
lehoty pre uplalnenie nárokov na náhra
du škody, predlžuje sa o tú istú dobu
súčasne aj lehota na podanie žaloby na
náhradu škody.“

5 14

Vládne nariadenia č. 119/1939 SI. z.,
č. 200/1939 SI. z. a č. 221/1939 SI. z. sa
zrušujú.

S 5.

Toto nariadenie nadobúda platnosti
dňom vyhlásení : vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stanov. r.

Čatlošv. r.

211.
Vyhláška

ministerstva financií
zo dňa 10. novembra 1939

o colných prirážkach k colným sadzbám
nia niektoré druhy obilia.

Ministerstvo financií podľa 8 3 vlád
neho nariadenia č. 167/1939 SI. z. o col
ných prirážkach k colným sadzbám na
niektoré druhy obilia 6 účinnosťou odo
dňa 10. novembra 1939 vyhlasuje:

8 1.

(!) Colná prirážka k colnej sadzbe pre
tovar sadz. č. 23 (pšenica, tenkel], vy
počítaná podľa ustanovenia poznámky
v čl. I, 82 vládneho nariadenia č. 96/1933
Sb. z an. k sadz. č. 23 až 26, upravuje
sa na 3l Ks za 100 ké hrubej váhy.

(7) Colné prirážky k colným sadzbám
pre tovar sadz. č. 24 až 26, vypočítané
podľa ustanovení poznámok v čl. I., 88 1
ažavči. IV., ods. 2 vládneho nariade
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nia č. 96/1933 Sb. z. a n. k sadz, č. 24
až % ak sadz. č. 23 až 26 sa upravujú

taketo: Colná prirážk
cadzčis. za 100kg

hrubej váhy:
24. Raž 26 Ks
25. Jačmeň 24 Ks
26. Ovos 12 Ks

5 2.

Colné prirážky, vyhlásené naposledy
vyhláškou ministerstva financií, č. 249/1939
SI. z., sa súčasne zrušujú.

Dr. Pružinský v.r.on
278.

Vyhláška
ministra financií

zo dňa 21. októbra 1939,
ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej
národnej banky v Bratislave o úprave ob

chodu s drahými kovrai.

Podľa S 5 vládneho nariadenia zo dňa
20. seplembra 1939, č. 252 Sl. z., o úprave
obchodu s drahými kovmi, vyhlasujem
opatrenie Slovenekej národnej banky.

Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky

(č. 11)
zo dňa 21. októbra 1939

o úprave obchodu s drahými kovmi

Slovenská národná banka podľa $ 3
vládneho nariadenia zo dňa 20 septem
bra 1939, č. 252 SI. z., o úprave obchodu
s drahými kovmi, činí toto opatrenie:

ČI. 1,

Predpisy lohlo opatrenia platia pre
obchod:

a) s nespracovaným zlatom a platinou,
čím 6a rozumejú sliatiny, prúty, granálie,
plechy, dróly, odpadky, zlomky a všetky
iné tvary zlala a platiny v rýdzom stave
alebo v elialine a v smesiach. Zlomkami |
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podľa tohlo opatrenia sú všetky predmety
zo zlata alebo z rlaliny (tzv. staré zlato,
slará platina), pri klorých sa hoďnotí len
obsah drahého kovu:

b) 6 polospracovaným zlatom a plati
nou,

c) so zlatými a striebornými mincami,
ktoré boly vzaté z obehu, alebo sú bez
kurzu, a 6o zlatými medailami.

čl. 2.

(1) Slovenská národná banka bude vy
dávať odberné listy, kloré oprávňujú k
získaniu zlata (platiny) iba u oprávne
ných osôb (8 1 vládneho nariadenia č.
252/1939 SI. z.), pre osoby a firmy, ktoré
zlato a platinu bezpodmienečne potrebujú
k prevádzaniu svojej živnosti alebo pod
niku, t. j.

a) zubným lekárom a zubným techni
kom,

b) iným osobám alebo firmám (hodiná
rom, zlatníkom, brusičom drahých kovov
a pod.).

() Na základe týchto odberných listov
môžu osoby, uvedené v ods. 1, bod a)
dostať množstvo rýdzeho zlata alebo pla
tiny v maximálnej váhe 20 £ za jeden ka
lendárny mesiac, osoby a firmy, uvedené
v ods. 1, bod b), môžu dostať množstvo
rýdzeho zlata alebo plaliny v maximálnej
váhe 100 g za jeden kalendárny mesiac —
avšak všetky výlučne len na spracovanie vo
svojom povolaní alebo živnosti — od nie
ktorej z oprávnených osôb proti zaplateniu
v Ks. Množsívo nespotrebované v tom
kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo odo
brané, mucí sa započítať do kontinfentu
pre nasledujúci mesiac, takže v tomto me
6iaci možno odobrať len príslušné menšie
množstvo zlata alebo platiny.

() Osobám, uvedeným v ode. 1, nie
je však dovolené získavať zlato alebo pla
tinu na základe ich odberného listu, kým
ich zásoba uvedených drahých kovov pre
vyšuje mesačný kontingent.

() Na základe osobitného návrhu mož
no dovoliť osobám, uvedeným v ods. 1,
aby upotrebily kontingenty z predchádza:
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júcich troch mesiacov až do výšky 50%,
ak lieto kontingenty neboly nimi vyčerpané |
a ak by bol kontingent bežného kalendár
neho mesiaca už vyčerpaný.

Č) Žiadosti o povolenie podľa ods. 4,
oj žiadosli o nákup zlala alebo platiny,
prevyšujúci mesačný kontingent, treba
s prípadu na prípad podať písomne Sloven
skej národnej banke 6 patričným odôvod
nením.

CI. 3.

() Oprávnené osoby môžu predať za
Ka:

1. osobám, uvedeným v čl. 2, ods. 1,
hod a) na jeden kalendárny mesiac naj
viac 20 g čistej váhy zlata alebo platiny
spolu, alebo až do lejto čistej váhy zamie
ňa( od týchlo osôb ponúkané zlomkové
zlato alebo platinu za nespracované zlato
(platinu),

2. osobám, uvedeným v čl. 2, ods. 1,
bod b), na jeden kalendárny mesiac naj
viac 100 £ čistej váhy zlata alebo platiny
spolu alebo až do tejto čistej váhy za
mieňať od týchto osob ponúkané zlomko
vé zlato alebo plalinu Za nespracované
zlato (platinu). Okrem toho možno zlom
kové zlato alebo plalinu, ponúkané taký
mito osobami alebo firmami, vymeniť za
nespracované alebo polospracované zlato
(platinu) spolu v maximálnej čistej váhe
ďalších 100 € na jeden kalendárny mesiac.

(")Odobrané množstvo zlata alebo pla
liny treba v každom prípade zaznačiť v
odbernom liste kupiteľa, na mieste pre to
určenom, s udaním dála, kedy bolo množ
stvo odovzdané, čistej váhy a označenia
odovzdávajúcej firmy. Zaznačenie treba
vykonať vždy hneď. Predaje drahých ko
vov bez zaznačenia alebo 6 neskorším za
značením na odbernom liste kupiteľa sú
treslné a môžu mať za následok odňatie
oprávnenia.

() Tiež pri čiastočných predajoch, vy
konaných na zákiade jednotlivých povole- :
ní musí byť skutočne odovzdané množstvo
z!ata alebo platiny zaznačené na zadnej
strane jednotlivého povolenia s udaním
dáta, kedy bolo množstvo odovzdané,čie
tej váhy a označenia odovzdávajúcej fir
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my. Vyčerpané alebo už neplalné povo
lenia musi odovzdávajúca firma odobrať
a odovzdať Slovenskej národnej banke.

() Oprávnené osoby môžu vystavovať
potvrdenia o skúškach obsahu zlata, ktoré
vykonaly, ak

a) množstvo zlata, kloré sa má preskú
šať, predložia zlatníci alebo klenotníci,
ktorí majú platný odbernýlist,

b) množstvo zlata, ktoré a má preskú
šať, pohybuje 6a v rámci mesačného kon
Ungentu určeného pre majiteľa odberného
listu.

ČI. 4.

(! Oprávnené osoby môžu kupovaľ
zlomkové zlato a platinu od každého proti
zaplateniu v Ke.()Osobyafirmy,uvedenév čl.2,ods.
1, sú takliež oprávnené prevziať zlomko
vé zlato a platinu za KG,čo sa však zapo
čita do mesačného kontingentu, ktorý im
bol povolený. Okrem loho môžu osoby a
firmy, uvedené v čl. 2, ods. 1, bod b), na
koľko je to potrebné pre ich živnostenské
(remeselnícke) ciele, nadobudnúť množ
stvo zlomkového zlala a platiny spolu v
maximálnej čistej váhe ďalších 150 g proti
zaplateniu v Ks. Predávatelia takýchto
zlomkových kovov musia sa pri každom
tokomto obchode presvedčiť, že kupiteľ
je majiteľom odberného listu.

() Ak osoby a firmy, uveďené v čl. 2,
ods. 1, majú v deň účinnosti tohto opatre
nia zásoby zlala alebo platiny, nesmú zí
skávať ani nespracované, ani zlomkové
zlato (platinu), kým tieto zásoby prevyšujú
kontingenty podľa predchádzajúcich usta
novení.

() Osoby a firmy, uvedené v čl. 2, ode.
1, môžu prijať bez započítania do kontin
ťentu, ktorý im bol pridelený, množstvo
zlomkového zlata alebo platiny ako pla
lenie za laké množstvo zlata alebo pla
tiny, aké je obsažené v nimi doda
ných hotových výrobkoch — u zub
ných lekárov a zubných technikov v zla
tých môstikoch alebo v zlatých plombách.
Výpočet musí 6a slať v obidvoch sme
roch podľa skuločnej čistej váhy. Vzniklé
rozdiely treba vyrovnať v K6.
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Čl. 5.

(1) Oprávnené osoby sú povinné viesť
o všetkých kúpach a predajoch zlata a
platiny (aj v zlomkovej forme), uskutoč
nených po dni vyhlásenia tohlo opatre
nia príslušný register, do ktorého treba
chronologicky zaznamenávať bližšie po
drobnosti o obchodoch, najmä meno a
adresu predávateľa alebo kupiteľa, druh
kovu a odvedené poťažne získané množ
stvo. Oprávnené osoby sú liež povinné
predkladať Slovenskej národnej banke me
sačne, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca, opis registra. Konečne musia
tieto osoby do toho istého termínu vy
hotoviť a Slovenskej národnej banke pred
ložiť výkazy o príjmoch a vydaniach, ako
aj 0 stave zlata a platiny, vždy v sume
gramu rýdzeho kovu, podľa etavu k po
slednému dňu každého kalendárneho me
siaca. Do týchto regislrov a výkazov tre
ba zaznačií — avšak oddelene od vlast
ných obchodov — liež obchody uskuloč
nené nahodilými predajmi.

() Zlaté medaile a mince treba v re
gistroch a výxazoch uvádzať osobitne.
Zlalé medaile a mince musia byť bez os0
bitného vyzvania odvedené Slovenskej ná
rodnej banke súčasne 6 registrami a vý
kazmi.

ČI. 6.

(|) Oprávnené osoby môžu zamieňať
rýdzi kov bez započítania do konlingen
tu, im prislúchajúceho, za odpadky (šrot,
piliny, úlomky), ktoré im boly dodané oso
bami, ktoré majú odberný list, ak boly
lielo odpadky dodané k vyrobeniu rýdze
ho zlata (platiny) spracovaním v mzde.
Pritom sa nepožaduje, aby pri dodaných
odpadkoch a vrátenom rýdzom kove išlo
o ten istý materiál. Oprávnené osoby mô
žu dokonca odovzdať rýdzi kov, ktorý
zodpovedá rýdzosti dodaných odpadkov,
zo svojich zásob.

() Pri takzvaných bielych sliatinách
drahých kovov (na pr. palliag, ergo), na
koľko sú určené pre ciele zubného lekár
stva a neobsahujú viac rýdzeho kovu ako
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"00, Možno upustiť od záznamu do odber
ného listu kupiteľa.

ČI. 7.

Podľa S 3 vládneho nariadenia č. 44,
1939 SI. z. o Slovenskej národnej banke
kupuje a predáva Slovenská národná ban
ka rýdze zlato v cene 32041.0125 Ks za
jeden kg. Preto musia oprávnené osoby
pri prijímaní zlata (zlomkového zlata), pri
predaji zlata a jeho glialin, kloré vyro
bily, brať za základ kúpnu cenu zlata Slo
venskej národnej banky, ak chcú určiť
kúpnu alebo predajnú cenu.

ČI. 8.

Opatrenie bývalej Národnej banky
Česko-Slovenskej zo dňa 9. mája 1936,
uverejnené vyhláškou ministra [inancií,
č. 1231936 Sb. z. a n., sa zrušuje.

čl. 9.

Toto opatrenie plalí odo dňa vyhláce:
nia.

SLOVENSKA NÁRODNA BANKA:

Riaditeľ:
Trnovecv. r.

Guvernér:
Dr. Karvaš v.r.

219.
Vyhláška

Najvyššieho úradu
hospodárskeho

zo dňa 6. novembra 1939
o predávaní cukru bez vriec.

Najvyšší úrad hospodársky podľa 8
100 zákona č. 131/1936 Sb. z. an. a po
dľa S 2 vládneho nariadenia č. 205-1939
SI. z. nariaďuje:

S 1.

(|) Počnúc dňom uverejnenia tejto vy
hlášky, je kupujúci povinný pri odbere
cukru dodať cukrovaru, ak lo cukrovar
žiada, toľko jutových vriec, koľko je po
trebné na vybavenie objednávky.
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() Pri dodávkach cukru i naďalej 6a
ráta bruto váha za neto.

S 2.

() Za dodané 100-kg-ové julové vrecia
nahradí cukrovar kupujúcemu 5 Ks za
kus.

(") Náhrada podľa ods. 1 6a rozumie
iba za vrecia raz upotrebné, čislé a za
chovalé (bez dier a bez záplat), franco
cukrovar.

() Pri vreciach, kloré potrebujú men
šiu opravu, sníži sa náhrada o 10“/. Pri
vreciach, kloré potrebujú väčšiu opravu,
gníži sa náhrada o 20“/.

5 3.

(") Keď kupujúci nedodá potrebný po
čet vriec a keď cukrovar nedodá cukor
v papierových vreciach, požičia cukrovar
jutové vrecia kupujúcemu proti zálohe
10 Ks za jedno jutové 100-kg-ové vrece.

() Ak kupujúci do 30 dní po prevzatí
cukru požičané vrecia vráti, nahradí mu
cukrovar "“/,, Zo zálohy za každé nepo
škodené vrece: zbytok zálohy zostane
cukrovaru.

(") Vrecia deravé, znečistené, zapláta- .
né cukrovar nie je povinnýprijať a ta-|
kéto vrecia sa pokladajú za nevrátené.

() Ak kupuľúci v lehote 30 dni po
žičané vrecia nevráti, celá záloha prepa
dá v prospech cukrovaru a vrecia 6a stá

vajú vlastníctvom kupujúceho. |

S 4. |

Previnenie proti predpisom tejto vy- !
hlášky sa trestá podľa hlavy VIII. zákona !
č. 131/1936 Sb. z. a n. |

S 5.

Toto opatrenie nadobúda
dňom vyhlásenia.

účinnosti

Prezident
Najvyššieho úradu hospodárskeho:

Dr. Zaťko v. r.

280.
Vládne nariadenie

zo dňa 8. novembra 1939

o dočasnom zmiernení niektorých úspor
ných srážok personálnych.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

(") Srážka z aklívnych plalov podľa
ods. 1.81 a ods. 1, $ 4 vládneho naria
denia č. 380/1938 Sb. z. a n. 6a nekoná
u ženatých zamestnancov, ktorých man
želka nie je zamestnaná v štátnej službe,
a to:

a) pri srážkovej základni do 19.800 Ks
vôbec,

b) pri srážkovej základni nad 19.800
Ks len vledy, ak majú viac než tri deti, na
ktoré patrí výchovné.

(7) U ženatých zameslnancov 60 gráž
kovou základňou nad 19.800 zmierňujú sa
tieto srážky o 50%, ak majú tri deti, na
k!oré patrí výchovné, a ich manželka nie
je zamestnaná v štátnej službe.

(7) Ustanovenie ods. 3, $ 1 vládneho
nariadenia č. 380/1938 Sb. z. a n. platí ob
dobne.

() Za ženatých v smysle predchádza
júcich odsekov považujú sa tiež ovdovelíi,
rozvedení alebo rozlúčení zamestnanci, ak
udržujú spoločnú domácnosť aspoň a jed
ným dieťaťom, na ktoré patrí výchovné.

S 2.

(") Zamestnanci, ktorí nepodliehali
srážkam podľa ods. 1, 8 1 vládneho na
riadenia č. 380/1938 Sb. z. a n. z dôvodu,
že ich srážková základňa nepresahovala
90C0 Ks, obdržia mimoriadny, pre výmer
výslužného nezapočitateľný príplatok,
a to:

a) ženatí 6 penzijnou (proviznou) zá
kladňou do 82930Ks — ročne 720 Ks,

b) slobodní 6 penzijnou (proviznou) zá
kiadňou do 8520 Ks — ročne 480 Ks,
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c) ostatní vo výške rozdielu medzi ich
penzijnou (proviznou) základňou a 9000
Ks. Mimoriadny, príplatok vypláca sa v
obvyklých lehotách platných pre výplatu
platu (mzdy). Zamestnancom, ktorých slu
žebný pomer je upravený individuálnou
alebo kolektívnou služebnou smluvou, mi
moriadny príplatok neprináleží.

(7) Za slobodných v smysle ode. 1 po
važujú sa tiež ovdoveli, rozvedení alebo
rozlúčení zamestnanci, ak neudržujú 6po
ločnú domácnosť aspoň 6 jedným dieťa
ťom, na ktoré patrí výchovné.

S 3.

Ustanovenie ods. 3, S 8 vládneho na
riadenia č. 380/1938 Sb. z. a n. pozmeňuje
sa a bude znieť takto:

„Ustanovenia predchádzajúcich odee
kov neplatia pre zvýšenie penzijnej (pro
viznej) základne, ktoré nastalo v dôsled
ku priznania alebo zvýšenia služebných
prídavkov strážnych (žandárskeho prídav
ku, strážneho a hodnostného prídavku
stráže bezpečnosti, hraničného strážneho
prídavku a strážneho prídavku finančnej
slráže, strážneho prídavku dozorcov väz
ňov), ako aj pre zvýšenie penzijnej (pro
viznej) základne, ktoré nastalo poslupom
do vyššieho stupňa služného alebo zvýše
ním adjula ($8 8, 15 zákona č. 103/1926 Sb.
z. a n. a obdobné predpisy), ale nie za
počítaním (8 142 zák. 103/1926 Sb. z. a n.
a obdobné predpisy). Osobitný penzijný
príspevok, ktorý sa doteraz platil podľa
ods. 1 a 2 zo zvýšenia penzijnej základne
v dôsledku postupu do vyššieho stupňa

, Dr. Ďurčanský v. r.
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služného (zvýšenia adjula), má sa zapla:
iť len za dobu do 30. septembra 1939"

S 4.

Ustanovenie ods. 1, 8 11 vládnehona:
riadenia č. 330-1938 Sb. z. a n. v znení
S 1 vládneho nariadenia č. 35/1939 Sb. z.
an. I. sa pozmeňuje a bude znieť taklo:

() „Slobodným zamestnancom prislú
cha činovné, stanovené plalovými zákon
mi alebo inými predpismi, upravujúcimi
služebné príjmy zamestnanca,

vo výškepri služnom
6nižcnej 0(čiastke platu jemu zadpovedajúcej)

od 7.200 do 9.000 Ks vylúčene 5%/e
ol 9.000 do 14.400 Ks vylúčene 100%/e
od 14.400 do 19.800 Ks vylúčene 159/6
od 19.800 do 30.600 Ks vylúčene 250%/e
od 30.600 Ks 33%
Ročná čiastka lakto upraveného činovné:
t.o (adiula remunerácie a pod.), ak je vy:
jadrená v korunách bez halierov alebo ak
nie je deliteľná dvanáclimi, zvyšuje sa na
naibližšiu vyššiu čiastku deliteľnú dvaná
stími.“

S 5.

Toto nariadenie platí od 1. októbra
1939 do 31. decembra 1940: vykonajú ho
všetci členovia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.
Stanov. r.

Čatloš v. r.

Dr. Pružinskýv. r.
Sivák v. r.

—-——

Knúhllačiareň Aodrcia, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra čislo 12.
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281.
Vládne nariadenie

zo dňa 9. novembra 1939,
ktorým sa zrušuje vládne nariadenie zo
dňa 27. januára 1939, č. 181939 Sb. z.
a n, [I.,o odpredaji postrádateľného vojen

ského materiálu.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8
44 zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185
SI. z. o ústave Slovenskej republiky, na
riaduje:

s 1.

Vládne nariadenie č. 18 1939 Sb. z an.
]. 6a zrušuje.

8 2.

Tolu nariadenie nadobúda platnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ná
rodnej obrany a minister financii v doho
de so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tukav. r.

Dr. Fritz v. r.

Medrický v.

Dr. Ďurčanský v.r.

Dr. Pružinský v. r.

Sivák v. r. Stanov. r.

Čatlošv. r.

Cena: 1.— Ks.

282.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 18. novembra 1939

o vydaní slovenských desaihalierových
mincí.

Podľa $ 1, ods. 2a S 9 vládneho na
riadenia zo dňa 4. apríla 1939, č. 45 SI. z.,
o slovenskej mene, vyhlasujem:

8 1.

Desaľhalierová minca mú v proslriedku
na licnej strane umieslený znak Slovenskej
republiky. V dolnej polovici mince, na
každej strane znaku sú dva vavrínové ko
náriky, pozostávajúce zo šlyroch lislov,
klorých konce sú pod znakom prelozené.
Okolo znaku po celom okraji mince je ná
pis „SLOVENSKA REPUBLIKA“ Pod
preloženými konárikmi je rok ražby.

Na druhej slrane mince, v hornej polo
vici je bratislavský hrad a dóm s vežou,
v dolnej polovici sú vlnovky, znázorňujúce
Dunaj, na nich je číslica ,,10“ a pod tou, na
ckraji oblúkovile rozložený nápis „HALIE
ROV“

Minca je 92!%ez medi a 8". z cinku.
Z kilogramu mincového kovu razí sa 600
kusov desaťhaliernikov. Váha mince je
1.666 gramov. Priemer mince je 16 mm.

Minca má na oboch slranách plochú
obrubu. Okraj mince je hladky.
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S 2. 284.
|

Slovenská národná banka začne vydá- Vyhláška
vať desaťhalierovéminceu svojhohlavné- ministerstva financií
bo úslavu v Bratislavea u svojichfiliálok zo dňa 17. novembra 1939,

počínajúc dňom 20. novembra 193 ktcrou sa uverciňuje opatrenie Slovenskej
národnej banky v Bratislave zo dňa 11.

S 3. novembra 1939 o úprave platového styku,
vyplývajúceho zo vzájomnej výmeny tovai . nej j beh

Desathalierových minci sa dá do obehu rov medzi Slovenskom a Maďarskom.za 15 milionov Ks.

Dr. Pružinský v. r. Podľa S 4 vládneho nariadenia zo dňa
2. decembra 1931, č. 179 Sb. z. a n., ktorým

Kresba: sa vykonáva ustanovenie S 2, č. 2 zákona
zo dňa 14. decembra 1923, č. 7 Sb. z. an.
7. r. 1924, ako aj S 9 opalrenia Sláleho vý
boru zo dňa 7. novembra 1929, č. 166 Sb.
z an,a58 1 vládneho nariadenia zo dňa
14. marca 1939, č. 3 SI. z., vyhlasujem opa
trenie Slovenskej národnej banky v Brali

| slave.
283. Dr. Pružinskýv. r.

Vyhláška Najvyššieho úradu

hospodárskeho Opatreniezo dňa 16. novembra 19 o Ní 39 Slovenskej národnej banky
o zrušení vyhlášky zo dňa 5. septembra (č. 12)
1939,č. 227 SL z., o zaistení pracovných zo dňa 17. novembra 1939

1 x 5

sil pre poľnohospodárske práce. o úprave platebného styku, vyplývajúceho
Najvyšší úrad hospodársky podľa $ 100 | zo vzájomnej výmeny tovarov medzi Slo

zákona č. 131.1936Sb. z. a n. a podľa $2 | venskom a Maďarskom.vládneho nariadenia č. 205.1939 SI. z. na
riaďuje: čl. 1.

| Podľa dohody, uzavrelej dňa 4. novem
s |. | bra 1939 medzi Slovenskou národnou ban

Vyhláška Najvyššieho úradu hospodár- i kou a Maďarskou národnou bankou riadi
skeho č. 227,1939 SI. z. sa zrušuje. | sa spôsob vyrovnania platov, vyplývajú“

i cich zo vzájomnného tovarového slyku
| medzi Slovenskcu republikou a Kráľov

$2. slvom Maďarským druhom tovaru, za klo
rý má byť plat uskuločnený.

Slovenské a maďarské tovary, klorč
v rámci medzištátnej dohody o úprave vzá

Opatrenie toto nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia.

Prezident jomnej výmeny tovarov medzi Slovenskou
Najvyššieho úradu hospodárskeho: republikou a Kráľovstvom Maďarským

Ivoria predmet vzájomnej výmeny, sa
Dr. Zafkov. r. uvádzajú v soznamoch A1, A/2, B“1, B2

a C spomenutej dohody.
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Do lýchlo soznamov možno nahliadnuť
v úradných hodinách u Slovenskej národ
nej banky v Bratislave, v miestnostiach
povoľovacieho oddelenia devízového od
boru.

ČI. 2.

I. Prolihodnoty slovenských a maďar
ských tovarov, uvedených v prílohe A/1 a
A/2 medzistálnej dohody, budú sa vyrov
návať súkromnou kompenzáciou prostred
níclvom Dunajskej banky v Bratislave.

II. Prolihodnoly maďarských tovarov,
uvcdených v prilohe C medzišlátnej do
hodv, budú sa skladať na „Maďarský kom:
penzačný účet Rima“ u Bratislavskej vše
obccnej banky v Bratislave. Tento účetje
Lezúročný a vedie sa v Ks.

111.Úhrady vyplývajúce z vyvozu, po
ťažne dovozu všetkých ostatných sloven
ských a maďarských tovarov, budú sa
uskuločňovať cez „Účet maďarského lova
rového slyku“. Tento účet je bezúročný a
povedie ho v Ks Bratislavská prvá šporivá
banka v Bratislave.

Slovenski dovozci zaplalia na tento
účel v Ks prolihodnotu príslušných ma
ďarských lovaärov, dovezených na Sloven:
sko.

Z Ks, složených na tento účet, budú sa
vyplácať pohľadávky slovenských vývoz
cov do Maďarska v časovom poradí slože
nej protihodnoty v Pfô v Maďarsku.

čl. 3.

Pri prepočílaní Ks na Pg£ô a opačne
v jednotlivých kompenzačných rámcoch
sa použije úradný záznam Ks v Budapešli,
zvýšený 0 platný príplatok (felár).

Čl. 4.

Pohľadávky a záväzky zo vzájomného
lovarového slyku, vzniklé odo dňa 15.
marca 1939 do dňa, kedy plalebná dohoda,
uvedená v čl. 1, vstúpila v platnosť, budú
sa vyrovnávať tiež podľa uslanovení tejto
dohody.

ČI. 5.

Platby, vyplývajúce z tovarových do
dávok medzi Slovenskom a Maďarskom,

069

uskuločnených pred 15. marcom 1939 —
vyjmúc platieb, kloré sa majú konať z do
dávok tovaru medzi územím bývalej repub
liky Československej, pripojeným ku Krá
ľovstvu Maďarskému,a Slovenskom, usku
ločnených pred pripojením (2. XI. 1938,
poťažne 15. III. 1939) — majú byť usku
točnené ešle podľa dohody o výmene to
varu, uzavretej dňa 22. decembra 1937
medzi bývalou Republikou Českosloven
skou a Kráľovstvom Maďarským. Nakoľko
by sa v jednotlivých kompenzačných sku
pinách záväzky a pohľadávky nevyrovna
ly, môžu sa vyrovnať zoslatky jednotlivých
skupín navzájom, poťažne v pripade po
treby môžu sa použiť na lenlo účel fi
nančné pohľadávky voči Slovensku, re
zervované uvedenou dohodou.

ČI. 6.

Záväzok slovenského dlžnika voči ma
ďarskému verileľovi zaniká len vledy, keď
madarský verileľ obdržal v P£ô plnú sumu
svojej pohľadávky.

Záväzok maďarského dlžn"ka voči slo
venskémuveriteľovi zaniká len vledy, keď
slovenský veriteľ obdržal v Ks plnú sumu
svojej pohľadávky.

ČI. 7.

Banky, poverené v lomto opalrení usku
točňovaním plalebných transakcií, vybera
jú od vývozcu aj od dovozcu províziu vo
výške 3/, určenú na krylie bankových
výdavkov a manipulačného poplatku Slo
venskej národnej banke.

ČI. 8.

Toto opatrenie platí odo dňa 4. novem
bra 1939.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE.

Nám. riadileľ:
Dr. Virsik v. r.

Guvernér:
Dr. Karvaš v.r.



570 Slovenský zákonník č. 285.

285.
Vládne nariadenie

zo dňa 15. novembra 1939
© cejchovných značkách.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8
16 a 17 zák. čl. V,/1907 nariaďuje:

5 1.

() Na všeobecnej kolkovej cejchovnej
značke je znázornený v kruhu dvojitý kríž
na troch kopcoch: nad kopcamije skrat
ka letopočlu a pod ními evidenčné číslo
cejchovného úradu v tomto costavení:

() Pomer veľkosti v ods. 1 vyobraze
nej značky k skutočnej jej veľkosti je 5:1.

S 2.

() Na kolku ústredného úradu pre
službu cejchovnú je znázornený v kruhu
dvojitý kríž na troch kopcoch: nad kop
cami je skralka letopočlu a pod nimicej
chovná hviezda so šiestimi papršlekmi v
lomto sostavení:

() Pomer veľkosli v ods. 1 vyobraze
nej značky k skuločnejjej veľkosti je 5:1. ,

8 3.

() Ňa kolku pre sudy je znázornený
podlhovaetom šlile dvojitý kríž na troch

kopcoch, pod ktorými je evidenčné číslo
cejchovného úradu alebo úradu pre znám
kovanie sudov, v tomto sostavení:

12
so skratkou lelopočtu v tomto tvare:

445
() skutočná veľkosť kolku a skratky

je totožná s vyobrazenou velkosťou.

S 4.

Minister dopravy a verejných prác vy:
hlási soznam všetkých cejchovných úra
dov, im podriadených úradov pre známko
vanie 6udov a im prislúchajúcich značiek
cejchovných.

S 5.

Platnosť overení doterajšími cejchov
nými značkami v predpoklade ich správ
nosti zostáva v medziach doteraz urče:
ných cejchovacích a precejchovacích ter
mínov.

8 6.

Nariadením týmto sa zrušuje nariade
nie ministerstva verejných prác č. 731919
Sb. z. a n., S 175 nariadenia býv. uhorské
ho ministra obchodu č. 107.225“1908 a
SS874 až 78 cejchovného poriadku, vy
hláseného nariadením ministerstva obcho
du č. 1711872 r. z.
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S 7.

Nariadenie toto nadobúda účinnosť 1.
januára 1940: vykoná ho minister dopravy
a verejných prác.

Dr. Tuka v. r.
Stano v. r.

286.

Vyhláška.
predsedníctva vlády

zo dňa 18. novembra 1939.
o oprave tlačových chýb, vzniklých prí
vyhlasovaní právnych predpisov v Sloven

skom zákonníku.

Predsednictvo vlády podľa 8 3 vládne
ho nariadenia č. 109 1939 SI. z. o redakcii
Slovenského zákonnika opravuje tieto tla
čové chyby:

1. V prílohe A zákona č. 148-1939 SI. ,
z. má byť: !

a) šírka vrchného vodorovného ramena|
kríža namiesto

„a V2 - i“ a“i6 16 +

b) šírka spodného vodorovného ramena
kríža namiesto

„b[2+ a“ správne M(a | 2+ i)“,

. 1 | zpevj

správne „s a ľ 2 

Krilitlačiareň Andreja, Bratislava,

|

|

|c) v pravom rohu dole, v „Približných >

971

pomeroch" namiesto vzorca „V —a(—-2a)“

správne „V > 33a: (—32a)"
2. Vo vládnom nariadení č. 160/1939

SI. z., časť prvá, článok 17, ods. 1, písm.
a), piaty a šiesty riadok má byf namiesto:
...úlrať podľa 8 338 pre - daňovej ob

ci...“ 6právne: „...útrat podľa 85338 v
daňovej obci..." a časť druhá, článok 5,
druhý riadok má byť namiesto „vy«ona
ých“ správne „vykonaných“.

3. Vo vládnom nariadení č. 167/1939 SI.
z. $ 2, ods. 1, štvrlý riadok má byľ na
miesto ,,... uvedenej v čl. ], 8, polom...“
správne: |... uvedenej v článku [, S 1, po
tom...“

4. Vo vládnom nariadení č. 220/1939
SI. z. pred $1 vsúva sa tálo úvodná veta:
„Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 195 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:“

5. Vo vládnom nariadení č. 242/1939
SI. z. sa nahradzuje nesprávne označenie
„S 6" správnym označením, 55.

6. Vo vládnom nariadení č. 254/1939
SI. z. nahradzuje sa neeprávne označenie
„S 12" správnym označením „S 2“

7. Vo vládnom nariadení č. 276/1939 SI.
z,v 84 mábyť namiesto: „č. 221/1939Sl.
z.“ správne: „231/1939 SI. z.“

Dr. Ďurčanský v.r.
za predsedu vlúdy.

Trieda kcáľa Alexandr: čislo 12.



Slovenský zákonník
ie vydávaný podľa vl. nar. č. 14 a 109 SI. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročník čini v tuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.—Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvidaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonnika) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks v tu
zemsku a 155— Ks do zahraničia. Predplatné tohto roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplati nejakú čiastku na nový ročnik do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčlované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než S stránkach za každú stránku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.
Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v knihkupectvách. Knihkupci pri odbere aspoň 10
exemplárov niektorej čiastky obdržia 25% sľavu s vyznačenej ceny.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazpäť.
Vypovedať ďalší odber zákonnika možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do 4 týždňov po vydaní: ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čis. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradi predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť čislo čiastky
(a nie čislo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZÁKONNIKA

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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OBSAH: (287.—292,) 287, Nariadenie s
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UJO 478 |

(
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zákon
mocou zákona, ktorým sa zrušuje Najvyšší úrad

hospodársky. — 288. Nariadenie s mocou zákona, ktorým sa zrušuje vládne na
riadenie č. 222/1939 SI. z. o úprave niektcrých platových pomerov vojenských gážistov a
iných šlátnych (verejných) zamestnancov, konajúcich od 1. septembra 1939 činnú vojenskú
službu alebo pridelených k vojenským úlvarom. — 289. Vládne nariadenie o úprave li
cenčného poplalku z tovaru č. 644 colného sadzobníka. — 290. Vyhláška minislra [inancií,
klorou sa uverejňuje opalrenie Slovenskej národnej banky v Bratislave o úprave plalob
reho styku s Bulharskom. — 291, Vyhláška ministra pravosúdia o dni počiatku činnosli
okresného súdu v Stropkove. — 292, Vyhláška minislra pravosúdia o dni počiatku činnosti
okresného súdu v Gelnici pre obce Košické Hámry a Košická Belá.

287.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 22. novembra 1939,

ktcrým sa zrušuje Najvyšší úrad
hospodársky.

Vláda Slovenskej republiky podľa 5 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

(") Najvyšší úrad hospodársky, zriade
ný podľa vládneho nariadenia č. 205 1939
SI. z., Sa zrušuje dňom účinnosti tohlo na
riadenia.

(“) Pôsobnosť Najvyššieho úradu ho
spodárskeho, vymedzená zákonom č. 131!
1936 Sb. z a n. a vládnym nariadením č.
205 1939 SI. z., prechádza na ministerstvo
hospodárstva.

(9) Doteraz vydané vyhlášky Najvyš
šieho úradu hospodárskeho ostávajú v plat
nosti. Nakoľko boly v týchto vyhláškach
predpísané periodické hlásenia Najvyššie
mu úradu hospodárskemu, treba ich po
dávať ministerstvu hospodárstva.

8 2.

Likvidáciu Najvyššieho úradu hospo
dárskeho vykoná ministerstvo hospodár
stva.

Cena: 1.— Ks.

5 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v.r.

Dr. Tukav. r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v.r.

Medrickýv. r.
Stanov. r.

Dr. Pružinskýv. r.
Sivákv. r.

Čatlošv. r.

288.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 22. novembra 1939

© zrušení vládneho nariadenia zo dňa 11.
septembra 1939, č. 222 SI. z., 0 úprave
niektorých platových pomercv vojenských
fážistov a iných štátnych (verejných) za
mestrancov, konajúcich od 1. septembra
1939 činnú vojenskú službu alebo pridele

ných k vojenským útvarom.

Vláda Slovenskej republiky podľa 5 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 4.

Vládne nariadenie č. 222-1939 SI. z. sa
zrušuje.
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8 2.

Toto nariadenie platí odo dňa 15. no
vembra 1939: vykonajú ho všetci členovia
vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanský v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Medrickýv. r.
Sivák v. r. Siano v. r.

Čatlošv. r.

289.
Vládne nariadenie

zo dňa 22. novembra 1939
o úprave licenčného poplatku z tovaru

č. 644 colného sadzobníka.

Vláda Slovenskej republiky podľa 5 7
zákona zo dňa 15. júla 1919, č. 414 Sb. z.
a n., ktorým sa zavádza monopol výbuš
ných látok, nariaďuje:

5 1.

Licenčný poplatok z tovaru č. 644 col
ného sadzobníka pri dovoze sa určuje
takto:

1. Nábojnice, nábojky a náboje, všelko so
vsadenou roznielkou (s tzv. strebným
roznelom) — za 1 kg
čistej váhy 10.— Ks,

2. rozbušky — za 1 kg čistej
váhy 17.50 Ks,

3. oslaltné — za 1 kg čistej
váhy 40.— Ks.

s 2.

Vládne nariadenie č. 89 1930 Sb. z. an.
sa zrušuje.

S 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi
nancií a minister hospodárslva.

Dr. Tuka v.r.
Dr. Pružinský v. r. Medrický v. r.

Slovenský zákonník č. 288.—290.

290.

Vytnláška
minisčra financií

zo dňa 13. rovembra 1939,
ktorou sa uvereiňuje opatrenie Slovenskej
národnej banky v Bratislave zo dňa 15.
novembra 1939 o úvrave platobného styku

s Bulkarskom.

Podľa 8 4 vládneho nariadenia zo dňa
2. decembra 1931, č. 179 Sb z. an. klo
rým sa vykonáva ustanovenie 8 2,č. 2 zá
kona zo dňa 14. decembra 1923, č. 7 Sb.
z. an. z r. 1924, ako aj 8 9 opatrenia Slá
leho výboru zo dňa 7. novembra 1929, č.
166 Sb..z. a n. a podľa 8 1 vládneho na
riadenia zo dňa 14. marca 1939, č. 3 SI. z.,
vyhlasujem opatrenie Slovenskej národnej
banky v Bratislave.

Dr. Pružinskýv. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky

(č. 13)
zo dňa 15. novembra 1939

o úprave platobného styku s Bulharskom.

ČI. 1.

Platy, vyplývajúce zo vzájomného lo
varového styku medzi Republikou Sloven
skou a Kráľovstvom Bulharským. budú
uskuločnené súkromnými kompenzáciami
prostredníctvom Anglo-Pražskej úvemej
banky,filiálky v Bratislave, podľa smerníc
platobnej dohody, uzavretej medzi Sloven
skou národnou bankou a Bulharskou ná
rodnou bankou zo dňa 24. októbra 1939.

čl. 2.

Slovenská národná banka bude vyberať
z udelených povolení 3“/,, manipulačný
poplatok, najmenej však Ks 5.—.

ČI. 3.

Dohoda, uvedená v čl. 1 tohoto opa
trenia, nadobúda účinnost dňom 1. novem



Slovenský zákonník č. 290.—292,

bra 1939 a je uzavrelá na obdobie jedné
ho roku.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE.

Nám. riadileľ:
Dr. V

Guvernér:
Dr. Karves v. r.

291.
Vyhláška

ministra pravosúdia
zo dňia 7. novembra 1939

o dni počiatku činnosti okresného súdu
v Stropkove.

Podľa 8 2 nariadenia vlády Slovenskej
krajiny Zo dňa 27, februára 1939, č. 70
Ur. nov. o zriadení okresného súdu
v Slropkove, vyhlasujem:

Za deň počiatku činnosti okresného sú
du v Stropkove určuje sa deň 1. januára
1940.

Dr. Fritz v. r.

irsik v. r.

975

292.

Vyhláška

ministra pravosúdia
zo dňa 13. novembra 1939

o dni počiatku činnosti okresného súdu
v Gelnici pre obce Košické Hámry

a Košická Belá,

Podľa 82 zákona zo dňa 28. septembra
1939, č. 247 SI. z., o vylúčení obcí Košická
Belá a Košické Hámry z obvodu okresného
súdu v Prešove a ich pričlenení k obvodu
okresného súdu v Gelnici, vyhlasujem:

Za deň počiatku činnosti okresného sú
du v Gelnici pre obce Košické Hámry a
Košická Belá určujem deň 15. novembra
1939.

Dr. Fritz v. r.

Knihtlačiareň Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12.
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Slovenský zakonník
vydávaný je podľa vul.nar. č. 14 a 109 SI. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročnik činí v fuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.—Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvidaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonnika) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks u tu
zemsku a 155.— Ks do zahraničia.

Kto zaplati nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.

Cena čiastok zasielaných do cudzlny je o 50% vyššia.

Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred
chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v knihkupectvách. Knihkupci pri odbere aspoň 10
exemplárov niektorej čiastky obdržia 25% sľavu s vyznačenej ceny.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazpäť.

Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred
koncom roka pre rok budúci.

Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla
movať najneskoršie do 4 týždňov po vydani: ak neboly u tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čis. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijima. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť čislo čiastky
(a nie čislo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZÁKONNIKA

BRATISLAVA,
Vládna budova.



Slovenský zákonniťi
Čiastka 64. Vydaná 30. novembra 1939. Ročník 1939.u

OBSAH: (293.—296.) 293. Zákon o snlžení a úprave niektorých všeobecných (autonOmných) col
ných sadzieb. — 294, Zákon o vyhlásení splatnosti požiadavok z vkladných listov na ban
kovky, zadržané pri kolkovaní peňazí, vydaných podľa ustanovenia 5 1 zákona číslo
84/1919 Sb. z. a n. — 2095, Zákon o zriadení Štátneho hydrologického a meleorologického
ústavu. — 296. Vyhláška ministra [inaacil o štátnych predajných cenách tuzemskej oa
cudzozemskej soli.

293.
Zákon

zo dňa 21. novembra 1939
O snižení a úprave niektorých všeobecných (autonomných)colných sadzieb.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

S 1.

Colný sadzobník pre colné územie Slovenskej republiky sa mení takto:

Sadzobné Všeobecná
číslo Pomenovan.e tovaru colnásadzba

v Ks za 100 kg

ex 103 Olej ľanový, sojový, činsky drevný a iné oleje
“ mastné, výslovne nemenované, v sudoch, mechoch

- >-húroch, okrem olejových pokostov:
b) ľanový olej bez cla

ex 150 Zeminy a látky neraslné, výslovne nemenované,
prírodné, pálené, mleté alebo plavené:
b) kremoelina 6.—

ex 155b Silice (éterické oleje):
b) salicylan methylnatý bez cla

Bavlnený tovar:

189 obyčajný,t. j. tkaniny z priadze čís. 50 a nižšieho,
ktoré majú vo štvorci o strane 5 mm 38 alebo
menej nití:

a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (keprované):
1. surové 450.—

Poznámka. T. zv. kordové látky, dovážané na
dovoľovací list pre továrne na výrobu pneumatík,
pod dozorom a za podmienok určených na
riadením 120.—

2. bielené 600.—
3. farbené 1500.—

Cena: 2.20 Ks.
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>» Všeobecnáb
jav Pomenovanie tovaru colnásadzba

v Ks za 100 k£

%4. jednou až štyrmi farbami potlačené 710.—
%5. vo dvoch farbách pestre tkané 900.—
© 6. piatimi alebo viac farbami potlačené 760.—
© 7. viac než vo dvoch farbách pestre Ikané 1000.—

b) vzorkované:
1. surové 600.—
2. bielené 700.—
3. farbené 710.—

© 4. jednou až štyrmi farbami potlačené 830.—
%5. vodvoch farbách pestre tkané 1100.—
2 6. piatimi alebo viac farbami potlačené 880.—
© 7. viac než vo dvoch farbách peslre tkané 1100.—

190 obyčajný hustý, t. j. tkaniny z priadze čís. 50 a
nižšieho, ktoré majú vo štvorci o strane 5 mm
viac než 38 nití:

a) hladké, tiež jednoducho vyrážené (keprované):
1. surové 500.—

Poznámka. T. zv. kordové látky, dovážané na
dovoľovací list pre továrne na výrobu pneu
matík, pod dozorom a za podmienok určených
nariadením 196.—

2. bielené 600.—
3. farbené 1800.—

» 4. jednou až štyrmi farbami potlačené alebo
vo dvoch farbách pestre tkané 2150.—

2 5. piatimi alebo viac farbami potlačené alebo
vo viac než vo dvoch farbách pestre tkané 2300.—

b) vzorkované:

1. surové 550.—

2. bielené 650.—

3. farbené 1850.—

%4. jednou až štyrmi farbami potlačené alebo
vo dvoch farbách pestre tkané 2200.—

5. piatimi alebo viac farbami potlačené alebo
2350.—vo viac než vo dvoch farbách pestre tkané
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Sadzobné i Všeobecná
čislo Pomenovanie tovaru colnásadzba

v Ks za 100 kg

191 jemné,t. j. tkaniny z priadze nadčís. 50 až včíla
ne čís. 100:

a) surové:

1. hladké, tiež jednoducho vyrážané (kepro
vané) 800.—

Poznámka. Bavlnené tkaniny jemné, surové,
nevzorkované, tiež prané, dovážané na dovo
ľovací list, na vyšívanie, pod dozorom a za
podmienok určených nariadením 500.—
2. vzorkované 1000.—

b) bielené, farbené, potlačené, pestre tkané:
1. bielené:

c) hladké, tiež jednoducho vyrážané (kep
rované) 1300.—

PR)vzorkované 1500.—
2. farbené:

c.) hladké, liež jednoducho vyrážané (kep
rované) 1400.—

Pp)vzorkované 1500.—

2 3. potlačené alcbo pestre tkané:
c) hladké, tiež jednoducho vyrážané (kep

rovanč) 1500.—

PB)vzorkované 1500.—

192 veľmi jemné, t. j. tkaniny z priadze nad čís. 100:

a) surové:

1. hladké, tiež jednoducho vyrážané (kepro
vané) 1100.—

Poznámka. Bavlnené tkaniny veľmi jemné,
surové, nevzorkované, tiež prané, dovážané na
dovoľovacílist na vyšívanie, pod dozorom a Za
podmienok určených nariadením 800.—
2. vzorkované 1300.—

b) bielené, farbené, potlačené, pestre tkané:
1. bielené:

c) hladké, tiež jednoducho vyrážané (kep
rované) 1600.—

1800.—9) vzorkované
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Všeobecná
jar Pomenovanie tovaru colnásadzba

jste v Ks za 100 k£

2. farbené:
a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (ke»

rované) 1700.—
P) vzorkované 1800.—

© 3. potlačené alebo pestre tkané:
a) hladké, tiež jednoducho vyrážané (kepro

vané) 1800.—
9) vzorkované 1800.—

Poznámka. Tkaniny tkané plochým švom 1300.—

Poznámka k sadz. čís. 189 až 192.

Tkaniny t. zv. bagdadské a madrasové 2500.—

193 Aksamily a tovar tkaný na spôsob aksamilu, tiež
N aksamitové stuhy 1000.—

ex 200 Tovar stávkový a plelený:
20%c) rukavice:

1. ak váži tucet párov viac než 300 £ 4000.—
2. ak váži tucet párov najviac 300 g. 6000.—

"2 d) výslovne nemenovaný 2000.—

ex 206 Priadza jutová (z juty, tiež pomiešaná s ľanom):
a) jednoduchá, surová bez cla

ex 217 Jutové (kaniny:
“ a) surové, nevzorkované (iba s jednou väzbou

základnou), najviac 6o 40 niťami v osnove a
útku vo štvorci o strane 2 cm 30.—

ex 219 Tovar povraznícky a polreby technické:
a) laná, lodné laná, povrazy priemeru aspoň

5 mm,tiež bielené, dehtom napúšťané . 290.—
""e) tovar povraznícky a potreby technické vý

slovne nemenované 100.—

ex 233 Tovar slávkový a pletený:
"%#b) punčochy a ponožky:

1. ak väži tucet párov viac než 1 k£ 4000.—
Z. ak váži tucet párov 1 kg alebo menej 6200.—

"%%c) rukavice 5000.—

ex 252 Tovar stávkový a pletený:
10.000.—“ b) punčochy a ponožkyeo
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Sadzobné
čislo Pomenovanie tovaru

Všeobecná
colná sadzba

v Ks za 100 kg

ex 256

285

290

ex 299

ex 300

314
e

ex 315

ex 401

Tovar stávkový a pletený:
22%b) punčochy a ponožky

Lepenka, tiež pokrývky na dlážku z lepenky:
Poznámka.

3. Surová lepenka z handár pre potrebu tovární
na výrobu krycej lepenky, na osvedčenie obchod
nej a priemyselnej komory

Papier pestrý, tiež lakovaný a biele natrený
papier:
a) hladký
b) vzorkovane lisovaný, krabatý alebo rýhovaný

Papierový tovar prepychový, výslovne nemeno
vané hromadné výrobky obrázkovej tlače,
hračky, všetky tieto predmety tiež spojené
s obyčajnými alebo jemnými hmotami, papierová
bielizeň: kvetiny a ich gúčiastky z papieru:
b) oslatné

Tovar z papieru, lepenky alebo papieroviny, vý
slovne nemenovaný:
c) spojený s jemnými hmotami alebo knihárskym

plátnom:

2%2. Ostatný tovar, vyjmúc z viskozového pa
pieru

Lisované a masivne sklo výslovne nemenované:
a) surové, tiež so zalavenými okrajmi, tiež

s obrúsenými okrajmi alebo dnami, prírodnej
farby alebo bielej (priehľadné)

b) iné (farebné, maľované atď.)

Sklo zrkadlové a tabuľové výslovne nemenova
né, surové, nebrúsené, neleštené, nevzorkované,
nepokladané, nefarbené:
a) zrkadlové sklo liate alebo fúkané, surové sklo

liate silnejšie než 5 mm

Tovar osinkový:
a) osinkový papier a osinková lepenka, netva

rené:
1. osinkocementová bridlica
2. ostatné

9000.—

bez cla

200.—
350.—

1000.—

B00.—

130.—

195.—

32.—
z hrubej váhy

180.—
100.—
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Sadzobné
číslo

Pomenovanie tovaru
Všeobecná

colná sadzba
v Ks za 100 k£

ex 428

ex 431

ex 434

443

ex 483
©

ex 488

c) osinkové pradivo, tiež spojené s iným pradi
vom alebo s drótom.

© c) iný osinkový tovar, ak nepatrí do čís. 409 c),
tiež spojený s inými hmotami (vyjmúc s kau
čukom)

Surové železo: železo a oceľ, staré prelámané
alebo v odpadkoch na tavenie a eváranie:

©a) surové železo:
Poznámka. Surové železo pre špeciálne slievá
renské účely, na osvedčenie obchodnej a prie
myselnej komory

Železo a oceľ v tyčiach, kované, valcované alebo
ťahané:

a) nefazonované:

Poznámka. Pásková oceľ pre potreby tovární na
výrobu matracov, na osvedčenie obchodneja prie
myselnej komory

Drót (valcovaný, vykovaný alebo ťahaný):
“ a) surový, pocínovaný, pozinkovaný, poolovne

ný, pomedený, pomosadznený alebo pokoslo
vaný, bez ohľadu na hrúbku

Železné sudy:
a) nýtované, lisované, sdriapkované, letované,

svárané, liež zhruba natrené

b) inak obyčajne alebo jemne opracované, liež
spojcné s obyčajnými hmotami

Tovar z kujného železa, výslovne nemenovaný,
tiež spojený s nekujnou liatinou alebo s drevom:
a) neopracované (surové) alebo odrhnulé alebo

hrubo natrené, ak váži kus:
2. viac než 3 ké až 25 kg:

Poznámka. Ohýbané postranné diely pre výrobu
posteľových matracových vložiek, na osvedčenie
obchodnej a priemyselnej komory

Obecné kovy, surové, staré prelámané alebo
v odpadkoch:

c) zinek, tiež sliatiny zinku s olovom alebo cínom

350.—

900.—

bez cla

bez cla

bez cla

40.—

60.—

bez cla

bez cla
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Sadzobné Všeobecná
čislo Pomenovanie tovaru colnásadzba

v Ks za 100 kg

ex 496 Tyče, prúty a dróty (valcované, vykované alebo
fahané): 

2 d) medené, niklové, hliníkové a z iných obec
ných kovov a kovovýchsliatín:
1. valcované alebo vykované bez cla
2. ťahané okrem medených bez cla
3. ťahané medené:

a) hrubšie než 0.5 mm 342.—
f) hrubšie než 0.25 mm až 0.5 mm 432.—
„1 v hrúbke.0.25 mm alebo tenšie 504.—

535 Stroje šicie a plelacie:
“ a) podstavce, tiež rozložené 60.—
“b) hlavy, hotové súčiastky hláv (mimo ihly):

1. hlavy pletacích strojov 250.—
2. oslatné 400.—

“ c) nehotové súčiastky hláv, tiež zo surovej lia
tiny: stroje šicie a pletacie s podstavcom:
1. stroje pletacie s podslavcom 170.—
2. ostatné 250.—

“ Poznámka. Úplné stroje zariadené pre mecha
nický pohon 31.—

539 Dynamá a elektrické motory (mimo motory
k automobilom), tiež spojené neodlučiteľne s me
chanickým zariadením alebo s prístrojmi: trans
lormátory (otáčivé alebo nehybné meniče): ak
váži kus:

a) 25 kg alebo menej:
1. spúšťače pre motorové vozidlá a lietadlá 400.—
2. elektrické ventilálory a elektrické motory

k ventilátorom 550.—
3. ostalné 650.—

b] viac než 25 kg až5 g 450.—
c) viac než 5 g až 30g 370.—
d) viac než 30 g až 80 a 325.—
e) viac než 80 ag 240.—

Poznámka. Motory na epúšťacie zariadenie a
dynamá na osvetľovacie zariadenie pre auto
mobily, ak váži kus:
a) 25 kg alebo menej 140.—
b) viac než 25 k6 až 59g 100.—
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Šagrobné Pomenovanie tovaru colnásadzba
v Ks za 100 k£

541 Zariadenie rozvodné a dotykové, montované po
istky a pod., elektrovodné prístroje: všetky iieto
predmety- v objímkach (púzdrach a pod.), ak váži
kus až 250 6 1200.—

ex 543 Flektrické príslroje a eleklrotechnické zariade
“ nia (regulátory, odpory, napájače [spúšťače] a

pod.), výslovne nemenované:

b) elektrické prístroje variace a vykurovacie 800.—
c) ostatné, ak váži kus:

1. 150 kg alebo menej 400.
2. viac než 150 kg 1200.—

548 Osobné vozy a delské kočiarky bez úpravy se
... dlárskej alebo čalúnickej:

a) detské kočiarky 400.—
“ b) ostatné za kus

400.—
549 Osobné vozy a detské kočiarky s úpravou 6e

e90 . .—. .
dlárskou alebo čalúnickou: za 100 kg
a) detské kočiarky 1200.—

k
+b) ostatné 1200. —

ex 953 Motorové kolá, tiež s prívesným vozíkom, prí
vesné vozíky zvlášť dovážané, automobily (tiež
motorové trojkolesníky), chasis s motorom alebo
bez neho a karoserie zvlášť dovážané: z ceny
a) motorové kolá, liež s prívesným vozíkom a

prívesné vozíky zvlášť dovážané . . 300/6
b) osobné automobily (tiež motorové trojkoles

níky), chasis s motorom alebo bez neho a
karoserie zvlášť dovážené:
1. do ceny 30.000.— Ks 30/0
2. ostalné . 40/0

c) nákladné automobily, autobusy, automobily
nerozlučne spojené s pracovným zariadením,
chasis s motorom alebo bez neho a karoseri
zvlášť dovážané:

1. du ceny 30.000.— Ks 300/0
3. cs"alné 400/0

ex 6110 slúčeniy vápniku, strontia, barya a horčíku,
výslovne nemenované: za 100 kg

bez clael chiovové vápno
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Sadzobné
čislo

Pomenovanie tovaru Všeobecná
colná sadzba

v Ks za 100 ky

ex 604

622

ex 630

Slúčeniny organické (ústrojné) výslovne numeno
vané:
g) kyselina salicylová a jej deriváty

Pomocné látky a výrobky chemické, výslovne
nemenované:

Poznámky.
3. Fenol (kyselina karbolová čistá) dovážaný

pre potrebu tovární na výrobu umelej
živice, na osvedčenie obchodnej a prie
myselnej komory

Lekárnický tovar upravený, ako aj všetky látky
svojimi nápismi, šlítkami, obalmi a pod, ozna
čené akolieky, i lieky pre zvieratá: vaty a obvä
zy upravené k účelom liečivým
a) lekarnický tovar upravený, ako aj všetky

látky svojimi nápismi, štitkami, obalmi a pod.
označené akolieky, i lieky pre zvieratá:
2. látky svojimi nápismi, štítkami, obalmi a

pod. označené ako prostriedky proli škod
livým činiteľom výroby rastlinnej

b) vaty a obväzy upravené k účelom liečivým

S 2.

bez cla

bez cla

860.—

310.—

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho minisler financií.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Sokol]v. r.
Dr. Tuka v.r.

Dr. Pružinskýv. r.



294.

Zákon
zo dňa 21. novembra 1939

o vyhlásení splatncsti požiadavok z vklad
ných listov na bankovky, zadržané prí
kclkovaní peňazí, vydaných podľa ustano
venia S 1 zákona číslo 84/1919 Sb, z an.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

S 1.

[) Požiadavky z vkladných listov na
bankovky, zadržané pri kolkovaní, vyda
ných podľa ustanovenia 8 1 zákonačíslo
84/1919 Sb. z. an. a podľa 85, ods. 1 na
riadenia ministra financií číslo 86/1919
Sb, z. a On.vyhlasujú sa za eplatné do 30
dní odo dňa účinnosti tohto zákona.

() Nekolkované žiadosti o uvoľnenie
a výplatu vkladných listov, doložené ich
originálmi alebo ich duplikátmi, ktoré sa
vyhotovily na základe usnesení o umo
rení, majú 6a podať berným správam tiež
do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.

S 2.

Požiadavky z vkladných listov, ne
uplatnené v lehote uvedenej v 8 1 tohto
zákona, prepadajú 6 úrokami v prospech
slovenského šlátu.

S 3.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia a vykoná ho minister financií
spolu 6 ministrom pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Sokolv. r.

Dr. Tuka v.r.

Dr. Pružinský v. r.

Dr. Fritz v. r.

Sivák v. r.

Slovenský zákonník č. 294.—296.

295.
Zákon

zo dňa 21, novembra 1939
o zriadení Štáineho hydrologického

a meteorologického ústavu.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

S 1.

() Hydrologickú a meteorologickú
službu na území Slovenskej republiky ob
staráva Štátny hydrolofický a meteorolo
gický ústav 6o sídlom v Bratislave.

) Vláda určí, ktorému ministerstvu
tento ústav podlieha.

S 2.

Organizačný a pracovný poriadok
Štátneho hydrologického a meteorolo£gic
kého ústavu vydá vláda nariadením.

S 3.

Zákon tento nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia a vykoná ho vláda.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v.r.

Dr. Fritz v. r.

Medrickýv. r.
Stanov. r.

Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Pružinský v.r.

Čatloš v. r.

296.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa Z0. novembra 1939

o štátnych predajných cenách tuzemskej
a cudzozemskejsolí.

Podľa $83 zákona zo dňa 12. augusta
1921, č. 326 Sb. z a n., ktorým 6a menia
niektoré predpisy zákonov o soľnom mo:
nopole, vyhlasujem:
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ČI. 1.

() Jednotné šlátne predajné ceny tu
zemskej a cudzozemskej soli, počínajúc
dňom 1. decembra 1939, určujem takto:

1. U konzumnej soli, t. j. u varenej soli
hrubozrncj, u jemnej jedlej soli a u jemnej
mletej lk2mennej soli:
a) pri odbere najmenej 150 g — 185.— Ks/g
b) pri odbere najmenej 100 g — 190.—Ks/a
c) pri odbere najmenej 50 g — 195.—Ks/a
d) pri odbere najmenej 20 g — 200.— Ks/a
e] pri odbere najmenej 14g— 200.— Ks/a

Ceny sa rozumejú v prípadoch, uvede
ných pod a) až d), včítane obal, franco naj
bližšia železničná stanica odberateľa: v
pripade uvedenom pod e) včítane obal,
loco štátny solivar, poťažne štátny soľný
sklad.

2. U kusovej kamennej soli pri odbere
naimenej 150 a4 — 130.— Ks/g. Cena sa
rozumie franco najbližšia železničná stani
ca odberateľa.

3. U dobytčej soli pri odbere najmenej
150 4 — 10.— Ks!g. Cena sa rozumie bez
obalu, voľne naložené (rinfuza), franco
najbližšia železničná stanica odberateľa.

4. U priemyselnej soli pri odbere naj
menej 150 g — 70.— Ks:g. Cena sa roz

087

umie bez obalu, voľne naložené (rinfuza),
franco najbližšia železničná stanica odbe
rateľa.

“) Bližšie predajné podmixnky určí mi
nisterstvo financií — soľný monopol.

ČI. II.

Pre likvidáciu do dňa účinnosti tejto
vyhlášky došlých objednávok soli platí:

1. u objednávok tuzemskej soli, ak soľ
nebola do 1. decembra 1939 zo solivaru
vypravená na adresu odberateľa, treba ob

jednávku vybaviť už podľa podmienokčl. I.
2. U cudzozemskej soli treba všetky

objednávky, došlé do 1. decembra 1939
(rozhodujúcim je deň účinu platby), vyba
viť podľa podmienok vyhlášky č. 170/1939
Úr. nov.

ČI. III.

Počínajúc dňom 1. decembra 1939 sa
zrušujú čl. II. vyhlášky č. 170/1939 Úr. nov.
a všetky dosiaľ platné vyhlášky o štát
nych predajných cenách tuzemskej soli.

Dr. Pružinský v.r.

Tlač: Knihtlačiareň Andreja. Bratislava, Trieda kráľa Alexandra čislo 12.



Slovenský zákonník
ie vydávaný podľa vl. nar. č. 14 a 109 SI. z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročník činí v tuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.— Ks s výhradou event. zvýšenia pr“ nepredvidaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca patričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks vutu
zemsku a 155.— Ks do zahraničia. Predplatné tohto roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplati nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročníka.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.
Za túto cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v knihkupectvách. Knihkupci pri odbere aspoň 10
exemplárov niektorej čiastky obdržia 25% sľavu s vyznačenej ceny.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazpäť.
Vypovedať ďalší odber zákonníka možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do 4 týždňov po vydani: ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u pošto
vej sporiteľne čis. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné pripadnej korešpondencie hradí predplatiteľ
(odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť čislo čiastky
fa nie čislo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZÁKONNIKA

BRATISLAVA,
Vládna budova.
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OBSAM: (297.—303.) 297. Nariadenie o výmene slovenských emisií záložných lislov a dielčich
Jlhopisov Hypolečnej banky českej v Prahe a Zemskej banky v Prahe, ako aj o úprave
nieklorých právnych pomerov Slovenskej hypolečnej a komunálnej banky. — 298, Naria
denie o prevzatí pohľadávok u Poštovej sporileľne v Prahe a jej pobočky v Brne Pošlo
vou sporileľnou v Bratislave. — 299, Nariadenie, ktorým sa predlžuje platnosť vládneho
nariadenia o sproslredkovaní práce. — 3900, Vládne nariadenie o odovzdani vicinálnych
cicsl do správy župných výborov. — 301. Vyhláška mi isterstva hospedárstva o najvyšších
cenách pšeničnej a ražnej múky. — 302, Vyhláška minislerslva hospodárstva o výrobe a
cene ražného (čierneho) chleba. — 303.
s pohonnými hmotami.

Vyhláška ministerstva hospodárslva o hospodárení

297.
Nariadenie

s mocou zákona
Zo dňa 29. novembra 1939

o výmene slovenských emisií záložných
listov a dielčich dlhopisov Hypotečnej
banky Českej v Prahe a Zemskej banky
v Prahe, ako aj o úprave niektorých práv
nych pomerov Slovenskej hypotečnej a

komunálnej banky.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona 20 dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o úslave Slovenskej republiky, nariaďuje:

5 1.

() Cieľom nadobudnulia pohľadávok
z pôžičick, ktoré podľa S 4 zákona č. 238/
1922 Sb. z. a n. na podklade záložných
listov a dielčich dlhopisov (slovenská
cmisia) poskylly:

1. Hypolečná banka Česká (driev Hy
potečná banka kráľovslva Českého) v Pra
he, pripadne jej filiálka v Bratislave, na
nehnuteľnosti ležiace na území Slovenskej
republiky,

2. Zemská banka (predtým Zemská
banka kráľovstva Českého) v Prahe samo
správnym sväzkom, verejnoprávnym kor
poráciám a fondom, ako aj osobám súbor
ným $o sídlom (správou) na území Sloven
skej republiky, ak za ne prevzala osobit
ným úkonom záruku verejnoprávna kor
porácia so sídlom tiež na tomlo území (u

Cena: 1.60 Ks.

pôžičiek melioračných tiež, ak nehnuteľ
nosti ležia na území Slovenskej republiky),

je Slovenská hypotečná a komunálna
banka (v ďalšom texte „banka“) opráv
nená, aby

a) výnimkou z ustanovení stanov (8 8
a 25) vydala vopred svoje záložné listy a
dielčie dlhopisysdo sumy úhrnu kapitálov
uvedených pôžičiek podľa 58 52 a 60 sta
nov a

b) týmilo vymenila záložné listy
a dielčie dlhopisy Hypotečnej banky Čes
kej v Prahe a Zemskej banky v Prahe
v bode 1 a 2 uvedené.

(") Podrobnejšie podmienky výmeny
podľa predošlého odseku určí minister fi
nancií vyhláškou v Úradných novinách
podľa výnosnosti jednotlivých druhov zá
ložných listov a dielčich dlhopisov.

S 2.

() Banka uhradí Hypotečnej banke
Českej záväzok vyplývajúci z prevzatia
hypotečných pôžičiek emisných (8 1, ode.
1, bod 1) jednak:

a) odovzdaním záložných listov slo
venskej emisie Hypotečnej banky Českej,
vymenených podľa 8 1 záložnými listmi
vlastného vydania, jednak

b) odovzdaním dlžobného úpisu, vyho
toveného na zbytok svojho záväzku a
podloženého záložnými lislmi, vydanými
podla 8 1.

(-) Odovzdaním záložných listov a
dlžobného úpisu podľa predošlého odseku
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nadobudne banka všetky pohľadávky Hy
potečnej banky Českej, uvedené v $ 1, so
všetkým príslušenstvom.

() Dlžobný úpis banky (ods. 1, písm.
b), ako aj kvilancia o vyrovnaní dlžoby,
sú oslobodené od poplatkov.

5 3.

() Zo zápisov, týkajúcich sa vkladu
záložného práva v pozemkových knihách,
vedených na území Slovenskej republiky,
pre Hypotečnú banku Českú (driev Hypo
tečnú banku kráľovstva Českého), filiálku
v Bratislave, je oprávnenou osobou (veri
teľkou), počnúc dňom protokolárneho pre
vzatia týchlo pohľadávok (8 5), Slovenská
hypotečná a komunálna banka.

() Pri tých zápisoch, týkajúcich a
vkladu záložného práva (ods. 1), u kto
rých je poznamenané, že pohľadávkaa jej
príslušenstvo slúži podľa 88 4 a 5 zákona
č. 48/1874 r. z. a podľasslanov Hypoteč
nej banky Českej za kauciu k prednost
nému uspokojeniu nárokov majiteľov zá
ložných listov (alebo je len uvedená po
známka podľa 8 31 zák. čl. VII./1912:
„Zábezpeka záložných listov“ alebo pod.),
slúži táto pohľadávka a jej príslušenstvo
za kauciu na prednostné uspokojenie ná
rokov majiteľov záložných listov, vyda
ných Slovenskou hypotečnou a komunál
nou bankou podľa 6 1.

() Zo zápisov, týkajúcich sa vkladu
záložného práva za neemisné pôžičky
v pozemkových knihách, vedených na
územi Slovenskej republiky, pre Zemskú
banku (predtým Zemskú banku kráľovstva
Českého) v Prahe, pri zápise ktorých niejepoznamenané,žepohľadávkaa jejpri
slušenstvo slúži za kauciu k prednostné- |
mu uspokojeniu nárokov majiteľov komu-!
nálnych alebo melioračných dlhopisov, je
oprávnenou osobou (veriteľkou), počnúc
dňom protokolárneho prevzatia týchto
pohľadávok (8 5), Slovenská hypotečná a
komunálna banka.

(] Pozemnoknižné prevody a zápisy po
dľa odseku 1 až 3 vykoná súd na zákla
de tohto vládneho nariadenia na žiadosť

Slovenský zákoník č. 297.

Slovenskej hypotečnej a komunálnej ban
ky po vyhlásení dňa, určeného v $5 tohlo
nariadenia. Osobitné vkladné dovolenie
podľa pozemnoknižného poriadku sa ne
vyžaduje.

S 4.

Všetky povinnosti Hypotečnej banky
Českej v Prahe a Zemskej banky v Prahe,
ako aj ich filiálok v Bratislave, ktoré sa
vzťahujú na záväzky z neemisných obcho
dov (z vkladov na knižky, na vkladné
listy, na pokladničné poukázky a na bež
ných účtoch, ako aj z depozít akéhokoľ
vek druhu), uskutočnených týmilo a pre
vzatých bankou podľa dohody s oboma
práve uvedenými bankami v rozsahu,
v akom boly bankou skutočne prevzalé,
zanikajú dňom protokolárneho prevzatia
($ 5) týchto obchodov. Tým zaniká ruče
nie krajiny Českej za lieto záväzky.

S 5.

() Deň, kedy nadobudla banka pohľa
dávky a prevzala záväzky podľa ods. 2, 82
a podľa SS 3a 4 0d uvedených zemských
úverných ústavov, uverejní minisler fi
nancií v Úradných novinách.

() V lehole 30 dní, počilajúc odo dňa,
ktorý bude určený podľa predchádzajú
ceho odseku, upovedomí banka dlžníkov,
uvedených v bode 2, ods. 181 0 nado
budnutí pohľadávok z prevzalých pôži
čiek.

S 6.

Predpis ods. 2, S 6 zákona č. 471933
Sb. z. a n. sa Zrušuje.

S 7.

Slovenská hypotečná a komunálna
banka je ukladacím miestom pre cenné
papiery a iné hodnoty, ktoré sa podľa
všeobecných zákonných uslanovení majú
ukladať u súdov alebo u poručenských
úradov. Vládne nariadenie č. 49:1925 Sb.
z. a n. platí so všetkými doplnkami a vy
konávajúcimi predpismi o Slovenskej hy
polečnej a komunálnej banke.
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S 8.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister fi
nancií a mi ister pravosúdia v dohode so
zúčastnesrými ministrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tukav. r.
Dr. Fritz v. r.

Medrickýv. r.
Stanov.r.

Dr.Ďurčanskýv. r.
Dr.Pružinskýv. r.
Sivák v.r.

Čatloš v. r.

298.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 29. novembra 1939

o prevzatí pohľadávok u Poštovej spori
teľne v Prahe a jej pobočky v Brne
Poštovou sporiteľňou v Bratislave.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o úslave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

() Poštová sporiteľňa v Bratislave pre
vezme pohľadávky obyvateľov Slovenskej
republiky z vkladov na šekových účtoch
a vkladných knižkách u Poštovej spori
teľne v Prahe a jej pobočky v Brne.

() Pohľadávky, ktoré majú byť pre
vzalé, treba prihlásiť u Poštovej 6poriteľ
ne v Bratislave do 15. januára 1940 na
tlačivách ňou vydaných.

() K prihláškam pohľadávok na vklad
ných knižkách treba pripojiť príslušné
knižky i s preukazným lístkom.

S 2.

Prevzaté budú pohľadávky zo šeko
vých a úsporných vkladov devizových tu
zemcov, ktorými sú fyzické a právnické
osoby, ktoré majú bydlisko alebo riadny
pobyt, sídlo alebo miesto 6právy na území
Slovenskej republiky (tuzemsko), ako aj

pobočky cudzozemských podnikov v tu
zemsku a tuzemské závody cudzozemcov,
bez ohľadu na to, či sú právne samostat
né alebo nie (8 1, ods. 1 vl. nar. č. 102!
1939 SI. z.)

5 3.

Ak pohľadávka bola po 13. marci 1939
prevedená medzi živými na inéhovlast
níka, prevezme sa len v prípade, ak aj
pôvodný vlastník mal dňa 14. marca 1939
svoje bydlisko (sidlo) alebo riadny pobyt
na Slovensku.

S 4.

Poštová sporiteľňa v Bratislave nie je
.| povinná prevziať pohľadávky, ktoré ne

budú prihlásené v určenej lehote, alebo u
klorých nie sú splnené ďalšie podmienky
v predchádzajúcich paragrafoch uvedené.

5 5.

Za prevedenie pohľadávky vyberie Po
štová sporiteľňa manipulačný poplatok,
ktorý grazi z pohľadávky. Jeho výšku urči
minister financií v dohode s ministrom
dopravy a verejných prác.

S 6.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister
financií v dohode s ministrom dopravy a
verejných prác.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Ďurčanský v.r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v.r. Medrický v.r.
Sivák v.r. Stano v.r.

Čatloš v. r.

299.
Nariadenies mocou zákona

zo dňa 29. novembra 1939,
ktorým sa predlžuje platnosť vládneho

nariadenia 0 sprostredkovaní práce.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
| zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:
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5 1.

Platnosť vládneho nariadenia č. 217/
1936 Sb. z. a n. sa predlžuje až do ďal
šieho opatrenia.

5 2.

Tolo nariadenie platí odo dňa 1. ok
tóbra 1939: vykoná ho minister vnútra
v dohode so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r.

Dr. Fritz v. r.

Medrický v.r.
Stano v. r.

Dr. Ďurčanský v. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r.

Čatlošv. r.

300.
Vládne nariadenieZo dňa 29. novembra 1939

o odovzdaní vicinálnych ciest do správy
župných výborov.

Vláda Slovenskej republiky podľa od
seku 3, $ 43 zákona zo dňa 25. júla 1939
č. 1% Sl. z., o verejnej správe vnútornej,
nariaďuje:

S 1.

() Dňom 31. decembra 1939 sa zrušujú
všetky vicinálne výbory a dňom 1. januára
1940 prechádza ich pôsobnosť na župné
výbory. Tým islým dňom prechádza funk
cia predsedu vicinálnych výborov na žu
pana ako predsedu župného výboru.

() Dňom 1. januára 1940 prechádza
správa všelkých vicinálnych ciest a tiež
k nim patriaceho hnuteľného a nehnuteľ.
ného majetku, pokladničných hotovosti,
vkladov a iných ccennoslí na územne prí
slušné župné výbory.

S 2.

Okruh vicinálnych záujemcov (vicinál
na skupina) zosláva nezmznený Ak sieť
vicinálnych ciest niektorej skupiny pripad
ne do obvodu niekolkých žúp, o určení
okruhu záujemcov majú sa dohodnúť pri

Slo venský zákonnik č. 299,a 309.

slušné župné úrady podľa S 36 zák.čl.
[/1890. Ak by sa dohoda neuskutočnila,
rozhodne ministerslvo dopravy a verejných
prác s konečnou platnosťou.

S 3.

Všetky zaviazanosti okruhov vicinál.
nych záujemcov (vicinálnych skupín), na
jmä všetky ich záväzky zo služebných a
platových pomerov voči ich zamestnancom
zostávajú nezmenené. Uvedení zamesinan
ci podliehajú odo dňa 1. januára 1940 slu
žebne župnéinu výboru, poťažne županovi
ako jeho predsedovi.

5 4.

() Vicinálne výbory, poťažne okresní
náčelníci ako ich predscdovia, odovzdajú
všetky písomnosli a doklady, vzľahujúce
sa na správu vicinálnych ciest, županom
oko predsedom župných výborov.

() Odovzdanie sa uskuloční zápisnične
ohľadom každej vicinálnej skupiny oso
bitne pri vyznačení všelkých záujemcov
a ich príspevkového pomcru. K zápisnici
sa majú pripojiť doklady o ustanovení
okruhu záujemcov a ich príspevkového po
meru, podrobný popis Lrasy, prípadne plá
ny cesty a objeklov, soznam zameslnancov
a ich služebné smluvy, podrobný inventár
nehnuteľného a hnuteľného majetku, vý
kaz aklív a pasív (zaviazaností), majelkovú
súvaha ku dňu 31. decembra 1939, rozpo
čet na rok 1940 a celý archív vicinálnej
skupiny.

() Záverečné účty vicinálnych ciesl za
rok 1939a staršie sostavia a do koncajúna
1940 župným výborom predložia predsedo
via vicinálnych výborov za súčinnosti úč.
lovných úradníkov pre príslušné okresné
úrady.

() Podrobnú úpravu ohľadom technic
kej správy prevzatých vicinálnych ciesl
vydá minister dopravy a verejných prác
— kde lreba — v dohode s ministrom
vnúlra.

5 5.

Vecný invenlár jednollivých vicinál
nych skupín má sa spravovať oddelene, pri
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čomslroje (drlič, válec a pod.) môže župan
za primeraný poplalok a pri zaručení ná
hrady pripodnej škody požičať aj iným vi
cinálnym skupinám v tej istej župe.

8 6.

Tolo n:riadenie nadobudne účinnosť
dňom 1. jaruúra 1940: vykoná ho minister
vnútra v dohode — kde lreba — s mini
slrom dopravy a verejných prác.

Dr. Tuka v.r
Dr. Ďurčanský v. r. Stanov. r.

301.
Vyhláška

ministerstva hospodárstva
zo dňa 1. decembra 1939

o najvyšších cenách pšeničnej
a ražnej múky.

Ministerstvo hospodárstva podľa 5 1,
ods. 2. nariadenia č. 287-1939 SI. z. a po
dľa S 100 zákona č. 131 1936 Sb. z an.
vyhlasuje:

S 1.

) Najvyšší? ceny v lomlo paragrafe
uvedených múk určujú sa za 100 kg pre
územie celého šlálu takto:

a) pšeničná múka:

O (0hh), Op (0h), 0 Ks 265.—
č. 1. 250.—
č. 2. 240.—
č. 1. 220.—
č. 5. 195.—
č. 6. 185.—

č. 1. 150.—

č, 8. 110.—

b) ražná múka jednomletá —,210.—

() Ceny sa rozumejú franko mlyn, bez
vriec, bez obratovej dane a bez dovozného.

S 2.

Múky uvedené v 81 musia kvalitou
zodpovedať ich príslušným typom urče
ným Bratislavskou burzou.

5 3.

U") Ceny tzv. špeciálnych alebo inak
než v 8 1 označených múk musia zodpo
vedať kvalite ich označenia.

(") Kvalita v ods. 1 uvedených múk, na
koľko ich cena nieje lá islá, ako nieklorá
z cien uvedených v 8 1, musí byť lepšia
než kvalita múky, ktorej v $5 1 uvedená
cena je bezprostredne nižšia.

() Pri rovnakej cene musí kvalita zod
povedať kvalite múky uvedenej v 8 1 tou
istou cenou.

5 4.

() Pre predaj v drobnom smúbyť ceny
uvedené v 8 1 zvýšené podľa vzdialenosti
cd mlyna, poťažne podľa dopravných ná
kladov k maloobchodníkovi, najviac o Ks
25.— (0.25 Ks na 1 kg).

() V tomlo zvýšení sú započílané: daň
z obratu, dovozné trovy a zisky veľko. a
maloobchodníka.

S 5.

Previnenie proti predpisom tejto vy
hlášky sa trestá podľa hlavy VIII. zákona
č. 131:1936 Sb. z. a n.

5 6.

Opatrenie toto nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia.

Medrickýv. r.

302.
Vyhláška

ministerstva hospodárstva
zo dňa 1. decembra 1939

© výrobe a cene ražného (čierneho)
chleba.

Ministerslvo hospodárstva podľa ods.
2, 8 1 nariadenia č. 2871939 SI. z. a podla
S 100 zákona č. 13111936 Sb. z. a n., vy
hlasuje:
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5 1.

Ražný chlieb smie byť po živnostensky
vyrábaný z jednomlelej múky ražnej alebo
zo smesi obsahujúcej 80%. jednomletej mú
ky ražnej a 20% múky pšeničnej č. 4. V
tejto smesi môže byť múka pšeničná naj
viac z polovice nahradená zemiakmi.

8 2.

Cena 1 kg ražného chleba v drobnom
predaji nesmie presahovať 2.20 Ks.

8 3.

Previnenie proti predpisom tejto vy
hlášky sa treslá podľa hlavy VIII. zákona
č. 1311936 Sb. z an.

5 4.

Opatrenie toto nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia.

Medrickýv. r.

303.
Vyhláška

ministerstva hospodárstva
zo dňa 2. decembra 1939

o hosgcdárení s pohonnými hmotami.

Ministerstvo hospodárstva podľa ods.
2, 81 nariadenia č. 287/1939 SI. z. a po
dľa 8 100 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n.
vyhlasuje:

5 1.

Pohonnými hmotami podľa tejto vy
hlášky ga rozumejú:

a) surový benzí
b) benzín,
c) benzol,

d) petrolej (všetky druhy),
e) všetky druhy smiešanín (s benzí

nom, benzolom a liehom).

5 2.

() Až do odvolania smú jazdiť len tie ,
motorové vozidlá (prípadne iné stroje, po- i

- motorové vozid!:

Slovensky zákonník č. 302.a 303.! A VB

háňané v 8 1 uvedenou pohonnou hmo
tou), ktoré sú bezpodmienečne potrebné
k udržaniu chodu verejnej dopravy a pol
nohospodárskycu, živnostenských, prie:
myselných a ob:iiodných podnikov, a lie

ktoré slúžia k výkonu
zdravotnej, velerinárskej služby alebo
ktorých vyradenie z chodu by vážne po
škodilo existenciu ich majiteľa.

() Akékoľvek iné vozidlo môže byť
v provoze len na osobilné povolenie mi
nisterstva hospodárstva.

S 3.

() Majiteľom alebo držiteľom vozidiel,
vyhovujúcim podmienkam v $82 uvede:
ným, a liež pre vozidlá hasičských eborov
a záchrannej služby, služebné vozidlá
žandárstva, stráže bezpečnosti a finanč
nej stráže vydá príslušný okresný úrad
na 6poločný návrh nolára a starostu obce,
ktorá je trvalým bydliskom, pripadne síd
lom majileľa (držiteľa) molorového vozidla
„Povolenie k jazde“. Každýmajiteľ
alebo držiteľ motorového vozidla je povin
ný mať „Povolenie k jazde" stále pri sebe
a predložiť ho na požiadanie kontrolných

"orgánov. Majitelila motorových vozidiel,
opatrených ochranným sklom, nalepia lo
lo povolenie na vnútornú stranu ochran
ného skla tak, aby neprekážalo pri ria
dení vozidla.

(") „Povolenie k jazde“ oprávňuje ma
jiteľa alebo držiteľa. motorového vozidla
k vyzdvihnutiu „Odberného bloku“ pre
jeho motorové vozidlo na notárskom úra
de trvalého bydliska. „Odberný blok“ ob
sahuje 30 lístkov (denných pridelov po
honných hmôt). Odberný blok a lístky
oprávňujú k odberu pohonnej hmoty u
ktorejkoľvek predajne pohonných hmôl.

() Pre traktory, podnikové lokomo
tívy, dresiny a pod., ako i stabilné stroje
v poľnohospodárstve, živnostiach a prie
mysle príslušný okresný úrad určí podľa
dosavádnej potreby primerané denné
množsívo a vydá naň „Odbemý blok“.
Pre živnoslenské a priemyselné podniky.
ktoré potrebujú k svojej výrobe nieklorú
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pohonnú hmotu, ako surovinu alebo po
mocnú látku, vydá na žiadosť, potvrdenú
príslušným okresným úradom, povolenie
k odberu ministerstvo hospodárstva.

() V nrípadoch, uvedených v ods. 3,
môže okresný úrad vydať odberné bloky
na dobu 3 mesiacov vopred.

) Cudzozemské vozidlá dostávajú
„Povolenia k jazde“ a „Odberné bloky“
u okresných úradov.

S 4.

() Lístky „Odberného bloku“ nesmú
znieť na väčší denný prídel pohonných
hmôt než:

A. Pre motocykle:
a) do 175 ccm — najviac na 1 liter,
b) do 500 ccm — najviac na 3 litre,
c) nad 500 ccm — najviac na 4 litre.

B. Pre osobné automobily:
a) do 2000 ccm — najviac na 5 litrov,
b) nad 2000 cem — najviac na 10 litrov.

C.Nákladné automobily
a autobusy:

a) do 3000 cem — najviac na 20 litrov,
b) nad 3000 cem — najviac na 30 litrov.
() V mimoriadnych, zvláštneho zreteľa

hodných prípadoch (stavba ciest a pod.)
môže okresný úrad vydať „Odberný blok“
s väčšími dennými prídelmi než je v ods.
1 predpísané. V lakom prípade treba to
lo rozhodnulie a jeho dôvody hlásiť mini
sterstvu hospodárslva.

() Starý „Odberný blok“ treba kon
com každého mesiaca pri prevzatí nového
odovzdať i keď nie je spotrebovaný. Ni
kto nesmie mať súčasne viac než jeden
„Odberný blok“ pre každé motorové vo
zidlo, vyjmúc osoby spadajúce pod 8 3,
ods. 3 tejto vyhlášky.

S 5.

() Obchodovať s pohonnými hmotami
sú oprávnené len osoby alebo spoločnosti,
ktoré určí ministerstvo hospodárstva. lné

osoby alebo spoločnosti musia svoje záso
by zahlásiť okresnému úradu a musia ich
vypredávať za tých istých podmienok, ako
distribučné firmy.

() Majitelia (obsluhovatelia) poulič
ných púmp, skladov a obchodov smú pre
dávať pohonné hmoty len proti odovzda
niu lístkov „Odberného bloku“, kryjúcich
kupované množstvo. Takliež sú povinní
viesť mesačné „Prehľady zásob pohon
ných hmôt". Každý výdaj pohonnej hmoty
musí byť doložený lístkami „Odberného
bloku“, znejúcimi na príslušné množstvo.
„Prehľady zásob pohonných hmôt" i s od
berným lístkom treba najneskôr do tre
tieho dňa nasledujúceho mesiaca odovzdať
príslušným notariátom,

() Osoby alebo spoločnosli určené mi
nisterstvom hospodárslva, ako distribučné
lirmy pre pohonné hmoty, sú povinné
oznamovať svoje zásoby pohonných hmôt
periodicky podľa stavu 5., 15. a 25. kaž
dého mesiaca ministerstvu hospodárstva.

8 6.

Vozidlám:

a) štálnej správy,
b) členov snemu,

c) cudzích diplomatických misií a konzu
lárnych úradov,

d) služebným (systemizovaným) vozidlám
HG a FS

vydá „Povolenie k jazde“ a „Odberné
bloky“ ministerstvo hospodárstva. Za tým
účelom prislušné miesta ohlásia minister
stvu hospodárstva značku a lyp, evidenč
né číslo a dennú potrebu pohonných hmôt.

5 1.

Drobný odpredaj petroleja pre spolre
bu domácnosti upravia obce vo vlastnej
pôsobnosti podľa inštrukcii príslušných
okresných úradov.

8 8.

Proti rozhodnutiu okresného úradu o
pridelenom množstve pohonných hmôt
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možno podať odvolanie prostredníclvom
okresného úradu do 15 dni na minister
stvo hospodárslva.

S 9.

Previnenia proti predpisom tejto vy
lášky sa trestajú podľa hlavy VIII. záko

na č. 131/1936 Sb. z. a n.

.—— - — -—- — — ————————O —— 

Knihtlačiarcä Andreja, Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12

S 10.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť
dňom 15. decembra 1939: týmto dňom sa
zrušujú všetky dosavádne opatrenia a in
štrukcie Najvyššieho úradu hospodárskeho
o hospodárení pohonnými hmotami.

Medrickýv. r.
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OBSAH: (304.—307.) 304. Zákon o rozšírení pôsobnosti vojenských súdov mimo operačného pás

ma vojenského. — 305. Zákon o vylúčení sudcu-vojcnskej osoby zo senátu, rozhodujúceho
u lreslných činoch pedľa 85 6, 12 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n. — 306. Vyhláška ministra
linancil o vydaní 20-korunových drobných papierových peňazí. — 307, Vyhláška minislra
firancil, ktorou nariaďuje vziať z obehu drobné papierové peniaze bývalej republiky Česko
Slovenskej, znejúce Ba 20 korún československých.

304. 54
Zákon Tenlo zákon nadobúda účinnosť dňom

zo dňa 14. novembra 1939 vyhláseniaa vykonáho vláda.
o rozšírení pôsobnosti vojenských súdovŤ Ň , Ť Dr. Tiso v.r.

mimo operačného pásma vojenského.
Dr. Sokolv. r.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na lomto zákone: Dr. Tukav. r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v. r.
1.

S Dr. Pružinskýv. r. Medrickýv. r.
Právomoc vojenských súdov 6a rozši

ruje na civilné obyvateľstvo na celom
území Slovenskej republiky na dobu pre- Čatloš v.r.
eunu vojsk, a lo:

Sivák v. r. Stano v.r.

a) ohľadne trestných činov, uvedených
v 58 4—6 zákona č. 134/1865 r. z., v 6 305.
24 zákona č. 82:1935Sb z an.a vbo- Zákon
doch a—e, 5 1 vládneho nariadenia č. zo dňa 14. novembra 1939
213/1939SI. z. vôbec: 20, ,b)ohľadnetrestnýchčinov,uvede-| ©vylúčenísudcu-vojenskejosobyZ.
ných v S8 362—366, 413—417, 419—421, nátu, rozhodujúceho o trestných činoch448—455,483—491vojenskéhotrestného| Fodľa$86,12zákonač.50.1923Sb.z.an.
zákona, ak boly epáchané proti brannej
moci alebo jej členom Snem Slovenskej republiky sa usniesolna tomto zákone:

51.
52 [/) Namiesto vojenského člena senátu,UstanoveníhlavyXXVI.vojenského| zriadenéhoprerozhodovanievoveciach

lrestného poriadku nemožno použiť na voienských zrád podľa 556a 12 zákonač.civilnéosobymimovojenskéhopásmaope-| 501923Sb.z.an.,nastupujeprihlavnom
račného. pojednávaní riadny člen — sudca — prí

slušného krajského súdu, oprávnený zú
$3. časlniť sa v rozhodovaní tohlo senátu.

(“) Týmto sa zrušujú ustanovenia $ 5,
ods. 1 zákona č. 130/1936 Sb. z. a n. o vo

" jenskom členovi senátu.

Začiatok a koniec rozšírenia právomo
ci vojenských súdov podľa tohto zákona
vyhlási vláda.

Cena: 1.— Ks.



998

S 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia a vykoná ho minister pravosú
dia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokolv. r.
Dr. Tuka v.r.
Dr. Fritz v. r.

306.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 7. decembra 1939

o vydaní dvadsa(korunových drobných
papierových peňazí.

Podľa ods. 2, S 1vládneho nariadenia č.
45 1939 SI. z. v znení vládneho nariadenia
č. 120/1939SI. z. nariaďujem dať do obehu

dňom 9, decembra 1939

nové slovenské drobné papierové peniaze,
znejúce na 20 korún slovenských. Podrob
ný popis týchlo peňazí je pripojený.

Dr. Pružinskýv. r.
——5—

Popis
drobných papierových peňazí po 20 korún
slovenských s dátumom 15. septembra 1939.

Dvadsaťkoruna je 76.5 mm široká a
153.5 mm dlhá. Je vytlačená na bielom
velinovom papieri s vodnou značkou (s vo
dotlačou), ktorá vytvoruje po celej ploche
papieru geometrický ornament.

Na prednej strane (podpisovej,
lícnej) platidla zaberá tlačový obraz skoro
celú plochu papiera s výnimkou bieleho
kraja.

Hlavný tlačový obraz na líci je vytla
čený pri pravej strane farbou tmavohne
dou, klorá prechádza irisom do farby oli
vovo-zelenej a potom pri kraji na ľavej
slrane až do farby modrozelenej. Hlavná
tlač tvorí pri svojich krajoch široký ozdob
ný rám, vyplnený štylizovaným konárikom

Slovenský zákonník č. 305.a 306.

vavrínu, klorým vlnovite prebieha úzky
svellý pásik, v ktorom sú číslice „20“.
V štyroch rohoch rámu sú veľké číslice
„20".

Vo vnútri rámu,pri pravej straneje po
dobízňa Andreja Hlinku, ktorá je vytlače
ná vo farbe tmavohnedej. Vyobrazený je
oblečený do kňazského rúcha, s prelát
skou reťazou. V úzkom ozdobnom rámče
ku okolo podobizne samej je heslo: „ZA
BOHA ŽIVOT, ZA NAROD SLOBODU."

Naľavo od podobizne Andreja Hlinku
je na svellej, pestrou podtlačou kylice kve
tov sfarbenej ploche umiestený vo farbe
hnedej lexl:

„SLOVENSKA REPUBLIKA
DVADSAŤ KORUN

SLOVENSKYCH,
VYDANÝCH PODĽA VLADNEHO

NARIADENIA ZO DŇA 23. MAJA 1939
ČÍSLO 120 SL.Z.

V BRATISLAVE DŇA 15. SEPTEMBRA
1939.

Minister financií: Dr. Mikuláš Puržinský
(podpis).

Falšovanie sa Lrestá."“

Biely rozšírený kraj pri ľavej strane na
líci platidla nesie pri vrchu šlátny znak
Slovenskej republiky v heraldických far
bách červenej a modrej.

Nad znakom je číslica „20“: podobni,
ale väčšia číslica je liež na spodnej časti
rozšíreného bieleho kraja.

Číslovanie je na prednejstrane, na bie
lom rozšírenom kraji vľavo dolu. Séria je
vyznačená vo vrchnom riadku vo farbe
tmavomodrej: poradové číslo (šesťmieslne)
— vofarbe čiernej.

Hlavná tlač zadnej strany
zaberá podobnú plochu ako na líci, ale
zasa s výnimkou bieleho kraja, ktorý je tu
však pri pravej strane.

Hlavná tlač vo farbe indigo-modrej na
pravej čiastke prechádza dúhovite do farby
hnedočervenejpri strane ľavej.

Táto tlač je tvorená tmavým pozadím
z ornamentálne šlylizovanej národnej vý
šivky, na ktorej je vpravo obraz Šlefáni
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kovej mohyly na Bradle (obraz Bradla
s mohylou) a vľavo veľkáčíslica ,,20" a pod
ňou veľkýmipísmenamisvetlý text:

„SLOVENSKÁ REPUBLIKA
DVADSAŤ KORÚN

SLOVENSKYCH“

a nižšie potom medzi dvoma svetlými čísli
cami „20“ je tabuľka s nápismi:

„ZWANZIG Ks
HABAJILIATB Ks

HÚSZ Ks“

v pravom dolnom a hornom rohu hlavnej
tlače sú číslice „20“.

Na rozšírenom bielom kraji napravo je
veľká modrá číslica „20“, vyplnená drob
ným nápisom takto:

v číslici ,„2" je nápis:
KORÚN SLOVENSKYCH",

v číslici „0“ je nápis: „DVADSAŤ
KORUN SLOVENSKÝCH 1939".

V dolnej čiastke rozšíreného kraja je
veľká modráčíslica ,,20" na pozadí zeleno
šedej guillochovej ružice, ohraničenej šlvor
násobnými drobnými nápismi: „DVADSAŤ
KORÚN SLOVENSKYCH“.

„DVADSAŤ

307.
Vyhláška

ministra financii
zo dňa 7. decembra 1939,

ktorou nariaďuje vziať z obehu drobné pa
pierové peniaze bývalej republiky Česko.
Slovenskej, znejúce na 20 korún česko

slovenských.

Podľa $ 8 a 9 vládneho nariadenia č.
45/1939 SI. z. nariaďujem vziať z obehu
bankovky, vydané bývalou Národnou ban
kou Československou podľa zákona č.
341/1920 Sb. z. a n. a č. 102/1925 Sb. z. a
n., znejúce na 20 korún československých
(typ II. červená a modrá), dané do obehu
vyhláškou ministra financií č. 19/1927 Sb.

z. an. a vyhlásené zákonom č. 94/1932 Sb.
z. a n za drobné papierové peniaze bý
valej republiky Česko-Slovenskej, taklo:

8 1.

Dňom 9. decembra 1939 prestávajú byť
20 korunové drobné papierové peniaze
bývalej republiky Česko-Slovenskej zákon
ným platidlom na celom území Slovenskej
republiky.

S 2.

Pokladnice Slovenskej národnej banky,
pokladnice všetkých peňažných ústavov a
poštové úrady sú povinné v lehote od 9.
decembra do 14. decembra 1939 vymeniť
predložené im 20-korunové drobné papie
rové peniaze bývalej republiky Česko
Slovenskej za iné, na území Slovenskej
republiky platné zákonné platidlá.

S 3.

Pokladnice peňažných ústavov a pošto
vé úrady sú povinné najneskoršie do 18.
decembra 1939 odviesť 20-korunové drob
né papierové peniaze bývalej republiky
Česko-Slovenskej, ktoré budú mať na ho
tovosli, či už pôvodne vlastné alebo vy
menené, pokladniciam Slovenskej národ
nej banky.

S 4.

Slovenská národná banka nie je povin
ná po 14. decembri 1939 zamieňať predlo
žené jej 20-korunové drobné papierové
peniaze bývalej republiky Česko-Sloven
skej. V odôvodnených prípadoch Slovenská
národná banka, hlavný ústav v Bratislave,
vymení do 23. decembra 1939 20.korunové
drobné papierové peniaze bývalej republi
ky Česko-Slovenskej, predloženéjej po 14.
decembri 1939, za nové, slovenské 20-ko
runové drobné papierové peniaze alebo
iné, na Slovensku platné zákonné platidlá.

Dr. Pružinský v.r.

Knihtlačiareň Andreja. Bratislava, Trieda kráľa Alexandra čislo 12.
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je vydávaný podľa vl. nar. č. 14 a 109 SI. z. u jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden ročnik čini v tuzemsku 120.— Ks, do
zahraničia 175.— Ks s výhradou event. zvýšenia pri nepredvidaných
okolnostiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných nákladov
alebo mimoriadne veľkého rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť
naraz, najneskoršie do konca marca pafričného roku.

Pre rok 1939 určuje sa predplatné výnimočne 100.— Ks v tu
zemsku a 155.— Ks do žahraničia. Predplatné tohto roku treba za
platiť do konca júla 1939.

Kto zaplatí nejakú čiastku na nový ročník do konca marca,
bude pokladaný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako
záloha na konečnú cenu celého ročnika.

V drobnom predaji účtuje sa zákonník:
a) u čiastok o 2 až 5 stránkach 1.— Ks,
b) u čiastok o viac než 5 stránkach za každú stránku 20 hal.
Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50% vyššia.
Za túťo cenu zasielajú sa čiastky objednané poštou po pred

chádzajúcom zaplatení a predávajú sa novo vydávané a doteraz
vydané čiastky aj v knihkupectvách. Knihkupci pri odbere aspoň 10
exempldrov niektorej čiastky obdržia 25% sľavu s vyznačenej ceny.

Zakúpené čiastky sa nevymeňujú a neberú nazpäť.
Vypovedať ďalši odber zákonníka možno len písomne pred

koncom roka pre rok budúci.

Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla
movaf najneskoršie do 4 týždňov po vydani: ak neboly v tejto lehote
reklamované, vydajú sa len po zaplatení ceny čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u posšto
vej sporiteľne čis. 8 (Úradné noviny). Platenie poštovými známkami
sa neprijíma. Poštovné pripadnej korešpondencie hradi predplatiteľ
fodberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť čislo čiastky
(a nie čislo normy) s udaním ročnika.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII
SLOVENSKÉHO ZAKONNIKA

BRATISLAVA,
Vládna budova.
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OBSAl11:(308.—3039.) 308. Nariadenie, klorým sa zrušuje vládne nariadenie o vyživovacom pri
spevku rodinným príslušníkom členov
vsôb, povolaných veliteľstvami HG a
ininistra financií o colných prirážkach

Hlinkovej #ardy, Frciwillige Schulzslalícl a iných
FS do služieb pri obrane šlálu. — 309, Vyhláška
k colným sadzbám na nickloré druhy obilia.

308.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 11. decembra 1939,

ktorým sa zrušuje vládne nariadenie o vy
živovacom príspevku rodinným prislušní
kom členov Hlinkovej gardy, Freiwillige
Schutzstaficl a iných osôb, povolaných
vcliteľstvami HG a FS do služieb pri

cbrane štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8$
44 zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185
SI. z. o ústave Slovenskej republiky, na
riaďuje:

S 1.

Vládne nariadenie č. 2161939 SI. z.
sa zrušuje.

S 2.

Nároky na vyživovací príspevok,
vzniklé podľa nariadenia v $ 1 uvedeného
do dňa účinnosti tohlo nariadenia, sa za
chovävajú.

S 3.

Nariadcnie tolo nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister
vnútra v dohode so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanský v. r. Medrický v.r.
aj za min. dr. Pružinského

Sivák v.r. Stanov..r.
Dr. Fritz v.r. Čatloš v. r.

309.
Vyhláška

ministerstva financií
zo dňa 4. decembra 1939

o cclných prirážkach k colným sadzbám
na niektoré druhy obilia.

Ministerstvo financií podľa 8 3 vládne
ho nariadenia č. 167/1939 SI. z. s účin
nesťou odo dňa 10. decembra 1939 vy
hlasuje:

5 1.

U")Colná prirážka k colnej sadzbe pre
lovar sadz. č. 23 (pšenica, tenkeľ), vypo
čítaná podľa ustanovenia poznámky v čl.
I., 8 2 vládneho nariadenia č. 96/1933 Sb.
z. an. k sadz. č. 23 a 26, upravuje sa na
30.— Ks za 100 kg hrubej váhy.

(") Colné prirážky k colným sadzbám
pre tovar sadz. č. 24 až 26, vypočiílané po
dľa ustanovení poznámok v čl. I, 881 a
2a vôl. IV, ods. 2 vládneho nariadenia
č. 96/1933 Sb. z. a n. k sadz. č. 24 až 26
a k sadz. č. 23 až 26, sa upravuje takto:

Pre lovar Colná prirážka
sadz. čísla: za 100 kg

hrubej váhy

24. Raž 25.— Ks
25. Jačmeň 23.— Ks
26. Ovos 12.— Ks.

S 2.

Colné prirážky, vyhlásené vyhláškou
ministerstva financií č. 277,1939 SI. z., sa
súčasne zrušujú.

| Dr. Pružinský v. r.

Knihllačiareň Andreja. Bratislava. Trieda

Cena: 1.— Ks.

Alcrandra čislo 12kráľa
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OBSAH: (310.—311.) 310. Nariadenie o Hlinkovej garde. — 311, Nariadenie o Freiwillige
Schulzstalíel a Deulsche Jugend.

310.
Nariadenie

s mocou Zákona
zo dňa 21. decembra 1939

o Hlinkovej garde.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8
44 zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI.
z. 0 úslave Slovenskej republiky, naria
ďuje:

8 1.

Hlinkova garda je podľa vojenských
zásad organizovaný sbor v rámci Hlinko
vej slovenskej ľudovej strany (strany slo
venskej národnej jednoty).

S 2.

() Poslaním Hlinkovej gardy je:
a) vychovávať slovenskému štálu a ná

rodu oddaných vlastencov,
b) pestovať slatnosť a ducha kamarát

stva,
c) vykonávať brannú výchovu,
d) pozorovať verejný život a podávať

na príslušné miesta potrebné hlásenia a
podnety,

e) byť nápomocnou právnymi predpis
mi určeným orgánom pri obrane štátu a
pri udržovaní verejného poriadku a verej
nej bezpečnosli spôsobom, ktorý určí mi
nister vnútra a minister národnej obrany,

() plniť ďalšie úlohy, ktoré jej budú
everené osobitnými právnymi predpismi,

() K brannej výchove u Hlinkovej gar
dy je povinný prihlásiť 6a, a to spôsobom,
ako to určí zákon o brannej výchove, kaž
dý občan mužského pohlavia, ktorý ju ne
má možnosť vykonať v iných, právnymi
predpismi určených útvaroch.

Cena 1.— Ks.

S 3.

() Prislušníkmi Hlinkovej gardy môžu
byť len osoby mužského pohlavia sloven
skej národnosti, prijaté do nej na základe
dobrovoľnej prihlášky.

() Príslušnosť k Hlinkovej garde zaniká
smrťou alebo vylúčením,

S 4.

U) Hlinkova garda sa organizačne roz
deľuje:

a) na sbor mládeže (Hlinkova mládež),
do klorého patria jej príslušníci od 6. do
18. roku, a

b) na ebor gardislov (Gardu), do kloré
ho patria príslušníci nad 18 rokov.

(") Zo sboru gardistov na osobitné úlo
hy vybraní príslušníci tvoria Rodobranu.

S 5.

U) Na čele Hlinkovej gardy je hlavný
veliteľ, ktorého menuje prezident republi
ky na návrh širšieho predsedníctva Hlin
kovej slovenskej ľudovej strany,

(") Oetatných velileľov a funkcionárov
menuje hlavný veliteľ.

5 6.

Hlavný veliteľ Hlinkovej gardy:
a) so schválením predsedu Hlinkovej

slovenskej ľudovej strany vydá organizač
ný, služebný a kárny poriadok Hlinkovej
gardy (8 16 zákona č. 245/1939 SI.z.),

b) udeľuje hodnosti.

8 1.

Pri plnení úloh podľa písm. e), S 2 sú
gardisli oprávnení nosiť zbraň a ju použiť
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ako bezpečnostné orgány (čl. I. zákona č.
28/1928 Sb. z. a n.) a požívajú ochrany ako
tieto orgány (zák. čl. XL 1914).

S 8.

Zameslnavateľ je povinný umožniť prí
slušníkovi Hlinkovej gardy, aby mohol
vykonávať povinnosti v nej, bez toho žeby
zamestnavateľ utrpel lým podstatnú ujmu.

5 9.

() Výdavky na Hlinkovu gardu sa hra
dia štátnymi pridelmi, príspevkami členov
a inými vlastnými príjmami.

(") Hospodárenie Hlinkovej gardy pod
lieha dozoru ministerstva vnútra.

S 10.

() Prislušníci Hlinkovej gardy môžu
nosiť rovnošalu.

() O ochrane rovnošaty Hlinkovej gar
dy plalí 8 10 zákona č. 269/1936 Sb. z. a
n. obdobne.

8 11.

() Prieslupku sa dopúšľa a bude po
trestaný okresným (šlálnym policajným)
úradom:

a) zameslnavateľ a každý iný, kto zne
mcžňuje bez zivažného dôvodu prisluš
níkovi Hlinkovej gardy plnenie povinno
slí v nej,

b) zameslnanec, klorý predstieraním
výkonu povinností v Hlinkovej garde po
škcdzuje svojho zameslnavateľa, a

c) kto neoprávnene nosí
Hlirkovej fardy.

(“) Priestupky uvedené v ods. 1 sa Lre
stajú peňažným lrestom do 5.000 Ks, kto
rý sa má v prípade nedobytnosti preme
niť na zavretie do jedného mesiaca.

8 12.

Dňom účinnogli lohlo nariadenia sa
zrusuje vládne nariadenie č. 220 1939 SI.z.

Slovenský zákonník č. 310.a 311.

8 13.

| Nariadenie toto nadobúda účinnosť
i dňom vyhlásenia: vykoná ho minister
| vnútra v dohode sn zúčastnenými mini
|" strami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanský v. r. Dr. Frilz v.r.
Dr. Pružinský v. r. Medrický v.r.
Sivák v. r. Stanov. r.

Čatlošv. r.

311.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 21. decembra 1939

o Freiwillifge Schutzstalfel a Deutsche
Jufsend.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8
44 zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI.
z. o ústave Slovenskej republiky, naria
ďuje:

S 1.

Freiwillige Schutzslaíiel a Deulsche
Jugend sú podľa vojenských zásad or£ga
nizované sbory v rámci Deulsche Parlei.

S 2.

() Poslaním Freiwillige Schulzstaffel
a Deutsche Jugend je:

a) vychovávať slovenskému šlálu a ne
muckej národnostnej skupine na Slovensku

rovnošatu !

oddaných mužov,
b) peslovať statnosť a ducha kanmia

rátstva,
c) vykonávať brannú výchovu,
d) pozorovať verejný život a podávať

na príslušné miesta polrebné hlásenia a
podnety,

e) byľ nápomocnými právnymi pred
pismi určeným orgánom pri obrane šlátu
a pri udržovaní verejného poriadku a ve
rejnej bezpečnosti spôsobom, ktorý určí
minister vnútra a minister národnej
obrany,
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f) plniť ďalšie úlohy, ktoré ím budú
sverené osobitnými právnymi predpismi.

() K brannej výchove u Freiwillige
Schutzstaffel, poťažne u Deutsche Jugend
je povinný prihlásiť sa, a to 6pôsobom,
ako lo určí zákon o brannej výchove, kaž
dý občan nemeckej národnosti mužského
pohlavia.

S 3.

() Prislušníkmi Freiwillige Schulzsiaf
fel a Deutsche Jugend môžu byľ len osoby
inužského pohlavia nemeckej národnosli,
prijaté do nich na základe dobrovoľnej
prihlášky.

() Príslušnosť k Freiwillige Schutzstaí
el, poťažne k Deutsche Jugend zaniká
smrťou alebo vylúčením.

S 4.

() Prislušníkmi Freiwillige Schulzstaí
fel sú osoby uvedené vods. 1,83 vo veku
nad 18 rokov.

() Prislušníkmi Deutsche Jugend sú
osoby uvedené v ods. 1, $ 3 vo veku od
6 do 18 rokov.

() Zo sboru Freiwillige Schutzstaffe]l
na osobitné úlohy vybraní príslušníci tvo
ria Einsalzlruppe.

S 5.

() Na čele Freiwillige Schulzstaffel a
Deulsche Juffend je spoločný hlavný veli
teľ, ktorčho menuje prezident republiky
na návrh vodcu nemeckej národnostnej
skupiny.

() Oslatných velileľov a funkcionárov
menuje hlavný velileľ.

S 6.

Hlavný veliteľ Freiwillige Schutzsiaf
[el a Deutsche Jugend:

a) so schváleriim vodcu nem2ckej ná
rodrnostnej skupiny vydá organizačný, slu
žebný a kárny poriadok Freiwillige Schuiz
slaffel a Deutsche Jugend,

b) udeľuje hodnosti.

5 7.

Pri plnení úloh podľa písm. e), $ 2 sú
prislušníci Freiwillige Schutzstaffel opráv
není nosiť zbraň a ju použiť ako bezpeč
nostné orgány (čl. [ zákona č. 281928
Sb. z an.) a požívajú ochrany ako tielo
orgány (zák. čl. XL/1914).

S 8.

Zamestnavateľ je povinný umožniť prí
slušníkom Freiwillige Schutzstaffel a Deu
ische Jugend, aby mohli vykonávať povin
nosti v nich, bez toho žeby zamestnavateľ
utrpel tým podslatnú ujmu.

5 9.

() Výdavky na Freiwillige Schutzstaí
fel a Deutsche Jugend 6a hradia štálnymi
pridelmi, príspevkamičlenov a inýmivlast
nými príjmanii.

() Hospodárenie Freiwillige Schulz
staffel a Deutsche Jugend podlieha dozo
ru ministerslva vnútra.

S 10.

() Príslušníci Freiwillige Schutzslaffel
môžu nosiť rovnošatu.

() O ochrane rovnošaty Freiwillige
Schutzstaffel a Deutsche Jugend platí 5
10 zákona č. 269/1936 Sb. z. a n. obdobne.

S 11.

() Priestupku sa dopúšťa a bude po
trestaný okresným (šlátnym policujným)
úradom:

a) zamestnavateľ a každý iný, kto zne
možňuje bez závažného dôvodu príslušní
kovi Freiwillige Schutzstafiel alebo Deu
tsche Jugend plnenie povinností v nich,

b) zamestnanec, ktorý predslieraním
výkonu povinností vo Freiwillige Schulz
slaffel alebo Deutsche Jugend poškodzuje
svojho zamestnavaleľa, a

c) kto neoprávnene nosí rovnošalu
Freiwillige Schutzstaffel alebo Deutsche
Jugend.

(7 Priestupky uvedené v ads. 1 sa
ireslajú peňažným trestom do 5.000 Ks,
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ktorý sa má v prípade nedobylnosli pre- ! 8 13.
meniť na zavretie do jedného mesiaca. |

Nariadenie toto nadobúda účinnosť

| dňom vyhlásenia, vykoná ho minister vnúDäomúčinnoslitohtonariadeniasa| travdohodesozúčastnenýmiministrami.
zrušuje vládne nariadenie č. 240/1939Sl. z.

S 12.

Dr. Tíso v. r.

Dr. Tuka v.r.

Dr.Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v.r.
Dr.Pružinský v.r. Medrickýv. r.
Sivák v. r. Stanov. r.

Čatlošv. r.

Koihilačiareň. Andrcia, Bratislava, Trieda kraľa Alezandra číslo 12
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OBSAH: (312.—315.) 312, Nariadenie o dočasnej úprave niektorých služebných pomerov Blát
nych zameslnancov. — 313. Vyhláška minislra financií, klorou sa uverejňuje opatrenie
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312.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 11. decembra 1939

o dočasnej úprave niektorých služebný
pomerov štátnych zamestnancov.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 141
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

5 1.

() Zamestnanci šlálu, jeho alebo ním
spravcvaných podnikov, ústavov, fondov
alebo zariadení, na ktorých sa vzťahujú
predpisy zákona č. 103/1926Sb.z. a n.ale
bo predpisy na jeho základe vydané, po
čílajúc v to aj služebné poriadky, môžu zo
služby vystúpiť (5 84 a 85 služebnej pra£
maliky a obdobné predpisy) len, keď vlá
da vyhlásila, že nemá záujmu na ich ďal.
šom zolrvaní v službe. V čase platnosti
tohto predpisu neplalia ustanovenia $ 85
služebnej pragmatiky a obdobné predpisy.

(“) Služebné smluvy, uzavreté so za
mestnancom, k vystúpeniu ktorého zo
štátnej služby (ods. 1) nedala vláda podľa
ods. 1 súhlas, sú neplatné: zamestnávateľ,
ktorý uzavre s takýmto zamestnancomslu
žebnú smluvu, bude nad to potrestaný
okresným (štátnym policajným) úradom
pre priestupok peňažným trestom do
10.000Ks, ktorý sa má v prípade nedobyt
nosti premeniť na zavretie do jedného
mesiaca.

Cena: 2.80 Ks.

S 2.

Do 31. decembra 1940 môžu byť za
mestnanci štálu, jeho alebo ním spravova
aých ústavov, podnikov, fondov alebo za
riadení usnesením vlády (z moci úradnej)
prevedení so zachovaním nabudnutých
práv do ktoréhokoľvek iného oboru štát
nej služby.

8 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhláseni : vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanský v. r. Medrický v. r.
Sivák v. r. aj za min.dr. Pružinského.
Dr. Fritz v. r. Stano v.r.

Čatloš v. r.

313.
Vyhláška

ministra financií
zo dňa 15. decembra 1939,

klorou sa uverejňuje opatrenie Sloven
skej národnej banky v Bratislave zo dňa
15. decembra 1939 o úprave platobného
styku medzí Slovenskom a Rumunskom.

Podľa 5 4 vládneho nariadenia č.
179/1931 Sb. z. a n., ktorým sa vykonáva
ustanovenie č. 2, 8 2 zákona č. 7/1924 Sb.
z. an. ako aj $9 opatrenia Stáleho výbo
ru č. 1661929 Sb. z. an. a podľa 8 1
vládneho nariadenia č. 3/1939 SI. z., vy
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hlasujem opatrenie Slovenskej národnej
banky v Bratislave.

Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky

(č. 14)
zo dňa 15. decembra 1933

o úprave platobného styku medzí Sloven
skom a Rumunskom.

V smysle dohody, uzavretej dňa 4. de
cembra 1929 medzi vládou Slovenskej re
publiky a kráľovskou vládou Rumunskou,
ohľadom platobného styku medzi Sloven
skcm a Rumunskom, vydáva Slovenská
národná banka loto opatrenie:

5 1.

Vzájomné záväzky za tovary, doveze
né po 15. decembri 1939, vyrovnávajú sa
platbami vo voľných devízach. Ceduľová
banka exportujúceho štátu má právo ur
čiť, voktorých devízach sa platby môžu
konať.

S 2.

Odvcedy a prídely devíz v slyku s Ru
munskom konajú sa prostredníctvom
Anglo-Pražskej úvernej banky, filiálky v
Bralislave, ktorá k tomu cieľu povedie
pre Slovenskú národnú banku osobilné
valutové účly. Platby do Rumunska mu
sia sa prevádzať na Národnú banku ru
munskú telegraficky.

S 3.

Pre povolenia, pre kurzy, pre poplatky
a pre výlohy platia podmienky obvyklé
pri obchode s voľnými devízami.

5 4.

Vzájcmné záväzky za tovary, doveze
né pred 15. decembrom 1939, vyrovnáva
jú sa clearingom cez „Generálny účet
Rumun:k2j národnej banky“, vedený u
Anglo-Pražskej úvernej banky, filiálky v
Bralislave.

Slovenský zákonník č. 313.a 314.

S 5.

Platby iné než za tovary budú uprave
né osobitným spôsobom.

SLOVENSKA NARODNA BANKA
V BRATISLAVE.

Guvernér: Riadilel:
Dr. Karvašv. r. Inž. Pázmánv. r.

314.
Vládne nariadenie

Zo dňa 13. decembra 1939
o vradení policajných riaditeľstiev a poli
cajných úradov do orfanizácie župných a

okresných úradov.

Vláda Slovenskej republiky podľa ods.
2, S 16 zákona č. 199.1939 SI. z. naria
ďuje:

S 1.

(") Policajné riadileľslvá a štátne poli
cajné úrady vraďujú sa i šlznčne a slu
žebne do orfanizácie tých župných úradov,
v obvode ktorých vykonávajú bezpečnostnú
službu.

(%)Vo veciach štátnej bezpečnosti policajnériaditeľstvápriamo—a šlátnepoli
cajné úrady, ako aj okresné úrady zpra
vidla gproslrcdníctvom župného úradu, sú
podriadené Uslredni šlátnej bezpečnosl
nej služby, zriadcnej u ministerstva vnúlra.

S 2.

Policajné riadileľstvá sú povinné žu
pana — a štálne policajné úrady okresného
náčelníka informovať o všetkých závaž
ných okolnosliach, týkajúcich sa verejného
poriadku, pokoja, verejnej bezpečnosli a
mravnosti, zo svojho obvodu.

5 3.

(") O odvolaniach, podaných proli roz
hodnuliam, vyneseným policajnými riadi
teľstvami (úradmi) v policajne trestných
veciach predo dňom účinnosti tohlo nana
denia, ak o nich do dňa 31. decembra 1939
nevydal rozhodnutie krajinský úrad, roz
hoduje príslušný župný úrad.
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(7) Za vydané treba pokladaťaj tie roz
hodnulia, ktoré boly doručené alebo vyhlá
sené po dni, určenom v ods. 1.

S 4.

Tolo nariadenie nadobudne účinnosť
dňom 1. januára 1940: vykoná ho minister
vnútra.

Dr. Tuka v.r.
Dr. Ďurčanskýv. r.

315.
Vládne nariadenie

zo dňa 29. novembra 1939,
ktorým sa vydáva rokovací poriadok

pre župné výbory a komisie.

Vláda Slovenskej republiky podľa 5
51 zákona č. 190 1939 SI. z. , nariaďuje:

51
Rokovaci poriadok, plalný pre župné

výbory a komisie podľa zákona č. 190/
1939 SI. z., vydáva sa v prilohe tohlo na
riadenia.

S 2.

Toto nariadenie nadobudne účinnosť
dňom 1. januára 1940: vykoná ho minister
vnútra.

Dr. Tuka v. r,
Dr. Ďurčanskýv. r.

Priloha
vládneho nariadenia č. 3151939 SI. z.

Rokovací poriadok
pre župné výbory a komisie.

HLAVA PRVA.

Župné výbory.

Všeobecné ustanoveni
5 1.

Župný výbor rokuje o uskuločnení úloh
župnej samosprávy alebo sám, alebo sverí

vybavovanie jednotlivých vecí, spadajúcich
do jeho pôsobnosti, župným komisiám.

DIEL I.
Predseda župného výboru.

S 2.

|) Predsedom župného výboru je žu
pan, ktorý zastupuje župnú gamosprávu aj
na vonok.

() Župan je povinný postarať 6a o
miestnosti pre zasedanie župného výboru a
župných komisií, ich zariadiť, určiť úrad
níkov župného úradu, ktorí majú právona.
zasadnutiach župného výboru byľpritomní,
určiť úradníka župného úradu, ktorí píše:
zápisnicu, postarať sa o prípadne potreb
ný kancelársky a zriadenecký personál a
postarať sa o kancelárske potreby uvede
ných samosprávnych sborov.

(") Župan na splnenie úloh, ktoré sú mu
uložené podľa ods. 1, môže použiť štátnych
zamestnancov župného úradu, aj zamest
nancov župnej samosprávy.

S 3.

() Župan ako predseda otvára a vedí
zasadnutie župného výboru, určuje a prí
padne mení poradie rokovania, vedie hla
sovanie, odročuje, prerušuje a zakončuje
zasadnutie župného výboru.

() Veci, ktoré nepalria do pôsobnosli
župného výboru, predseda z rokovania vy
lúči, proli čomu môže najmenej polovica
všetkých členov župného výboru podať
odvolanie do 15 dní odo dňa zasadnutia.
Odvolanie treba podať u župana na mini
slerstvo vnútra.

(“) Župan môže predsedníctvo na za
sadnutí everiť aj niektorému členovi vý
boru, Členovi župného výboru na čas, na
ktorý mu župansveril predsedníctvo žup
ného výboru, patria všetky práva, ktoré
lenlo rokovací poriadok zaručuje županovi
ako predsedovi župného výboru.

5 4

() Predseda župného výboru stará sa
o zachovanie pokoja a poriadku pri roko
vani a o jeho nerušený priebeh.
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(") Ak členovia rušia zasadnulie žup
ného výboru, predseda ich upozorní na
poriadok a, keď sa tak stalo dva razy bez
výsledku, môže rušiteľov poriadku vylúčiť
zo zasadnutia, prípadne ich dať odstrániť.
Ak to pokladá za potrebné, najmä v príi
padoch, keby sa vylúčením väčšieho počtu
členov stalo zasadnutie neschopným usná
šania, alebo keby nerušený priebeh roko
vania bol dočasne natoľko ohrožený, že
by nemohol byť zachovaný pokoj a poria
dok, môže zasadnutie prerušiť alebo za
končiť.

() Tým nie je vylúčené ďalšie stíhanie
rušiteľov poriadku podľa trestného zákona
alebo iných zákonov.

DIEL DRUHY,

Členovia župného výboru.

S 5s.

() Členovia župného výboru po právo
platnom ustanovení, ale pred začatím svo
jej činnosti, na zasadnutí výboru, na kto
rom 6a prvý raz zúčastnia, složia do rúk
župana túto prísahu: „Prisahám na Boha
Všemohúceho, že budem verný Slovenskej
republike, že jej Ústavu a zákony budem za
chováva(, že svedomile a nestranne bu
dem plniť podľa evojho najlepšieho vedo
mia a svedomia povinnosti svojho úradu.
Tak mi Pin Boh pomáhaj!“ Výhrady alebo
dodatky k prísahe sa pokladajú za jej odo
pretie a odmietnutie funkcie člena župné
ho výboru.

() Náhradníci, povolaní županom na
zbylok funkčného obdobia na miesto čle
nov, ktorých členstvo zaniklo pred kon
com funkčného obdobia, skladajú prísahu
do rúk župana pred začiatkom rokovania
na zagadnutí župného výboru, na ktorom
prvý raz majú plniť funkciu člena župné
ho výboru.

() Župný výbor pokladá sa za ustano
vený, keď ôsmi jeho členovia složia prí
gahu.

8 6.

Členovia župného výboru sú povinní
zúčaslniť sa neprerušene na každom roko
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vaní a na všetkých prácach župného vý
beru. Každý člen župného výboru, klo
rý pre nemcc alebo z iných veľmi zá
važných príčin sa nemôže zúčastniť na za
sadnutí župného výboru, je povinný to
včas 6 udaním príčiny oznámiť županovi.
Členov župného výboru, ktorí bez dosta
točného ospravedlnenia svoje povinnosti
neplnia, najmä nezúčastňujú sa na zasad
nutiach výboru, upozorní župan na plne
nie ich povinností. Členov župného výbo
ru, ktorí by aj naďalej bez dostatočného
ospravedlnenia zanedbávali svoje povin
nosti, môže minister vnútra na návrh žu
pana pozbaviť členstva.

i 5 7.
Každý člen župného výboru je povin

ný županovi oznámiť včas všelky zmeny
svojho bydliska, aby mu mohlo byť pozva
nie na zasadnutie župného výboru kedy
koľvek doručené.

S 8.

Člerstvo v župnom výbore je čestnou
funkciou. Členovia župného výboru majú
nárok na paušálnu náhradu zastratu času.
Nárok na náhradu cestovných výloh z
miesta svojho bydliska do miesla zasad:
utia a zpäť majú len tí členovia, ktori ne
bývajú v mieste, kde župný výbor zasedá.

5 9.

() Členovia župných výborov nesmú
nedovolene zneužiť vedomosti, kloré na
dobudli pri rokovaní výboru, nesmú ani
priamo ani nepriamo zúčastniť 6a na do
dávkach a prácach, ktoré zadáva župný
výbor, komisia, ústav alebo orgán župy,
ak ony neboly vypísané verejnou súťažou,
a nesmú priamo ani nepriamo najať vybe
ranie župných dávok, poplalkov a prí
spevkov.

() Členovia župných výborov nesmú
uplatňovať nároky tretích osôb proti župe.
ak nevystupujú ako ich zákonní zástupco
via, a nesmú ani priamo ani nepriamodá
vať právne rady stranám v sporoch proti
župe ako právnickej osobe.

() Nesmú hlasovať a zúčastniť sa na
rokovaní a musia sa Zo zasadnutia vzdia
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liťpri podmienkach a v prípadoch taxatív
ne vypočítaných v ods. 2, $ 53 zákonač.
190/1939 SI. z.

(“) Členovia župného výboru sú povinní
zachovávať mlčanlivosť vo veciach, o kto
rých sa vo výbore rokovalo ako o dôver
ných.

(5) Členov župného výboru, ktorí by
tieto ustanovenia nezachovali, môže minie
ter vnúlra pokarhať a v opätovnom prí
pade členstva pozbaviť.

DIEL TRETÍ.
Rokovanie župného výboru

S 10.

Svolávanie zasedaní.
(!) Župan svoláva členov župného vý

boru po ich ustanovení (ods. 3, 8 33 záko
na) do jedného mesiaca na prvé zasadnu
tie župného výboru, potom aspoň raz
v každých dvoch mesiacoch.

(“) Zupan okrem toho:
a) oprávnený je svolať župný výbor

kedykoľvek, ak to uzná za potrebné:
b) povinný je svolať župný výbor, ak

aspoň 1/3 členov župného výboru to písom
ne žiada, udávajúc súčasne aj predmet ro
kovania, klorý však nesmie vybočovať
z pôsobnosli župného výboru.

(%) Žiadosť členov župného výboru o
svolanie zasadnutia musí byť podávateľmi
vlastnoručne podpísaná. Župan je povinný
do 15 dní od podania takejto žiadosti na
župnom úrade svolať zasadnutie župného
výboru. Ak by jej nevyhovel, môže každý
člen výboru podať za ďalších 15 dní sťaž
nosť na župnom úrade na ministerstvo
vnútra. Župan je povinný takúto sťažnosť
do troch dní od dôjdenia predložiť mini
sterstvu vnútra, ktoré o nej rozhodne. Žu
pan je povinný náležite odôvodniť, prečo
nevyhovel žiadosti.

5 11.

() Predmety rokovania určuje žu
pan s výhradou písm. b), ods. 2, 8 10.

(7) Predmety rokovania sú najmä:
a) zprávy a oznámenia župana, tý

kajúce sa župnej samosprávy,|

prípadne
župe:

b) dotazy ústredných úradov:
c) podávanie návrhov a posudkovvo

veciach verejnej správy župy na
žiadosť župana a ústredných
úradov:

d) návrhy a podnety, ktoré sa tý
kajú záujmov župy a jej obyva

i verejnej správy V

teľstva— podávanésamostatne
úradom (i ústredným), županoví
a vláde:

e) návrhy a zprávy župných komisií,
ústavov A Orgánov:

f) návrhy župného úradu vo ve
ciach župnej samosprávy:
€) veci, týkajúce sa spravovania

župného alebo do správy župy
odovzdaného majelku:

h) návrhy členov župného výboru,
ktoré boly županovi do 10 dní
pred zasadnulím písomne ozná
mené, nakoľko nevybočujú z pô
sobnosti župného výboru.

(9) Vo veciach politických podávať ná
vrhy nie je dovolené ani župnému výboru,,.
ani jeho členom.

S 12.

() Predmelom rokovania prvého za
sadnulia župného výboru má byť návrh.
predsedu o spôsobe uverejňovania štatú
tov, pravidiel, usnesení, podliehajúcich
schváleniu, a usnesení a Opatrení, ktoré
majú verejný význam a zpráv o činnosti
sborov župnej samosprávy v úradnom ča-
sopise, osobitným predpisom na to urče
nom, a 0 spôsobe úhrady výdavkov s tým
spojených.

(7) Tiež na prvom zasadnutí vyvolí
župný výbor jedného člena, klorý so žu
panom spolupodpisuje listiny o právnych
jednaniach, ktorými sa župa voči tretím
osobám zaväzuje, i splnomocnenia, ktoré
vydáva župný výbor.

S 13.

(/) Členov župného výboru svoláva na
zasadnutie župan doporučeným lislom, te
legramom alebo pozvánkou, doručenou po
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slom lri dni vopreda v prípade písm. b),
ods. 2, S 10 za 15 dní od podania žiadosli
na župnom úrade.

(“) V pozvánke sa má uviesť presne,
kedy a kde bude zasadnutie.

[") K písomnej pozvánke treba priložiť
aj program zasadnulia a prípadné ozná
menia i pomôcky a doklady, potrebné k
rokovaniu.

(“) Opis pozvánky s programom zasad
nutia pošle župan zároveň $ rozoslaním
pozvánok i ministerstvu vnútra.

(>) Okrem toho svolanie župného výbo

|

ru má byť vyhlásené i vyvesením pozvánky “
a predmetov rokovania aj na oznamovacej
tabuli župného úradu.

Neverejnosť rokovania.
8 14.

("/) Zasadnulia župného výboru sú ne
verejné. Zprávy pre tlač oprávnený je dať
jedine župan alebo úradník župného úradu
županom určený.

(%) Rokovanie župného výboru môže
byť vyhlásené za dôverné:

() Župan môže na zasadnutie župného
výberu pozvať aj zpravodajov župných
komisií, aby pomáhali pri podávaní zprávy
predsedom o činnosti župných komisii.

(“) Župný výbor na svojich zasadnu
liach nesmie prijať ani jednotlivé slrany,
ani deputácie.

Otvorenie zasadnutí.
S 16.

") Predseda otvorí zasadnutie v hodi:
| nu určenú za počialok zasadnutia, ak sa

sišlo toľko členov, že sa môže výbor
platne usnášať.

() Ak sa do pol hodiny od určeného
pcčialka zasadnulia neside väčšina vše
lkých členov župného výboru, predseda
vyhlási zasadnulie za usnášania neschop
né a svolá s Sým istým programom do 15
dní nové zasadnutie. V pozvaní na lolo
opakované zasadnutie musí byť uvedené,
že sa župný výbor o veciach v tomlopro
grame označených môže usnášaťuž v pri

„tomnosli aspoň "/, všetkých jeho členov.
1. ak lo predseda pokladá za potrebné, |
2. ak lo žiada aspoň 15 prítomných

členov.
(%)Predmety, o ktorých sa má dôverne

rokovať, treba presne uviesť. O predme
toch o spôsobe a priebehu dôverného ro
kovania nesmie sa verejnosti vydať zpráva.

(+) Rokovanie o rozpočle alebo závereč.
ných účtoch nesmie byť vyhlásené za dô
verné.

Účasťvrokovaní župného
výboru.

S 15.

(") Úradníci župného úradu a župnej
s.mospravy županom určení majú právo a !
na žiadosť župného výboru aj povinnosť
byť prítomní na zasadnuli župného výboru
a môžu sa zúčastniť v rokovaní, ale hlaso
vacie právo nemajú.

() Priberaní majú byť do zasadnulia
výboru zpravidla úradníci samosprávnych
cddelení župných úradov, z ostalných len
li, klorí sú relerenlami vo veciach, ktoré
sú predmelmi rokovania.

() Ak sa na opakovanom zasadnuli
| župného výboru nezúčastní nadpoloviční

|

|

|

väčšina všetkých čler:ov župného výboru.
o predmetoch, kloré nie sú na programe
zasadnulia, sa nesmie rokovaľ.

8 17.

Pred každým zasadnulím každý
člen župného výboru vlastnoručne zapíše
svoje meno do prezenčnej listiny.

S 18.

() Predseda ešle pred pristúpením
k samému rokovaniu o veciach vylýče
ných na programe určí dvoch členov vý
boru, klorí zápisnicu o zasadnutí s nim
spolupodpíšu.

(") Potom predseda, ak to žiada nieklo
rý člen župného výboru a ak s lým bez
rozpravy súhlasí väčšina, dá prečílať zá
pisnicu z predchádzajúceho zasadnulia
župného výboru, inak stačí zápisnicu vy
ložiť na zasadnutí na verejné nahliadnu
l 1€.
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(") Zápisnica pokladá sa za schválenú,
ak neboly podané proti nej námietky pred
sedovi na zasadnutí, na ktorom bola pre
čítaná alebo vyložená. Ak by predseda
nevyhovel podaným námietkam, môže
len, kto námietku podal, žiadať, aby o nich
rozhodol župný výbor. O námietkach sa
rozhoduje bez rozpravy. Dôvernosť roko
vania musí byť zachovaná i pri schválení
zápisnice i pri rozhodovaní o prípadných
námietkach proti nej podaných.

(“) Predseda sa potom vysloví o spi
soch, návrhoch, dotazoch a rôznych ozná
meniach, aj o opatreniach, ktoré podľa
zákona alebo rokovacieho poriadku alebo
z iných dôvodov majú byť oznámené žup
nému výboru. Anonymné podania nemajú
byť prijaté medzi oznámenia. Miesto ob.
šírncho oznamovania môže predseda od
kázať členov výboru aj na spisy župného
úradu, ale členom výboru má umožniť,
aby do nich mohli nahliadnuť. Členovia
župného výboru môžu žiadať, aby na
hliadnutie do takýchto spisov bolo im
umožnené v zasadnutiach výboru. O pred
sedových oznámeniach rozprava sa nepri
púšťa.

Vlastné rokovanie výboru.
S 19.

() Predmely môžu byť dané na pro
gram rokovania župného výboru len po ich
náležilej príprave. Pripravuje ich župný
úrad s pomocou pridelených štátnych
úradníkov, alebo župný výbor, pripadne
jeho predseda s vlastnými úradníkmi žu
py. Ak vec spadá do pôsobnosli niektorej
župnej komisie, povolaná je ona vec pri
praviť.

() Ak sa podá na zasadnutí návrh,
ktorý nebol pripravený spôsobom nazna
čeným v ods. 1, župný výbor — ak by
návrh výslovne nezamietol — nesmie v
ňom bez naznačenej prípravy vecne roz
hodovať, ale ho musí odkázať na pripra
venie príslušnému činiteľovi (ods. 1).

(/) Ak by župný výbor takýto návrh
neodkázal ca predbežné pripravenie, po
kladá sa návrh za zamietnutý.

315. 613

() Rozpočet a záverečné účty, návrhy
a zprávy župných komisií treba rozmnožiť
a doručiť členom župného výboru s po
zvánkou na zasadnutie. Župan podľa uvá
ženia môže také opatrenia učiniť aj o
iných predmetoch.

S 20.

U) Na zasadnutiach župného výboru
môže sa rokovať len o predmetoch, ktoré
boly dané na program rokovania. O pred
metoch, kloré nie sú na programe zasad
nulic, možno rokovať len so súhlasom
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

() Veci, ktoré nepatria do pôsobnosti
župného výboru, najmä návrhy vo veciach
politických, predseda z rokovania vylúči:
proti čomu môže najmenej polovica všel
kých členov župného výboru podať odvo
lanie do 15 dní odo dňa zasadnutia u žu
pana na ministerstvo vnútra.

() Rokovanie delí sa na rozpravu, pri
ktorej sa podávajú návrhy, a na hlasova
nie o návrhoch.

S 21.

Rozprava 0 veci začína sa oznámením
referenta, prípadne zpravodaja alebo
stručným odôvodnením návrhu navrhova
teľom. Ak návrh alebo zpráva bola roz
množená, na zasadnutí sa číta len vtedy,
ak si to žiada väčšina prítomných členov.

S 22.

Ak je vec veľmi obsiahla alebo nad
mieru dôležitá, môže predseda rozpravu
rozdeliť na všeobecnú a podrobnú.

S 23.

() Po skončení všeobecnej rozpravy
hlasuje sa o tom, či a ktorý z predlože
ných návrhov sa prijíma za podklad po
drobnej rozpravy. Keď pri všeobecnej roz
prave bol podaný návrh, aby sa prešlo
k dennému poriadku, alebo aby bola vec
odrcčená alebo znova pripravená s ohľa
dom na podané návrhy, musí sa hlasovať
predovšetkým o tomto návrhu.
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() Župný výbor môže rozhodnúť o veci
aj po skončení všeobecnej rozpravy bez
podrobnej rozpravy.

S 24.

Kto je oprávnený zúčaslniť sa na ro
kovaní župného výboru (ods. 1 až 3, 8
15), môže sa zúčastniť aj na rozprave a
môže podávať aj návrhy. Návrhy treba po
dávať zpravidla písomne, aby mohly byť
v doslovnom znení pojaté do zápisnica. Vý
nimku tvoria návrhy, týkajúce sa iba for
málneho spôsobu rokovania, o ktorých
možno hlasovať aj bez rozpravy.

5 25.

() Podať návrh na to, aby sa rokova
nie odročilo, alebo aby vec bola znovu
pripravená alebo aby sa rozprava skon
čila, možno kedykoľvek, ale nesmie byť
tým prerušovaný ten, kto práve máslovo.
O lakýchto návrhoch sa usnáša župný vý
bor hneď bez rozpravy, ale skôr musia
byť o prejednávanej veci už podané ná
vrhy odovzdané predsedovi.

() Ak návrh na skončenie rozpravy
bol prijalý, vyvolia tí, ktorí sa prihlásili
o slovo pre návrh a proti nemu, zpomedzi
seba po jednom rečníkovi. Ak sa nedohod
nú, rozhodne medzi nimi los.

() Po skončenej rozprave majú právo
hovoriť okrem vyvolených (vylosovaných)
rečníkov (ods. 2) len zpravodaj, prípadne
navrhovateľ.

Reči.
S 26.

() Klo chce hovoriť k veci, klorá je na
programe rokovania, môže sa osobne pri
hlásiť o slovo u predsedu, prípadne u úrad
níka predsedom určeného dotiaľ, kým nie
je určený koniec rozpravy, alebo kým
predseda nedal konečné slovo zpravoda
loví, prípadne navrhovateľovi.

(|) Klo sa hlási o slovo, súčasne musí
udať. či chce hovoriť za alebo proti ná
vrhu.

() Členovia župného výboru, ak sú pri
slusníkmi inej národnostnej skupiny, môžu
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užívať aj svoj materinský jazyk i pri re
čiach, i vôbec pri všetkých svojich pre
javoch.

8 21.

() Predseda oznámi pred začiatkom
rozpravy o určitej veci mená lých, klorí
sa vcpred prihlásili o slovo k tomuto pred
metu. Týmto a tým, klorí sa neskoršie za
rozpravy prihlásia o slovo, udeľuje pred
seda slovo pravidelne tak, aby sa hovorilo
slriedave za návrh a proli návrhu, a to v
lakom poradi, v akom boli o slovo sa hlá
sivší zapísaní.

() Keď na niekoho príde rad v jeho
neprílomnosli, slratí právo na slovo.

S 28.

Tá istá osoba k tomu istému predmelu
môže hovoriť najviac dva razy. Výnimka
môže byť iba v tom prípade, keby šlo o
krátku opravu vecí, prednesených za roz
pravy.

S 29.

Župný výbor môže usnesením, vyda
ným bez rozpravy, obmedziť čas rečí.

S 30.

Komu predseda udelil slovo, ten ne
smie byť prerušovaný v reči a len keď
sám dohovorí, môže hovoriť, klo dostal
slovo po ňom.

S 31.

() Kto na zasadnutí župného výboni
bovorí, má zachovať úplnú slušnosť. Ak
slušne nehovorí, alebo pri reči tak sa ne
chová, najmä keď užíva neslušné alebo ne
mravné výrazy alebo také, pre ktoré
môže byť aj trestaný, má ho predseda voiať
k poriadku, a keby neposlúchol, môže mu
odobrať slovo, prípadne ho dať odstrániť.

() Keď sa rečník odchyľuje od veci,
môže byť predsedom upozornený, aby ho
voril k veci: ak si upozornenia dva razy
nevšimne, môže mu byť odňaté slovo.
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Spôsob a náležilosti usnáša
niažupného výboru.

S 32.

() Ak nejde o opakované zasadnulie
(ods. 2a 3, S 16), pre platnosť usnesenia
župného výboru, ak to zákon inak neur
čuje, je potrebná prítomnosť väčšiny všet
kých členov: lilo sa usnášajú väčšinou
hlasov.

() Aj župan má právo hlasovacie v
župnom výbore. Pri rovnosli hlasov roz
hoduje hlas predsedu a vtedy za prijaty
treba pokladať návrh, za ktorý hlasoval
predseda.

5 33.

) Po skončení rozpravy príkroči sa
k hlasovaniu.

()) Ak sa podalo viac návrhov, má sa
hlasovať zpravidla takto:

1. predo.šetkým o návrhu cdročo
vacom,

2. polom o návrhoch pozmeňova
cích, a to v prvom rade o tých,
kloré sa najviac odchyľujú,

3. ďalej o návrhoch hlavných a
4. po ich vybaveni o návrhoch

eventuálnych a dodatočných.
() Predseda môže sa od tohlo poradia

hlasovania odchýliť, pripadne už vyhlás2
né poradie hlasovania zmeniť.

5 34.

() O návrhoch mä sa hlasovať v lom
znení, ako boly prednesené, poťažne pí
somne podané.

() Pred hlasovaním predseda rekapitu
luje všetky na predmet rokovania sa vzťa
hujúce návrhy, určí ich poradie a každý
návrh, o ktorom dá hlasovať, pred hlaso
vaním opakuje doslovne v takom znení,
aby jeho výklad nedopúšťal žiadne po
chybnosti.

() Predseda môže vyzvať navrhovate
ľa, aby svoj návrh doslovne opakoval, ale
bo písomne predložil.

S 35.

() Každý člen župného výboru môže
navrhnúť, aby sa hlasovalo oddelene o
jednotlivých bodoch návrhu.

() Ak s takýmto návrhom predseda
nesúhlasí, rozhodne o ňom župný výbor
bez rozpravy.

S 36.

() V župnom výbore sa hlasuje ve
rejne.

() Hlasuje sa za návrh alebo proti ne
mu bez udania dôvodov.

() Hlasuje sa zdvihnutím ruky alebo
vstanin.. Podľa mena sa hlasuje:

a) v prípadoch $ 65 a ods. 2, 8 71
zákona o verejnej správe vnú
lornej,

b) ak to vyžaduje iný zákon, alebo
c) ak to nariadi preds>da vo ve

ciach nadmieru dôležitých.
() Hlasy treba sčítať, ak to nariadi

sredseda, alebo ak to žiadajú aspoň traja
členovia župného výboru.

S 31.

Hlasuje sa lístkami:
1. pri voľbe przdsedu, členov a ná

hradníkov župných komisií,
2. pri hlasovaní, ak lo predseda naria:

di, alebo ak to žiada väčšina prítomných
členov výboru a predseda s lým súhlasí a
ak nejde o prípady, uvedené v ods. 3 pre
došlého parafralu.

S 38.

() Za vyvoleného pokladá sa len, klo
dosiahol väčšiny hlasov pritomných hlaso
vať oprávnených členov župného výboru,
počílajúc do toho aj predsedu.

() Ak z dvoch kandidátov na jedno
miesto doslane každý rovnaký počet hla
sov, rozhodne medzi nimi hlas pr2dsedu.

() Ak sa pri volbe nedosiahne väčši.
ny hlasov, alebo nenaslane prípad, uvede
ný v ods. 2, deje sa voľba užšia, do klo
rej sa pojme z lých, ktorí pri prvej volbe
doslali pomerne najviac hlasov, dvakrát
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toľko mien, koľko osôb má byť vyvole
ných.

() V užšej voľbe pri rovnosti hlasov,
pripadajúcich na kandidátov, ktorí sú
stredili na seba väčšinu hlasov, predseda
rozhodne o tom, kto je vyvolený.

() Ak sa pri užšej voľbe nedosiahlo,
alebo sa dosiahlo len čiastočného výsled.
ku, užšia voľba sa opakuje, pr čom za
vyvolených treba pokladať tých, ktorí do
stali pomerne najviac hlasov, i keby žia
den z nich nesústredil na seba väčšinu
hlasov.

Otázky asťažnosti.
S 39.

() Členovia župného výboru môžu vo
veciach, týkajúcich sa verejno-právnych
a hospodárskych vecí župy a vo veciach
obyvateľstva župy a s týmito vecami sú
visiacich, podávať sťažnosti a otázky na
župana.

() Iné otázky a sťažnosti najmä rázu
politického sú vylúčené.

() Olázky a sťažnosti môžu byť podá
vané ústne alebo písomne, ale musia byť
vždy aspoň jeden deň pred zasadnutím
oznámené županovi, ktorý určí, na ktorom
zasadnulí župného výboru sa na ne od
povie.

() Rokovanie a hlasovanie o otázkach
a sťažnostiach alebo odpovediach na ne
je neprípustné.

Poradná pôsobnosť.
S 40.

() Župný výbor je vo veciach verejnej
správy župy poradným sborom župana a
ústredných úradov a podáva o nich na ich
žiadosť posudky a návrhy.

() Župný výbor je oprávnený aj samo
statne podať županovi, vláde alebo kloré
mukoľvek úradu, úplne alebo zčasti pôso
biacemu na území župy, návrhy a podne
ly, ak sa týkajú akýchkoľvek záujmov žu
py a jej obyvateľstva, okrem záujmov po
lilických.

() Úrady, ktorým župný výbor podáva
návrhy alebo podnety, sú povinné ich !

úradne preskúmať a o zaujatom stanovi
sku informovať župana ako predsedu žup
ného výboru.

Zápisnice o rokovaní.
S 41.

() O rokovaní na zasadnutiach župné
ho výboru píšu sa zápisnice. V nich treba
zaznamenať:

1. koľko členov bolo prílomných,
2. ktorí členovia sa omluvili,
3. ktorých členov určil župan na pod

pisanie zápisnice,
4. či bola zápisnica z predošlého za

sadnutia len vyložená alebo prečítaná a
ako sa rozhodlo o podaných námietkach,

5. čo oznamoval predseda, a to ohľa
dom každého návrhu, otázky a vôbec
predmetu oznámenia osobitne,

6. predmety, o ktorých sa rokovalo, a
to spôsobom, že sa uvedie:

a) stručné označenie predmelu,
b) meno zpravodaja, relerenlta,

pripadne navrhovateľa,
c) priebeh rokovania,
d) mená rečníkov a stručný obsah

ich rečí,
e) podané návrhy, ktoré sa môžu

uviesť i v spojilosli s rečami,
í) spôsob a výsledok hlasovania

alebo voľby — pri hlasovaní podľa
mien s uvedením mien lých, klo
rí hlasovali za návrh a proti
nemu,

g) doslovné znenie usnesení.
() K zápisnici treba pripojiť prezenč

nú listinu, písomné návrhy a prejavy a
prípadné hlasovacie lístky.

S 42.

() Zápisnicu vedie županom určený
úradník župného úradu. Zápisnica má byľ
vyhotovená do 5 dní po zasadnutí a do
ďalších 10 dní podpísaná predsedom (žu
panom alebo členom výboru, ktorému žu
pan sveril predsedníctvo, alebo obidvo
ma, ak sa v predsedníctve vystriedajú) a
dvoma členmi župného výboru, určenými
predsedom na počiatku zasadnutia.
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() Predmety, prerokované v dôvernom
rokovaní sa tiež zapíšu do zápisnice, ale
sa Označia ako dôverné, z ktorých nesmú
byť vydávané výpisy.

() Zápisnice, uvedené v ods. 1 a 2,
majú sa v odpise predložiť ministerstvu
vnútra do 18 dní od zasadnutia.

(“) Zápisnice ukladajú sa osobitne do
kníh, kloré koncom každého kalendárne
ho roku sa zaviažu.

S 43.

V úradnom časopise pre župy majú
byť vyhlásené usnesenia župného výboru,
ktoré sa majú schváliť, aj iné významnej
šie usnesenia všeobecného rázu, štatúty a
pravidlá, najmä lie, ktoré ukladajú po
platky, príspevky, samostatné dávky a |
nalurálne plnenia, ďalej usnesenia o roz- ,
počte, usnesenia 0 sostavení župných
komisií, prípadne spoločných župných ko
inisií a o výsledku voľby ich predsedov,
členov a náhradníkov.

Zakončenie zasadnutia.
S 44.

Zasadnutie župného výboru zakončí
predseda, ak boly vybavené všetky veci,
dané na profram rokovania, alebo
z iných vižnych dôvcdov, najmä keby
nemohol udržať prostriedkami na lo ur
čenými pokoj a poriadok aleba neruše
ný priebeh rokovania, alebo keby pri ro
kovaní zislil, že odchodom alebo odstrá
nením niektorých členov stal sa župný
výbor neschopným platne sa usnášať.

HLAVA DRUHA,

Župné a spoločné župné komisie.
DIEL PRVÝ,

Župné komisie.

S 45.

() Pôsobnosť župných komísii určí
župný výbor pravidlami podľa zásad v
tomto dieli uvedených. Pravidlá schvaľuje
minister vnútra v dohode — kde to tre
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ba — s rezortne príslušným ministrom.
Komisie vykonávajú im sverenú pôsobnosť
pod dozorom župného výboru a v rámci
ním vymedzenom.

(") Župné komisie sú povolané spravo
vať župným výborom im sverené jednotli
vé župné úslavy, podniky a jednotlivé
úseky siete ciest, przvzaté do župnej
správy a obstarávať jednotlivé veci, pri
kázané do ich pôsobnosti, aj dozera( na
tieto veci a podávať návrhy, podnety a
zprávy župnému výboru vo všetkých ve
ciach, patriacich do pôsobnosti župných
komisií.

() Komisie vo všetkých veciach, pat:
riacich do pôsobnosti župného výboru,
ktoré na pripravenie alebo posúdenie
boly im alebo županom (župným úradom)
alebo župným výborom pridelené, sú po

©vinné do 15 dní, poč.taných odo dňa pre
vzatia poverenia, vec pripraviť alebo po
dať posudok, ak im nebola zo zvláštnych
príčin povolená iná lehota. Pripravené
veci a posudky komisie odovzdávajú sa
mždy županovi ako predsedovi župného
výboru. Ak komisia nepodá včas posudok,
jej neskoršie vyjadrenie nemusí byť po
všimnuté.

() Predseda alebo členovia komisie,
ňou alebo predsedom splnomocnení, majú
právo vo veciach, týkajúcich sa pôsobno
sti komisie, nazrieť do spisov župného
úradu, župných ústavov a podnikov a ro
biť prehliadky v župných ústavoch a pod
nikoch nimi spravovaných.

Predseda komisi

S 46.

Predsedovi komisie náležia lie isté
práva, kloré hlava prvá tohlo poriadku
zaručuje županovi ako predsedovi župné
ho výboru s týmito odchýlkami:

1. práva a povinnosti podľa 8 2 sú vy
hradené županovi i keď ide o župné ko
misie:

2. návrh na pozbavenie členstva lých
členov, ktori nie sú zároveň členmiaj žup
ného výboru, podáva predseda podľa 8 6
županovi, klorý o veci rozhodne,
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spoločný ústav, podnik, alebo zariadenie.
Na spoločnom zasadnutí predsedá predse
da župného výboru župy, v ktorej sa 6po
ločný ústav, podnik alebo zariadenie za
ložilo.

() Predsedovi epoločnej župnej komi
sie náležia tie islé práva, kloré má pred
seda župnej komisie, ale návrhy na po
karhanie a pozbavenie funkcie niektorého
člena, ktorý nie je zároveň aj členom žup
ného výboru, podáva županovi, príslušné
mu podľa stáleho bydliska člena. Predseda
spoločnej župnej komisie je povinný vše
tkým županom, prípadne župným výbo
rom, ktoré spoločnú župnú komisiu zria
dily, podávať zprávy a oznamovať sku
točnosti, vzťahujúce 6a na činnosť komi
sie. Osobné plnenie tejto povinnosti, na
koľko ide o podávanie zpráv na zasadnu
tiach župných výborov, môže predseda
sveriť niektorému členovi komisie, vyvo
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lenému z členov výboru príslušnej župy,
dohodnuvších Sa na zriadení spoločnej
župnej komisie.

S 59.

() Spoločné župné komisie môžu ma(
najviac 5 členov, z ktorých po jednom
vyvolia na spoločnom zasadnutí zo 6vo
jich členov župné výbory, sostavujúce spo
ločnú župnú komisiu: ostatných členov
vyvolia z občanov, spôsobilých pre člen

"slvo župného výboru, v sidle podniku a
v obvode zariadenia.

() Spoločnú župnú komisiu doplňuje
na zbytok funkčného obdobia, ak pred
jeh) skončením zanikne členstvo niekto
rého jeho člena, župný výbor župy, z ob
vodu ktorej bol odstúpivší člen vyvolený.

(") Spoločná župná komisia je ustave
ná, ak tri pätiny jej členov složily prísahu.

Tlač: Knihtlačiareň Andreja, Bratislava, Tricda kráľa Alezandra číslo 12.
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OBSAH: (316.—318.) 316. Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva rokovací poriadok pre župné
a okresné úrady (služebná inšlrukcia). — 317, Vládne nariadenie o výkone poukazova
cicho práva, účtovnej, pokladničnej a hospodárskej
okresných úradoch. — 318. Nariadenie

kontrolnej služby na župných a
klorým sa zriaďuje „Fond pre podporu pri úra

zoch motorovými vozidlami“ so sidlom v Bratislave.

316.
Vládne nariadenie

zo dňa 29. novembra 1939,
ktorým sa vydáva rokovací poriadok pre

župné a okresné úrady (služebná
inštrukcia).

Vláda Slovenskej republiky podľa ods.
2, 5 18 zákona č. 190 1939 SI. z. naria
duje:

ČI. I.

V prilohe tohlo nariadenia uvedený
rckovací poriadok platí pre župné a
akresné úrady a pre mestský notársky
úrad v Bratislave.

ČI. II.

(") Expozilúra okresného úradu vo
Vyšnom Svidníku zosláva i naďalej. Mini
ster vnútra môže jej pôsobnosť rozšíriť
alebo zúžiť.

(X) Minister vnútra v dohode s mini
strom dopravy a verejných prác pre snad
nejšie obstarávanie stavebnotechnickej
agendy môže zriadiť pre niekoľko okresov
stavebnotechnickú expozitúru stavebno
technického oddelenia župného úradu a
môže ju poveriť výkonom celej agendy
odborného oddelenia okrem agendy vrch
nostenskej. Expozitúry stavebnotechnic
kých oddelení župných úradov vykonáva
jú svoju pôsobnosť menom župana. Opa
trenie podľa tohto odseku sa má vyhlásiť
v Úradných novinách.

ČI. III.

Ktoré orgány a akým spôsobom vyko
návajú dozor nad riadnym obstarávaním

Cena 3.80 K6.

|

|

verejnej správy vnútornej v rámci župné
ho, poťažne okresného úradu, uvádza ro
kovaci poriadok (čl. I.)

čl. IV.

(+)Práva a povinnosti župana a zamest
nancov župného úradu v župnom výbore
a komisiách a tiež pri vykonávaní agendy
týchto sú upravené v zákone.

(“) Pravidlom nech je, že županovi a
zamestnancom župného úraduprislúcha sa
mostatne obstarávať všetko, čo nie je zá
konom výslovne vyhradené sborovým or
ťánom samosprávy a čo neobstarávajú jej
vlastní zamestnanci.

čl. V.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosť
dňom 1. januára 1940, vykoná ho mi
nister vnútra v dohode — kde treba — so
zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Ďurčanský v.r. Medrický v.r.

Stanov. r.

Prilcha vládneho nariadenia
č. 316/1939,

Rokovací poriadok
pre župné a okresné úrady.

DIEL PRVÝ.

Úlohy úradov, vykonávajúcich
vcrejnú správu vnútornú aich

postavenie,
S 1.

(/) Župné a im podriadené okresné úra
dy vykonávajú verejnú správu vnútornú vo
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svojom obvode v medziach platných záko
nov, nariadení a predpisov.

(7) Tieto úrady sú služebne podriadené
minislerstvu vnútra, ale vo veciach, ktoré
v najvyššej stolici spadajú do pôsobnosti
iných ministerstiev, povinné sú dbaťa pre
viesť aj nariadenia, úpravy a pokyny tých
to ministerstiev (ods. 3, S 1 zákona č.
1901939 SI. z.).

S 2.

(") Úrady vykonávajúce verejnú správu
vnútornú pokračujú jednak z príkazu vyš
šieho úradu, jednak z podnetu slrán alebo
z vlastného podnetu. Župné a okresné úra
dy sú povinné z vlastného podnetu pokra
čovať najmä, ak to vyžaduje verejný zá
ujem.

(X) Celé účinkovanie týchlo úradov má
byť ovládzné snahou napomáhať obecné
blaho a blaho jednotlivých občanov a preto
má vzbudiť v obyvateľstve dôveru k úradu
a pochopenie pre úlohy šlálu a verejnej
správy.

(9) Vykonávajúc svoju úlohu, majú si
tieto úrady počinať v rámci platných pred
pisov dôsledne a nestranne s náležitou
vážnosťou, pritom však aj s blahovôľou
voči občianstvu, ak je však potrebné aj
rázne s príslušným dôrazom.

(!) Úrady vykonávajúce verejnú správu
vnútornú majú využiť svoje stále spojenie |
s občianstvom v plnej miere k tomu,
aby poznaly jeho fúžby a záujmy. Plnú
pozornosť majú venovať aj politickým po-.
merom. Pokynov nadriadených úradov ma- |
jú dbať čo najsvedomitejšie, tie vykonávať|

a vždy, keď treba, z vlastného popudu po- |
|

|

————————-——>————o——o—Arr>«

dávať zprávy nadriadeným úradom o dô
ležilých udalostiach v úrade a jeho správ
nom obvode.

DIEL DRUHÝ.

Všeobecné práva a povinnosti
zamestnancov úradovvykoná.

vajúcich verejnú správu
vnútornú.

5 3.

[1 V.enbecné povinnosti „zamestnancov
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úradov, vykonávajúcich verejnú správu
vnútornú, vyplývajú z predpisov, ktorými
je upravený ich služebný pomer. Osobitné
povinnosti vznikajú pre nich pri vykoná
vaní administrácie župnej samosprávy a
vôbec podľa tohto rokovacieho poriadku.

(") Konceptní úradníci právnickí i od
borní sú povinní podporovať prednoslu
úradu v jeho iniciatíve a pomáhať muv há
jení všeobecného blahaa verejného záujmu:
Okrem toho sú povinní oznamovať mubez:
odkladne výsledky svojho vlastného pozo
rovania.

(9) Zamestnanci úradov, vykonávajú
cich verejnú správu vnútornú, sú povinní
verne a oddane vykonávať službu, starost
live a obozretne dbať obecného blaha, sve
domite vykonávať služebné pokyny pred
nostu úradu. Prejavy politického smýšla
nia alebo národnostného cítenia nesmú byť
také, aby mohly dôvodne ohroziť dôveru v
povinnú nestrannosť.

(%)Zamestnanci, ktorých prednosta úra
du dočasne pridelí na vykonávanie urči
tých prác k inému orgánu, majú bedlive
dbať služebných pokynov aj loho, komu
sú pridelení.

(“) Všetci zamestnanci úradov, vykoná
vajúcich verejnú správu vnútornú, majú sa
navzájom dobre znášať a vo vykonávaní
služby čo najochotnejšie a najúčinnejšie
podporovať.

S 4.

(") Zamestnanci úradov verejnej sprá
vy vnútornej, nakoľko nie sú viazaní úrad
ným tajomstvom, majú v medziach svojci
pôsobnosti pohnútky úradných opalrení a
rozhodnutí zúčastneným objasniť a celé
svoje chovanie vôbec vždy tak zariadiť,
aby vzbudzovali a ultvrdzovali dôveru k
úradu, založenú na porozumení a úcte k
jeho nariadeniam.

(7) V bezprostrednom slyku s občian
stvom majú sa chovať priívetive a ochotne,
dostavivšie sa strany v medziach svojej
pôsobnosti majú poučovať o spôsobe, ako
sa majú domáhať oprávnených nárokova
dávať im podľa okolností potrebné vy
svellenie. Zamestnanci úradov, vykonáva
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júcich verejnú správu vnútornú, sú povinní
vychádzať občianstvu v ústrety, ako jeho
vážni a dobre s ním smýšľajúci priatelia, .

| zprávu župnému úradu.úlohou ktorých v zásade je, nakoľko nie
je ich voľné uváženie obmedzené zákonom,
hájiť vedľa úradných záujmov aj záujmy
zúčastrscných osôb a byť ľudu stále na
pomeci. Sú preto povinní čo najblahovoľ
nejšie prejednať záležitosti, spadajúce do
okruhu pôsobnosli úradu, nakoľko to ne
naráža ani na zákon a neprotiví Sa ani
záujmom verejným.

DIEL TRETÍ.

Zastupovanie.
S 5.

(|) Ak nemôže prednosta úradu sám
pre nejakú prekážku dočasne zastávať
službu a ak nemá zástupcu v úrade, pre
chádza správa úradu na úradníka-právnika
služebne najstaršieho, ktorý — ak táto
prekážka polrvá viac ako tri dni a ak sám
prednosta úradu priamo to ncučiní — je
povinný podať vo veci zprávu nadriadené
mu úradu.

(“) Úradnik, ktorý prednostu zzslupo
val, podá prednoslovi úradu po jeho ná
vrale zprávu o všetkých významnejších
udalosliach, týkajúcich sa úradnej pôsob
nosli, ako aj o iných okolnostiach, ktorých
znalosť je pre prednostu úradu dôležitá.

s 6.

(") Ak úradník na čas pre nejakú pre
kážku nemôže zastávať svoju službu, alebo
keď je na dovolenej, alebo ak bol pride
lený inému úradu bez toho, že by bolo sú
časne postarané o náhradu za neho, má
prednosta predovšetkým hľadieť na to,
aby bol chýbajúci úradník nahradený väč
šou výkonnosťou ostatných úradníkov.

() Ak nestačí toto opatrenie k udrža
niu riadneho chodu úradnej činnosti, podá
prednosta zprávu nadriadenému úradu,
aby sa postaral o nápravu.

(9) Keď ide o odborného úradníka na
okresnom úrade, nech si vyžiada prednosla |!
úradu v neodkladných prípadoch na vý
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pomoc odborného úradníka najbližšieho
okresného úradu, po prípade priberie sú
kromného odborníka, o čom má podať

DIEL ŠTVRTÝ.

Opatrenie, keď je nebezpečen
stvo z meškania.

S 1.

(!) Zamestnanci, pridelení úradu, ko
najú pridelené práce podľa pokynov pred
nostu a pod jeho zodpovednosťou. Len vte
dy, ak je nebezpečenslvo z meškania, sú
úradníci oprávnení, ba aj povinní, menom
úradu zakročovať a samostatne vykonať
nevyhnuteľne potrebné opatrenia, majú to
však bezodkladne oznámiť prednostovi
úradu.

(7) Takéto neodkladné opatrenia patria
v prvom rade do pôsobnosti konceptných
úradníkov, klori, keď to vec vyžaduje, ma
jú Sa poradiť s odbornými úradníkmi. Keď
ide o odbornú vec, môže neodkladné opa
trenie učiniť samostatne aj odborný úrad
ník.

DIEL PIATY.

Vybavovanieúradných spisov.
S 8.

(") Veci dôverné a ktoré majú byť uta
jené pred verejnosťou, nech obstará sám
prednosta úradu. Pri väčšom rozsahu ta
kýchto prác môže k vybavovaniu týchto
spisov pribrať zvlášť spoľahlivých zamest
nancov svojho úradu.

(“) Spisy, týkajúce sa veci v ods. 1
uvedených, sú prezidiálne spisy a majú
byť od ostatných spisov oddelené a bez
pečne uschované.

(%)Spisy všeobecné, podľa povahy veci
vybavujú konceptní úradníci právni, od
borní (účtovní), úradníci vyššej alebo niž
šej pomocnej správnej a odbornej služby,
prípadne aj kancelárskej služby.

5 9.

Podávanie penodických zpráv môže
nariadiť každý nadriadený úrad. Periodic
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ké zprávy podriadených úradov nech sú
obmedzené na najpotrebnejšiu mieru a kde
to povaha veci pripúšťa, majú byť pre ne
zavedené jednotné formuláre a určené jed
notné lehoty.

DIEL ŠIESTY.

Úradné hodiny.
S 10.

(/) Úradné hodiny určí prednosta úra
du. Úradné hodiny majú byť určené pre
úradovanie vôbec a pre návštevy strán
osobitne. Hodiny pre návštevy strán nech
sú určené na župných úradoch na dva, na
okresných úradoch na tri dni v týždni,
vždy od 8. do 12. hodiny. V úradných ho
dinách určených pre úradovanie vôbec úra
dy sú povinné prijímať len strany, ktoré
osobne donášajú podania, strany dochá
dzajúce v lehote úradom im určenej, aby
nadobudly vedomia o prevedených dôka
zoch a konečne strany, dochádzajúce vo
veciach neodkladných.

() Úradné hodiny pre úradovanie vô
bec činia 7 hodín denne. Prednosta ich
môže predlžiť, ak to záujem služby ne
vyhnutne vyžaduje. V sobotu odpoludnia
nie sú úradné hodiny. Prednosta úradu mô
že nariadiť aj mimoriadne úradovanie v
sobotu odpoludnia a vo sviatok. Prednosta
úradu môže aj rozdeliť úradné hodiny za
vedením dvojitej frekvencie.

(9) Úradné hodiny, určené pre úrado
vanie a pre prijímanie strán, majú byť
vhodným spôsobom vyhlásené: o tom, ako
sú stanovené, podá prednosta úradu zprá
vu nadriadenému úradu, ktorý môže, ak je
treba, úradné hodiny určiť aj iným spôso
bom. Službu zriadencov treba upraviť tak,
aby mali denne zaistený čas k zotaveniu.

S 11.

(") Každý zamestnanec je povinný sta
novené úradné hodiny presne zachovávať
a svedomite využiť k plneniu úradných po
vinností a, ak to prednosta úradu nariadi,
konať úradné práce aj mimo úradných ho
din. I bez nariadenia prednostu úradu tre
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ba vybaviť neodkladné veci, trebárs i
v mimoúradných hodinách.

(7) V sobotu odpoludnia, v nedeľu a vo
sviatok od 9.—12. hod. dopoludnia konajú
inšpekčnú službu na župných úradoch je
den konceptný právny úradník a jeden
kancelársky úradník, na okresných úra
doch jeden úradník alebo kancelársky po
mocník alebo z odbornýchúradníkov okres
ný lekár. Prednosla úradu 6a mápostarať,
aby inšpekciu konajúci zamestnanci mohli
byť vyhľadaní na svojom byte pre prípad
nevyhnutnej polreby aj v odpoludňajších
hodinách Adresy týchto úradníkov treba
vyvesiť na dverách úradu.

DIEL SIEDMY.

Úradný časopis pre župy.
S 12.

(") Vyhlášky župných úradov a orgánov
župnej samosprávy, ktoré 6a majú uverej
ňovať v úradnom úasopise, budú sa uve
rejňovať v úradnom časopise určenom pre

i vyhlášky ministerstva vnútra.
() Spôsob úhrady výdavkov, spojených

s vydávaním úradného časopisu (ods. 1)
po vypočulí župných výborov, určí mini
ster vnútra. Predplatné určí minister
vnútra.

(") Nezaplatené predplatné z predošlé
ho roku sa vymáha administratívnou exe.
kúciou. Vykonateľnosť výmeru potvrdzuje
ministerstvo vnútra.

(“)Podrobnosti budú určené vkancelár
skom.poriadku pre župné a okresné úrady
a pre župnú samosprávu.

DIEL ÔSMY.

Úradnícke konferencie,
S 13.

(/) Župan z času na čas povoláva práv
nych a odborných úradníkov župného ú a
du, prípadne len prednostov oddeleni a
prípadne aj referentov, ktorých vybavsnia
nevyžadujú aprobáciu, k úradníckym kon
ferenciám.
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(“) Župan zpravidla dvojmesačne raz a
okrem toho podľa potreby svolá kontferen
ciu okresných náčelníkov, na kloiej sa ma
jú zúčaslniť i policajní riaditelia a velite
lia žandárskych oddielov. Na týchto úrad
nickych konferenciách majú sa prerokovať
doležité anzásadné otázky verejnej správy
vnúlornej.

(3) Za obdobných predpokladov môže
okresný ničelník povolať k sebe najviac
mesačne raz a okrem toho podľa potreby
cbccných a obvedných notárov: najviac
štyrikrál ročne môže povolať otecných sta
rostov.

(“) O svolaných konferenciách má upo
vedomiť župan prezidenta krajského súdu,
prokurátora štátneho zastupiteľstva a
oxresný náčelník má upovedomiť predno
stu policajného úradu a školského inšpek
tora, aby úradnícke konferencie mohly pre
brať všelky spoločné otázky vnútornej ve
rejnej správy a ostatných štátnych resor
tov. "

() Ústredné úrady ostatných resortov
štálnej správy majú sa postarať o to, aby
aj záslupcovia ich resortov sa mohli na
konferenciách uvedených v ods. 2 zúčast
niť.

DIEL DEVIATY.

Prednosta župného a okresného
úradu.

S 14.

(!) Úradná moc,t. j. právo menom úra
du rozhodovať a činiť opatrenia, patri vý
lučne prednostovi úradu.(3)Jehomenoma zjehopovereniavy
konávajú prednostovia oddelení a samo
statní referenti úradnú moc v medziach
svojej pôsobnosti.

(9) Ako predstaviteľ úradnej moci je
prednosta zodpovedný za všetku správu
úradu, stará sa o rýchle a riadne vybave
nie záležitosti podľa zákonov a ostatných
predpisov a robí podrobnejšie opatrenia,
usmerňujúce bežnú vnútornú službu.

(“) Keď sa prednosta mieni vzdialiť z
úradu viac ako na tri dni, má to oznámiť
svojmu nadriadenému úradu.
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(5) Prednosta úradu vedie v patrnosti
neprílomnosť v službe pridelených zamest
nancov. Neospravedlnenú neprítomnosť,
tivajúcu vyše 3 dní, ako aj neprítomnosť
pre nemoc, trvajúcu vyše štrnásť dní, má
prednosta úradu hneď oznámiť nadriade
nému úradu. Ostatné prípady neprítomno
sti oznamuje prednosta úradu hromadne
za uplynulý rok.

(9) Prednosta úradu vedie evidenciu o
všetkých pridelených zameslnancoch po
dľa druhu služby, do ktorej sa uvádza deň
nastúpenia a sprostenia služby.

S 15.

(") Prednosta úradu má dávať pridele
ným zamestnancom vhodné pokyny a do
zerať nad svedomilým plnením ich po
vinnosti.

(X)Ak je to polrebné, má poučiť úrad
níkov, vyslaných k úradnému pojednáva
niu mimo úradua ich, pokiaľ možno v na

r liehavých prípadoch, splnomocniť, aby vy
dali podľa výsledku vyšelrovania alebo
pojednávania v jeho mene rozhodnutie,
alebo, aby urobili potrebné neodkladné
opatrenie.

(9) Takéto poučenia a splnomocnenia
sa majú najmä v takých prípadoch dávať,
keď je úradník vysielaný k úradnému po
jednávaniu mimo úradu, aby hájil verejný
pokoj a poriadok.

(+!)Dozor nad zamestnancami v úrade
vzťahuje sa na povinnosti, ktoré majúplniť
zamestnanci alebo jednotlive, alebo pri
vzájomnej spolupráci. Prednosta úradu má
dbať i na to, aby ich spolupráca a vzájom
ný styk v úrade bol kolegiálny a harmo
nický, ale pri tom má byť zachovaná disci
plína a subordinácia, vyplývajúca z úrad
ného postavenia jednollivých zamestnan
cov a z ich prípadnej funkcie.

(“) Prednosla úradu má sa starať zvlášť
o to, aby predpísané úradné hodiny boly
presne zachovávané.

(S) Ako treba pokračovať, keď sa za
mesinanec previní, určuje služebná prag
matika.
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8 16.

(") Prednosta úradu okrem zodpoved
nosti za riadnu správu svojho úradu je
zodpovedný aj za správu a chod ústavov,
tomuto úradu podriadených.

(“) Pri spravovaní svojho úradu má mať
prednosta na pamäti, že je na čele úradu,
povolaného k iniciatívnej správe. Úspešné
pôsobenie úradu v záujme obecného blaha
a k podpore blahobytu závisí v značnej
miere od jeho vlastnej iniciatívy.

(9) Aby túto svoju úlohu mohol zodpo
vedne plniť, musí byť v prvom rade obo
známený s miestnymi pomermi v obvode
svojho úradu. Túto znalosť poskytnú mu
menovite pojednávania so záslupcami.ob
čianstva, povolanými k spolupôsobeniu vo
vnútornej správe verejnej, styk s inými
dôveryhodnými osobami a skúsenosti nado
budnuté pri úradných cestách.

() Osobitnou povinnosťou prednostu
úradu je, aby mal stále náležitý prehľad
o stave prác úradu a aby sa staral o to,
aby veci dôležitejšie neboly bez jeho vedo
mia vybavované.

8 17,

Prednosta úradu je povinný:
1. starať sa o umiestenie úradu a o

úradný inventár, najmä:
a) Rozhoduje o použití jednotlivých

miestnoslí, určených pre úrad.

b) Stará sa o to, aby veci a pomôcky,
slúžiace k úradnej potrebe (úradná kni
hovňa a pod.) boly udržované v patričnom
stave a aby bol vedený o nich inventár:

2. hospodáriť s úradným paušálom, pe
niazmi a cennými predmetmi:

a) Prednostovi úradu náleží hospodáriť
s prideleným úradným paušálom podľa zá.
sady najprísnejšej hospodárnosti. Pri po
užívaní úradného paušálu má sa starať vý
hradne o uspokojenie úradných potrieb.
Osobitné predpisy určujú, kloré výdavky
sa majú hradiť z úradného paušálu. Paušá.
ly odborných úradníkov a odborných od
delení spravujú prednostovia odborných
oddelení zásadne samostatne podľa in
štrukcií pre nich vydaných.
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b) Prednosta úradu dozerá na riadne

hospodárenie so všetkými peniazmi a cen
nými predmetmi. Ako postupovať pri pre
beraní, uschovávaní a vydávaní úradných
peňazí, je uvedené v osobilných predpi
soch.

c) Prednosta úradu má najmenej dva
razy do roka s pribraním účlovného odbor
níka preskúmať (skontrovať) nepredvída
ne a podrobne všelko hospodárenie s pe
niazmi.

d) Spôsob skontra je upravený osobit
nými predpismi. 

e) O výsledku skontra nech je spisaná
zápisnica, ktorej opis treba predložiť nad
riadenému úradu.

3. Odovzdanie úradu:
Pri zmene v osobe prednoslu úradu o

odovzdaní a o prevzatí úradu treba spísať
Zápisnicu. Prevzatie úradu musí byť pozna
menanéaj v inventároch a v pokladničných
a účtovných knihách.

DIEL DESIATY.

Rozvrh práce.
S 18.

() Prednosla úradu prideľuje kon
ceptné, účlovnícke a kancelárske price,
ktoré majú byť v úrade vybavované, tak
tiež manipulačné a manuelné práce jemu
prideleným úradníkom, kancelárskym za
mestnancom a zriadencom.

(5) Konceptné, úradnícke, účtovnícke a
kancelárske práce pridelia sa vždy na celý
rok. K tomu cieľu prednosla úradu každo
ročne sostaví rozvrh práce pre nasledujúci
rok, opis ktorého predloží najneskoršie
do 15. decembra svojmu nadriadenému
úradu.

(S) V rozvrhu práce majú byť určení
prednoslovia prípadných oddelení a osobit
ne uvedení referenti, ktorých vybavenia
nevyžadujú aprobáciu, ich obor pôsobnosti,
zadelenie ostatných referentov a pomoc
ných konceptných síl do oddelení: tiež má
byť v ňom určené, kto bude obstarávať prá
ce účlovné, správu kancelárie, protokolu,
spisovne a výpravne.
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(“) V rozvrhu práce treba pre každého
zamestnanca so zreleľom na jeho schopno
sli a spôsobilosť osobitne určiť jeho agen
du tak, aby všetky práce úradom konané,
boly v rozvrhu vyčerpané, pri tom treba
mať na zreleli zásadu, aby práce boly rov
nomerne pridelené podľa vecných hľadísk.

(%)Konceptné práce, nespadajúce do
pôsobnosti odborných úradníkov, treba pri
deľovať tak, aby jednaké záležitosti boly
spojené do jedného referátu. V okresoch,
v klorých sú národnostné (jazykové) men
šiny, môžu byť konceplné práce (ovšem,
len na základe rozvrhu agendy) prideľova
né aj podľa leritoriálneho princípu alebo
podľa iných vhodných hľadísk so zrete
ľom na rečové znalosli pridelených za
mestnancov.

(“) V rozvrhu práce treba určiť, ako sa
vzájomne zaslupujú aprobanti a zamest
nanci pre prípad neprítomnosti v službe.

(") Záležilosli odborné majú byť pride
ľované výhradne odborným oddeleniam,
prípadne úradníkom.

S 19.

() Prednosta úradu nie je viazaný
rozvrhom práce a môže k zamedzeniu ne
pomerného nahromadenia práce alebo pre
nalichavos( veci, zaujatosť alebo z akého
kolvek dôležitého dôvodu jednotlivé zále
žitosti aj odchylne od rozvrhu práce pride
liť, alebo môže rozvrh celkom, po prípade
v jednotlivých statiach, zmeniť.

(3) Trvalé zmeny v rozvrhu práce, ktoré
by sa behom roku vyskytly, treba oznámiť
nadriadenému úradu, pričom treba uviesť
aj dôvody nariadených zmien.

(7) Ak patričný referent pre nepomerné
rozdelenie vecí alebo pre iné, od neho ne
závislé okolnosti, jemu pridelené práce ne
môže presne a včas vykonať, je povinný
ohlásiť lo prednostovi úradu alebo svojmu
nadriadenému, ktorý sa postará o nápravu
tak, že čiastku referentovi pridelených spi
sov pridelí iným referentom.

(“) Ak sa referent z úradnej príčiny
alebo pre nemoc alebo pre dovolenú vzdia
li z úradu na viac, než 8 dní, jeho nevyba
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vené spisy prednosta úradu, prípadne od
delenia pridelí, nakoľko to uzná za potreb.
né, inému referenltovi.

(5) Referentom, klorí sú z dôvodov,
uvedených v ods. 4 viac ako 8 dní neprí
tomní v úrade, nemajú sa spisy za ich ne
prítomnosti prideľovať. Ak sú však neprí
tomní viac než 3 týždne, okrem neprítom
nosti z príčiny nemocí, možno im prideliť
po 3 týždňoch nenaliehavé spisy len výni
močne (na pr., keď by prešludovanie veci
zapríčinilo inému referentovi neprimeranú
stratu času).

DIEL JEDENASTY.

Konceptná služba.
S 20.

(") Konceptné práce na župných a okres
ných úradoch obstarávajú okrem predno
stu úradu právni a odborní úradníci, ďalej
úradníci pomocnej správnej a odbornej
služby, účtovní a kancelárski úradníci.

(") Právni úradníci vybavujú také veci,
ktoré nespadajú výhradne alebo prevážne
do oboru pôsobnosti odborných úradníkov
a vyžadujú úvahu a zvláštnu obratnosť,
alebo ktorým treba podľa konkrétnych
okolností priznať väčšiu dôležitosť.

() Odborní úradníci vybavujú veci, kto
ré výhradne alebo prevážne spadajú do
oboru ich pôsobnosti a k vybaveniu klorých
sú potrebné odborné znalosti. Okrem toho
podávajú aj posudky vo veciach, ktoré sa
týkajú ich oboru pôsobnosti, avšak nespa
dajú prevážne do neho.

(%)Ak je niektorá vec pridelená kon
ceptnému (odbornému) úradníkovi, zpra
vidla všetky úradné výkony (vyšetrovanie,
ústne rokovanie, komisionálne pokračova
nie as nimi spojené prípadné úradné ce
sty) až k úplnému vybaveniu veci vykoná
va ten istý úradník.

(>) Ostatné konceptné práce vybavujú
úradníci pomocnej správnej a odbornej
služby, ďalej účtovníci a prípadne kance
lárski úradníci.

(") Všetci konceptní (odborní) úradní
ci, úradníci pomocnej správnej a odbornej
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služby, účtovní úradníci a okresným úra
dom pridelení notári majú si osvojiť zna
losť predpisov kancelárskeho poriadku pre
župné a okresné úrady.

5 21.

(/) Aktuári a vôbec úradníci pomocnej
správnej a odbornej služby sú nápomocní
pri vybavovaní konceptnej práce právnic
kým a odborným úradníkom, pričom me
nej významné a šablonovité veci môžu sa
mi vybavovať. Úradníci pomocnej koncept
nej právnej a odbornej služby pracujú pod
bezprostredným dozorom právnického, prí
padne odborného úradníka, ktorému sú
pridelení, a sú povinní dbať jeho pokynov.
Táto zásada nevylučuje, aby takýto úrad
ník nemohol byť pridelený aj niekolkým
právnickým, prípadne odborným úradní
kom.

(“) Kancelárski úradníci (technickí za
mestnanci) používajú sa aj ako pomocné
konceptné sily podľa osobitných pokynov
právnických (odborných) úradníkov. Môžu
byť použití so svolením prednostu úradu aj
ako zapisovatelia pri ústnych jednaniach a
komisiách.

DIEL DVANASTY.

Aprobácia.
S 22.

(") Koncept každého vybavenia musí
byť aprobovaný prednostom úradu alebo
oddelenia. Výnimku tvoria iba koncepty
referentov, klorých vybavenia nevyžadujú
aprobáciu.

(7) Prednosta úradu aprobuje dôverné
spisy a spisy lýkajúce sa veci mimoriadnej
dôležilosli. Na okresných úradoch aprobu
je všetky spisy, okrem spisov, vybavených
referentmi, uvedenými v ods. 3, spisov prie
stupkových a spisov prípadných odborných
oddelení, okresný náčelník.

(3) Referenti, ktorých vybavenia nevy
žadujú aproháciu, sú skúsenejší právni a
odborní úradníci, poverení prednostom úra
du samostatným vybavovaním v rozvrhu
práce im pridelených vecí.

Slovenský zákonníkč. 316.

(!) Župan a okresný náčelník majú prá
vo vyhradiť si aprobáciu ktoréhokoľvek
spisu, ktorý inak neaprobujú. Prednostovia
oddelení a referenti podľa ods. 3 z vlast
ného popudu sú povinní županovi, poťažne
okresnému náčelníkovi predložiť vybavenia
dôležilých vecí.

(“) Ak prednosta úradu alebo oddelenia
nesúhlasí s vybavením, môže vec vyhradiť
pre seba alebo nariadiť, aby spis bol vyba
vený určitým spôsobom. Ak referent je
iného názoru, môže vybavenie označiť: Vy
bavené podľa príkazu prednostu úradu
alebo oddelenia. Toto označenie pri apro
bácii má byť podpísané prednostom, ktorý
príkaz vydal.

DIEL TRINASTY.

Odborné oddelenia.
S 23.

(") Odborní úradníci s vysokoškolským
vzdelaním, pridelení župným a okresným
úradom, sú zásadne postavení na roveň
právnickým úradníkom týchlo úradov.

(“) Ostatní odborní úradníci sú podria
dení vo veciach verejnej správy vnútomej
príslušného odboru priamo odbornýmúrad
níkom, uvedeným v ods. 1, ktorí sú podľa

„rozvrhu práce povinní dozorom nad ich
služebnými výkonmi.

(%)Ak vyžadujú rečové pomery alebo
teritoriálna rozloha obvodu úradu, alebo
ak pripúšťa príslušný odbor pojmové roz
delenie, nech sú vytvorené pododbory. Keď
sú tieto pododbory spravované deľinilívne
ustanovenými odbornými úradníkmi (na
pr. vysoké slavby, stavba ciest, vodné slav
by atď.), môžu ich viesť títo úradníci samo
statne: inak podliehajú ich vybavenia
schváleniu prednostu odborného oddelenia.

(“) Ak je pre jeden a ten istý odbor
ustanovené niekoľko definitívnych úradní
kov, služebne najstarší z nich je predno
stom odborného oddelenia.

S 24.

(/) Ak je pre niekoľko žúp alebo okre
sov určený jeden odborný úradnik alebo
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jedno odborné oddelenie, prednosta úradu
môže aprobovať len spisy, ktoré sa týkajú
obvodu župy, poťažne okresu, v ktorom je
odborné oddelenie zriadené. Veci ostat
ných žúp, poťažne okresov vybavuje od
borný úradník alebo prednosta odborného
oddelenia sám v mene toho úradu, ktorého
obvodu sa vec týka. Práva prednostu po
dľa ods. 4, S 15 prislúchajú len prednosto
vi toho úradu, pri ktorom odborný úrad
ník alebo odborné oddelenia sú.

(“) Prednostovi úradu (okresnému ná
čelnikovi príslušného okresu) alebo jeho
zástupcovi je vyhradené schvaľovanie vy
bavení vo všetkých prípadoch, v ktorých
prichádzajú priamo či nepriamo v úvahu
okrem otázky odbornej aj otázky právnické
a v klorých výklad platných noriem za
vdáva pričinu k pochybnosliam.

(%) Inak prednosla odborného oddele
nia je samostatný a neodvislý od predno
stu úradu natoľko, nakoľko má podľa slu
žebnej inštrukcie samostatne viesť zázna
my alebo účlovné knihy, vydávať úradné
vysvedčenia, podávať periodické zprávy
alebo sostavovať štatistické výkazy a opa
trova( materiál pre zprávy a výkazy. Pred
nosta úradu (okresný náčelník, u klorého
je odborné oddelenie zriadené) je však
oprávnenýinformovať sa aj v takýchto ve.
ciach o úradovaní odborných úradníkov a
zamestnancov, dozerať na chod odborného
oddelenia vôbec, zisťovať neprístojnosti a
posobiť k ich odstráneniu.

() Ak prednosla odborného oddelenia
v medziach svojej pôsobnosti na ochranu
záujmov svojho odboru podá návrh, s kto
vým prednosta úradu nesúhlasí, nech je v
tejlo veci, nakoľko nejde o odborné do
brozdanie, ktoré sa v záležilosti niektorej
strany na úrade podáva, vyžiadaný naj
kratšou cestou pokyn nadriadeného úra
du, ak o to výslovne žiada odbormýrefe
rent. V prípadoch neodkladných, ak pre
ukáže odbornýrelerenl, že by nevykona
nie jeho návrhu mohlo bezprostredne
ohroziť dôležilé záujmy jeho úradu, ktoré
treba posudzovať výlučne so stanoviska
príslušného odboru, treba jeho návrh vy
konať dočasne do rozhodnutia nadriade
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ného úradu: ak by však prevedením toho
návrhu bola vážne ohrozená verejná bez
pečnosť alebo dôležité záujmy šlálu, župy,
okresu alebo obce, vykonanie opatrenia
závisl od rozhodnutia prednostu úradu.

DIEL ŠTRNASTY.

Samosprávni zamestnanci.
8 25.

Zamestnanci župnej samosprávy slu
žebne podliehajú župnému výboru a
županom. Týmto zamestnancom môže byť
pridelená pôsobnosť, súvisiaca s výkonom
verejnej správy vnútornej len so súhlasom
župného výboru prípadne župana, ako
jeho predsedu, ak to nejde na ujmu obsta
rávania ich samosprávnej agendy.

DIEL PÄTNASTY.

Účtovníúradníci.
S 26.

() Účtovným úradníkom prináleží ob
starávať všetky účtovné služby, pomocnú
administratívnu službu a prípadne aj po
kladničnú službu pod dozorom predno
stu úradu.

() Ak je v úrade ustanovených viac
účtovných úradníkov, vedie účtovnú služ
bu jeden z nich, zpravidla najstarší ako
prednosta účlovného oddelenia.

() Bližšie ustanovenia obsahujú osobit
né predpisy.

DIEL ŠESTNÁSTY.

Kancelárska služba.
5 2).

() Kancelársku službu obstarávajú
kancelárski úradníci a zamestnanci po
mocnej kancelárskej služby.

() Všetky výkony, ktoré s kancelár
skou službou súvisia, sú podrobne vyzna
čené v kancelárskom poriadku pre župné
a okresné úrady, ako aj pre župnú samo
správu, podľa ktorého treba kancelársku

| službu konať pod bezproslredným dozo
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rom úradníka (úradníkov), prednostom
úradu k tomu určeného.

() Ten istý zamestnanec môže zastá
vať i rôzne funkcie a práce kancelárske
pcedľa rozsahu a množstva pridelených
funkcií a prác tak, aby každý zamestnanec
bol plne využilý. Výnimku tvorí zriade
nec poverený prinášaním pošly a proto
kolista, klorých funkcie sú slále, avšak aj
títo môžu byť upotrebení, ak nie sú plne
využili, k iným prácam zodpovedajúcim
ich postaveniu.

() Rozvrh práce (nakoľko sa týka kan
celárskych prác) zásadne môže byť zme
nený len z dôležitých služebných dôvo
dov.

DIEL SEDEMNASTY.

Práca zriadencov.
S 23.

() Zriadenci zásadne majú byť pribe
raní k obslarávaniu rozmnožovacích prác
(obťahy cyklostylom, heklogralom, lito
grafom a pod.), k baleniu a adresovaniu
zásielok a podľa ich schopností k vedeniu
príslušných záznamov (pošlová a doručná
kniha a pod.), k roznášaniu a k doručova
niu spisov v úrade.

(") Zriadenci sú povinní konať manuál
ne práce (pravidelné čistenie úradných
miestností, schodísk, chodieb a na okres
ných úradoch aj väzníc, ako aj náradia,
ďalej osvetľovanie a vykurovanie úrad
ných miestností, prinášanie a odnášanie
poštových zásielok a miestne doručova
nie), nakoľko niektorá z lýchto prác nie
je, alebo nebude obstarávaná iným spôso
bom (prípadné ženské upratovačky a pod.
na župných úradoch).

() Služebné byty majú byť prideľova
né podľa možnosli ženatým zriadencom
prípadne s viacčlennými rodinami. Zria
denci, užívatelia služebného bytu, sú po
vinní obstarávať aj domovnícke a záhrad
nícke práce a konať službu vrátneho.

() Dozor nad väzňami zpravidla vyko
náva zriadenec, klorému je pridelený slu
žebný byl.

Slovenský zákonníkč. 316.—

Č) Zriadenecké práce rozdelí medzi
zriadencami správca kancelárie podľa po
kynov prednostu úradu.

DIEL OSEMNASTY.

Vzájomný styk úradov verej
nejsprávy vnútorneja ichslyk

sobčiansivom.
s 29.

() Písomný styk župných a okresných
úradov a župnej samosprávy so stránkami
a úradmi je upravený kancelárskym po
riadkom, ktorý vydá minister vnútra.

() Ustanovenia dielu VIII. o úradníc
kych konferenciách, umožňujúce priamy
styk úradov verejnej správy vnútornej,
treba použiť i k obmedzeniu písomného
styku.

S 30.

U) V dňoch a hodinách, určených pre
návštevy, môže ktokoľvek predniesť 6vo
ju vec víúrade. V dôležilých prípadoch
možno tak učiniť aj proslredníclvom úrad
níka, konajúceho úradnú ceslu, pri micsl
nych pokračovaniach treba ale dbať, aby
tým pokračovanie samo netrpelo ujmu.
Styk so slranami v dňoch a hodinách
určených pre úradovanie, je upravený v
ods. 1, 5 10.

() Jednanie so slranami má byť
slručné a čas návšlevy obmedzený na naj
potrebnejšiu mieru.

S 31.

() Telefon má byť zásadne použilý v
styku medzi úradmi v sídle úradu. Medzi
mestské hovory sú povolené len so sú.
hlasom prednostu úradu (jeho záslupcu),
na župných úradoch prednostu oddelenia,
ak nejde o referenla nepodliehajúceho
aprobácii, a to lenv prípadoch závažných,
ak to vyžaduje verejný záujem alebosúr
nosť veci. Ak ide o naliehavý sú
kromný záujem, medzimestského telefo
nu možno s úradným povolením použiť
len na účet zainteresovanejstrany.



Slovenský zákonník č.316. 631

() Pod dozorom prednostu úradu sa
vedie o vlastných medzimestských tele
fonných hovoroch talefonná kniha, ktorá
obsahuje lielo rubriky: deň rozhovoru,
menorcferentla, ktorý hovoru použil, ozna
čenia úradu alcbo strany, s ktorou sa ho
vorilo, predmet hovoru a veci s udaním
jej čísla, (rvanie hovoru, prípadná
výška poplatku a, ak ho má na
hradiť slrana, jej označenie. Záznamy
uvcdené v poslednej rubrike telefonnej
knihy vypisu sa do osobilnej evidencie na
hradcnic telefonnélio poplatku. Nezaplate
né poplalky móžu sa vymôcť administra
tívnou exckúciou, ale treba naliehať na
ich zaplalenic hneď pri skončení telzfon
ného hovoru.

S 32.

() K usnadneniu priameho styku uve
dic sa na vybavenie, učinené v priprav
nom pokračovaní, meno príslušného kon.
ceplného úradnika, ktorý je povinný dať
aj telelonicky informácie a poučenia, ak
je o to požiadaný slranami alebo osoba.
mi, ktoré sú na veci zúčastnené.

() Telcfonické úpravy a oznámenia,
ak sa lýkajú veci, o klorej je založený
úradný spis, lreba výsližne poznamenať
na spise. Teleľonicky dané prikazy a
opatrenia sa majú doslovne zazname
nať a uviesť nanich, od ktorého úradu
a kedy došly. Takýlo záznam má byťprí
jemcom podpísaný a ním prianio odovzda
ný na zaprotokolovanie.

() Ak sa vybaví písomné podanie
slrany úslne alebo telefonicky, má byť
vybavenie veci a jeho spôsob na spise
slručne poznanienaný.

() Ústne alebo telefonicky prednesené
doležilé veci strán, ak vyžadujú bez
odkladré písomné vybavenie, majú sa v
králkosli písomne zaznamenať a protoko
lovať. Takýto úradný záznam vybaví sa
polcm ako podanie stranou písomne uči
nené.

() Telefonické záznamy a telegramy
treba považovať vždy za naliehavé po
dania.

DIEL DEVAÄTNASTY.

Úradné cesty.
S 33.

() Úradné cesly koná prednosta úradu
alebo z jeho poverenia konceplný (od
borný) úradník pre ziskanie osobnejinfor
mácie o mimoriadne dôležilých veciach
verejného alebo politického záujmu, pri
výkone svojho dozorčieho práva alebo na
prevedenie miestneho pokračovania. Ak
to vyžaduje povaha veci, výnimočne sa
zúčastní na takejlo ceste okrem pred
nostu úradu alebo ním povereného práv
neho úradníka aj odborný (účtovný) úrad

ník. Konaním úradnej cesty smú by( po
verení úradníci s menším ako vysoko
školským vzdelaním len výnimočne, vo
veľmi naliehavých prípadoch.

() Úradné cesty majú sa obmedziť na
najpotrebnejšiu mieru: ich potreba má byť
na ceslovnom účle prednoslom úradu po
tvrdená. Na úradné cesly nesmie sa pri
brať osobitný zapisovateľ zo zameslnancov
úradu. Nad zachovaním týchto ustanovení
bdie prednosta a nadriadený úrad.

() Župný úrad môže povoliť, aby sa
konaly periodické úradné cesty v interva
loch podľa skuločnej potreby do veľmi
cdľahlých, komunikačne neprístupných
krajov okresu k usnadneniu styku občian
stva s úradom. Konanie týchlo ciest má
byť v patričnom kraji náležite uvedené v
najširšiu verejnú známosť.

S 34.

() Úradné cesly úradnikov-právnikov
konané na trovy šlátne (okrem revízií a
komisionálnych pokračovaní vypísaných
vyhláškami) lreba aspoň jeden deň vopred
verejne vyhlásiť vobci, v klorej bude
úradné pojednávanie a vo všetkých ob
ciach nelariálu s vyzvaním, aby sa k vy
slanému úradníkovi dostavili všetci, kloríf
hcdlajú osobne podať alebo úslne pred
niesť nejakú žiadosť alebo sťažnosť na
úrad, zastúpený vyslaným úradníkom. Do
stavivším sa treba dať príležitosť, aby
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mohli s vyslaným úradníkom vojsť v osob
ný slyk mimo verejného pojednávania
veci, pre ktoré sa vlastne úradná cesta
koná.

() Úradník, konajúci úradnú cestu mi
mo sidla úradu, povinný je všímať si vše
tky závady, ktoré spozoruje pri výkone
predpisov a opalrení, vydaných v obore
verejnej správy vnútornej. Tieto a pri
úradnej ceste stranami priamo predne
sené sťažnosti je povinný si poznamenať
okrem sťažností, týkajúcich sa vecí pre
jednávaných na miestnom pokračovaní.
Keď ide o odstránenie závad v prípadoch,
ak je nebezpečenstvo z meškania, úradník
je oprávnený podľa 8 7 urobiť sám prí
slušné opatrenie. Nakoľko ide o 120d
kladné opatrenia alebo o vydanie rozhod
nutia vo veci, ktorá je predmetom úrad
nej cesty (pokračovania), riadi sa podľa
ustanovení ods. 2 a 3, 8 15. lnáč podá
prednoslovi úradu o všetkom, čo na úrad
nej ceste spozoroval, najmä o všetkých
závadách, ktoré sám neodstránil, a vôbec
o výsledku svojej činnosti, zprávu.

S 35.

Pri úradnej ceste podľa možnosli majú
byť vybavené všztky miestne pokračova
nia a uskutočnené pochôdzky, kloré hodlá
vypísať úrad v príslušnom mieste alebo
v jeho blízkom okolí. Tálo zásada slúče
ného pojednávania úradných vecí nesmie
byť však na ujmu včasného vybavenia
dôležilých a naliehavých vecí. Nad zacho
vaním zásady
úradných vecí bdie prednosla úradu.

8 36.

Konceptný (odborný) úradnik, vyslaný
na úradnú ceslu, má si zavčasu vyžiadať
od prednostu úradu prípadné pokyny (ods.
1 až 3 8 15): povinný je okrem toho
nálzžile sa pripraviť na vykonanie úrad
ných výkonov, spojených s úradnou ce
slou a na uskuločnenie pokynov predno
slu úradu.

slúčeného prejednávania |
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S 37.

U) Pokračovanie (pochôdzku), ak sa
zúčastnia úradnej cesty okrem právnického
referenta aj odbomí úradníci, vedie vždy
právnický úradník.

() Pokračovanie má sa previesť čo
najstručnejšie, ale prilom všetky skulko
vé okolnosti a právne pomery majú byť
náležite zistené, rozpory medzi zúčastne
nými stranami vyjasnené a nakoľko ide
O riešenie spornej olázky na miesle sa
mom, má sa všetko podniknúť, aby spor
medzi nimi bol urovnaný smierom.
O priebehu a výsledku pokračovania
treba napísať zápisnicu, ktorú, ako aj pri
úradnej ceste prijalé písomné podania,
treba po návrate úradníka hneď odovzdať
podateľni k ďalšiemu postupu.

5 38.

() Úradné cesty sa vedú v evidencii,
do klcrej sa má zaznačiť o každom práv
nom a odbornom a prípadne inom úrad
níkovi, vyslanom na úradnú ceslu, kedy,
v akej veci, kde a s akým výsledkom ko
nal úradnú cestu. Táto evidencia má vy
kazovať úradné cesty všelkých uvedených

"úradníkov, konané v príslušnom roku.
() Úradné cesty, kloré nekoná predno

sla úradu sám, majú byť podľa možnosli
rovnomerne rozdelené medzi právnickými
(odbornými) úradníkmi.

Č) O účlovaní a hradení Ilrov za lielo
cesty plalia osobilné predpisy.

317.
Vládne nariadenie

zo dňa 13. decembra 1939
o výkone poukazcvacieho práva, účtovnej,
pokladničnej a hospodárskej kcntrolnej

služby na župných a okresných úradoch.
Vláda Slovenskej republiky podľa 8 21

zákona č. 1901939 SI. z. nariaďuje:

Časť prvá.
Župné úrady.

5 1.

() Na župných úradoch poukazovacie
právo, účlovná, pokladničná a hospodäar
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ska kontrolná služba má sa vykonávať,
nakoľko loto nariadenie nepredpisuje inak,
vždy analogicky podľa predpisov pre šlát
ne hospodárcnie a účtovanie okrem pred
pisov, týkajúcich sa poriadku skladania
účtov, skúmanie ktorých patri do pôsob
nosti účtární ministerstiev.

() Poukazovacie právo na župných
úradoch vykonáva župan alebo jeho zá
stupca alebo županom poverení prednosto
via oddeleni.

Č) O vykonaleľností plalobného roz
kazu, proti ktorému účtovné oddelenie
župného úradu vznieslo námietky, alebo
odoprelo ho vykonať, rozhodne s koneč
nou platnosťou župan. Takélo poukazy,
ak námietky učlárne neboly povšimnuté,
treba v hlavnej knihe nápadne farebne
označiť slovom: „Na rozkaz!“

$ 2.

() Župné úrady môžu účlovnú agendu,
spojenú 6 ich dozornou mocou nad obcami
podľa ods. 4 a 5, 8 13 zákona č. 1901939
SI. z. dať vykonávať účtovnými úradník
mi župných úradovv sidle okresných úra
dov, v obvode klorých obce ležia. V odô
vodnených prípadoch môže byť táto úč
tovná aficnda aj viacerých okresov sústre.
dená v jednom okrese. Prednosta účtov
ného oddelenia župného úradu so súhlasom
župana môže cieľom rovnomerného roz
delenia práce prideliť prácu účlovnému
úradníkovi pôsobiacemuv sídle okresného
vradu aj z iného okresu.

() V sídlach okresných úradov pôso
biaci účlovní úradníci župného úradu ne
majú nárok na diety a iné platy z titulu
pôsobenia mimo sídla svojho služebného
úradu okrem ciest, ktoré podnikajú
z okresného sídla pri vykonávaní služby.

() V sídlach okresných úradov nôso
biaci účtovní úradníci župného úradu
predložia spisy, nakolko sa týkajú veci,
v ktorých rozhoduje župný úrad alebo
župný výbor, týždenne aspoň raz účlov
nému oddeleniu župného úradu.

() V sidle okresného úradu pôsobiaci
účlovný úradník župného úradu je v zá
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sade oprávnený vydávať a podpisovať za
prednostu účtovného oddelenia župného
úradu všetky vybavenia, okrem vyba
vení vecí uvedených v ods. 3. Čisltopisy
týchlo spisov vyholovuje, ich expedíciu a
manipuláciu obstará okresný úrad.

Č) Nakoľko v sídlach okresných úra
dov pôsobiaci účlovní úradníci župného
úradu vykonávajú administratívnu po
mocnúslužbu pre okresný úrad, svoje ná
vrhy vybavení predkladajú okresnému ná
čelníkovi, ktorý ich podľa rokovacieho
poriadku aprobuje.

() Okresný náčelník má pre účtovné
ho úradníka župného úradu pôsobiaceho
v sidle okresného úradu prideliť pre úra
dovanie vhodne zariadenú úradnú miestnosťapostaraťsao jejčistenie,osvetlenie
a okurovanie.

() Účtovným úradníkom župného úra
du pôsobiacim v sídlach okresných úra
dov povoľuje cestovanie do obci predno
sta účlovného oddelenia župného úradu
S prípadu na prípad, okrem prípadov ozna
čených v 8 13, ale o takejto ceste 6ú
časne mä byť vyrozumený prednosta
účtovného oddelenia župného úradu.

s 3.

() Pre drobné výdavky a pre dočasné
spravovanie vkladných knižiek a cenných
papierov, prevzalých od okresných samo
správ a vicinálnych ciest, na každom žup
nom úrade treba zariadiť príručnú poklad
nicu au stavebne-lechnických oddelení
župného úradu (slavebne-technickej ex
pozitúry) osobitnú pokladnicu pre staveb
né zálohy.

(") Pokladničnú službu v príručnej po
kladnici vykonávajú pragmatikální kance
lárski úradníci pod dozorom účlovného
oddelenia župného úradu.

() Príručná pokladnica má viesť:
a) hlavný pokladničný dennik (strazzu):
b) peňažný denník pre zálohy poukázané

na drobné kancelárske výdavky:

c) peňažný denník priebežných príjmov a
výdavkov (cudzie peniaze).
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[) U príručných pokladníc župných
úradov treba zariadiť spoluzáver a založiť
záznam o rozdelení kľúčov. Podrobné
predpisy vydá ministerstvo vnútra.

8 4.

(") Účtovné a pokladničné práce u sta
vebne-lechnických oddelení župného úradu
(stavcbne-iechnickej expozitúry) vykoná
vajú pridelení účtovní úradníci. Vykoná
vaním pokladničných prác môžu byť po
verení i pragmalikálni kancelárski úradní
ci, avšak systemalické účlovanie má ob
staráva( pridelený účtovný úradník.

[) Učtovná a pokladničná služba u
slavebne-lechnických oddelení župného
úradu (stavebne-lechnickej expozitúry)
má sa vykonávať, a to do vydania novej
podrobnej úpravy, podľa zásad inštrukcie
ministerstva vnútra č. 64.549/1928 a podľa
„Pokynov pre poukazovanie peňazí a vy
účtovanie záloh na výdavky v štátnej
etavebnej službe, vydaných ministerstvom
verejných prác pod číslom 1664/17 prez.
1930", nakoľko tieto predpisy nie sú v
rozpcre s uslanoveniami tolito nariadenia.

() Stavebné zálohy budú ukladané na
šekový účet štálnych stavebných záloh,
poľažne župných stavebných záloh.

() Platobné poukazy u stavebne
technických oddelení župného úradu (sta
vebne-technickej expozitúry) podpisuje
prednosta lohto oddelenia aleho jeho zá
slupca.

() Šeky a prevodné príkazy podpisuje
úradník vydávajúci platobné poukazy.

Časť druhá.

Okresné úrady.

8 5.

Poukazovacic právo u okresného úra
du vykonáva cekresný náčelník alebo jeho
záslupca. Poukazovacie právo je obme.
dzcné na výplatu z paušálov, dotácií a zá- ©
loh, poukázaných úslrednými úradmi na
dodatočné vyúčlovanie z proslriedkov štát
neho rozpočiu, ako aj na príjmy vyberané
okresným úradom na účet šlálnej poklad

nice a ich odvody a konečne na vrátenie
„od slránok prijatých depozít, pripadne

cudzích peňazí.

5 6.

() Pokladničné práce vykonávajú
okresným náčelníkom poverení pragmali
kálni kancelárski úradníci okresného úra
du, a lo do vydania novej podrobnej úpra
vy podľa zásad inštrukcie minislerstva
vnútra číslo 64.549/1928 so zmenou,že lik
vidačný záznam a peňažnú hlavnú knihu
viesť netreba.

() Na okrcsnom úrade lLreba zariadiť
spoluzáver pokladne a súčasne založiť
záznam o rozdelení kľúčov, prípadne ďalej
viesť dolerajší záznam.

() Z úradníkov, klorým má byť spolu
záver pokladne sverený, jeden je pove
rený hospodárskou agendou okresného
úradu: tento vykonáva aj všetky výplaly
a vedie chronologické zápisy, t. j. všetky
pokladničné denníky: druhému je sverené
skúmanie a adjustovanie účlovných do
kladov pred výplatou a obstarávanie
likvidovania platieb. Oba spolu vykoná
vajú lýždenne aspoň raz podrobné škontro
pokladne.

() Vyúčtovanie záloh a dotácií vyholo.
vuje pokladník. Vyúčlovanie skúma a
upravuje, čiže opatrí doložkou o preskú
maní podľa S 2 v sídle okresného úradu:
pôsobiaci účtovný úradník župného úradu
ktorý dá krátkou cestou odstrániť pripad
né závady a nedostalky vo vyučiovaní.

S 7.

() Ak poukaz okresného náčelnika
(jeho zástupcu) odporuje platným predpi.
som, musí úradník, poverený likvidova
ním, nevykonaný poukaz vrátiť a na prí
slušnom spise vyznačiť závady poukazu.

() Ak trvá okresný náčelník alebo jeho
zástupca na vykonaní poukazu, vyžiada si
krátkou cestou mienku účtovného úradni
ka župného úradu, pôsobiaceho v sidle
okresného úradu: ak aj protí mienke
účtovného úradníka župného úradu trvá
na vykonaní platobného príkazu, treba ho



„SI ove nsk ý zá konník č.317.

v záznamoch nápadne farebne označiť
poznámkou: „Na rozkaz!“ a potom vyko
nať: spisy má účtovník do troch dní po
výplate predložiť župnému úradu.

5 8.

() Pokladničná služba na okresných
úradoch sa koná zpravidla šekovým po
kračovaním proslredníctvom Poštovej
sporiteľne. Zriadenie nových potrebných
šekových účtov môže byť uskuločnené len
so súhlasom mi isterstva vnútra.

() Okresné úrady od 1. januára 1940
budú obstarávať iba peňažnú agendu šlát
nu a peňažné hotovosti budú ukladať na
doterajší šekový účet šlátneho hospo
dárenia.

5 9.

Šeky a prevodné príkazy podpisuje
úradník vykonávajúci poukazovacie právo.

S 10.

() V sidle okresného úradu pôsobiaci
účtovný úradník župného úradu v účtov
nej agende okresného úradu bude:

a) viesť evidenciu peňažných Hreslov a
pokúl, vymeraných okresným úradom,

b) viesť evidcaciu zhabaných vecí a
veci bez majileľa (gazdu) spolu s eviden
ciou najdených veci,

c) upravovať cestovné účly úradníkov
a zameslnancov okresného úradu podľa
platných predpisov, nakoľko idú výlučne
na (archu strán.

() Nakoľko v sídle okresného úradu
nepôsobí účtovný úradník župného úradu,
v ods. 1 pod bodoma) a b) uvedené evi
dencie vedie okresným náčelníkom pove
rený pragmatikálny kancelársky úradník,
ktorému, ak nie je pokladníkom, má byť
sverený aj spoluzáver pokladne.

Č) V sidle okresného úradu pôsobiaci
účtovný úradník župného úradu kontrolu
je, či sú priestupkové peniaze, odškodné
atď., včas vymáhané a stará sa o to, aby
výťažky za zhabané, najdené a za pre
padlé vyhlásené veci a vôbec štátne prí
jmy boly svojmu účelu včas odvádzané.
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() Vymáhanie priestupkových peňazí
a dávok za úradné úkony patrí do pôsob
nosti príslušného referenta. Povinnosťou
účlovného úradníka župného úradu pô
sobiaceho v sídle okresného úradu je však
písomne včas upozorniť relerenta na jed
notlivé nedoplatky, pozastaviť neoprávne
ne odpísané peňažné tresty, pokuly a dáv
ky za úradné úkony a dbať o to, aby pre
mlčaním pokút a dávok nevznikla šlálu
škoda.

8 11.

V sídle okresného úradu pôsobiaci úč
tovný úradník župného úradu:

1. Kontroluje peňažné a vecné hospo
dárenie na okresnom úrade s toho hľa
diska, či sa toto vykonáva podľa predpi
sov, či v depozilách spravované peniaze,
ako aj paušály, dotácie a zálohy na zúčto
vanic sú správne a včas vyúčtované a
prípadné zostatky odvedené.

2. Spolupôsobí pri prehliadkach po
kladne okresného úradu vykonávaných
okresnými náčelnikmi podľa rokovacieho
poriadku pre župné a okresné úrady, pri
čom účlovný a pokladničný nález sosla
vuje vlastnoručne v dvoch exemplároch.
Okresný úrad predkladá nález v jednom
originále župnému úradu najneskôr tretí
deň po prehliadke. Námietky účtovného
úradníka župného úradu pri vykonávaní
prehliadky majú byť pojaté do škontračnej
zápisnice a hneď má byť tiež učinená ná
prava. Ak okresný náčelník nepokladá
námietky účtovného úradníka župného
úradu za správne, predloží vec na rozhod
nutie župnému úradu.

S 12,

() Účtovný úradník župného úradu
pôscbiaci v sídle okresného úraduje opráv
nený kedykoľvek — aspoň raz mesačne je
však povinný— vykonať neočakávanúpre
hliadku pokladne okresného úradu, ako aj
zistiť stav jednotlivých predajných a
prísne účtovaných tlačív, vydaných refe
rentom na zúčtovanie, a svoje spozorova
nia a návrhy na odstránenie prípadných
závad má ústne, prípadne písomne predlo
žiť okresnému náčelníkovi.
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(") Pri vykonaní takejto prehliadky
treba zistiť denníkový stav, porovnať ho
s pokladničným stavom, denníky uzavrieť
a spísať formálne skontro. Na prípadné
nesrovnalosli treba hneď upozorniť okres
ného náčelníka.

S 13.

V sídle okresného úradu pôsobiaci úč
tovný úradník župného úradu spolupôsobí
pri revíziách, vykonávaných okresným ná
čelníkomz poverenia župného úradu vho
spodárstve obecnom. Okresný náčelník
z vlastného popudu má telefonicky žiadať
takéto poverenie, ak by ináč bez oka
mžitého zakročenia boly vážne ohrozené
hospodárske záujmy obce.

S 14.

() Do oboru pôsobnosti účtovníka žup
ného úradu pôsobiaceho v sídle okresného
úradu, nakoľko ide o obecné hospodárenie,
patrí:

1. skúmať rozpočty obcí, fondov, zá
kladín, nadácii, ústavov a podnikov obec
ných alebo obcou spravovaných,

2. skúmať záverečné účty a inventáre
pod bodom 1 uvedených hospodárskych
odvetví,

3. pripravovať návrhy vybavení pre
župný úrad v agende obecného hospodá
renia,

4. viesť evidencie:
a) schválených obecných rozpočtov a

záverečných účtov,
b) obecno-školských fondov,
c) hospodársko-štatislických dát a
d) sumárnu evidenciu hodnoty hnuteľ

ného a nehnuteľného majelku, dlhov a zá
väzkov podľa obcí a podľa výsledku zá
verečných účtov,

e) evidenciu okresným úradom uhod
novernených denníkov obecného hospo
dárstva a obecného (obvodného) notár
slva,

f) inkoniračný záznam pre obecné ho
srodárstvo úradom alebo inými úradmi
poukúzaných a okresným úradom na ve
Coimie došlých súm,
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€) osobitnú evidenciu svojich služeb.
ných ciest, okrem evidencie podľa roko
vacieho poriadku pre župné a okresné
úrady,

5. spolupôsobiť pri revíziách spolkov,
živnostenských spoločenstiev, zastavárni
a pod. Revíziu vykonávajúci okresný ná
čelník alebo jeho zástupca je povinný ná
vrhy a námietky účtovného úradníka žup
ného úradu pojať do revíznej zápisnice,
poprípade jeho osobitnú mienku alebo
návrh pripojiť k revíznej zápisnici,

6. skúmať pred výplatou adjuslované
cestovné účly obecných zamestnancov a
činiteľov, vystavené na ťarchu obecných
pokladní a strán.

() Účtovný úradník župného úradu pô
sobiaci v gsídle okresného úradu mô
že vykonávať samoslalne prehliadky
obecných pokladníc a odborné revízie v
cbecnom hospodárení len na základe pi
somného poverenia župného úradu.

S 15.

() Učlovná služba na župných a okres
ných úradoch je upravená týmto nariade
ním a predpismi v ňom uvedenými, poťaž
ne podľa neho vydanými, a prelo účlovný
úradník župného úradu pôsobiaci v okres.
nom sídle je povinný sa riadiť pri vyko
návaní služby týmilo predpismi. Vysvelľ
livky má si v prípade pochybnosti vyžia
dať od prednostu účlovného oddelenia
župného úradu.

(7) Nad účtovnými úradníkmi župného
úradu pôsobiacimi podľa 8 2 tohlo naria
denia v sídlach okresných úradov má
okresný náčelník dozornú moclen, pokiaľ
ide o ich chovanie v úrade a mimo úradu
a zachovávanie úradných hodín.

(“) Okresný náčelník je povinný župné.
mu úradu oznámiť zjavy, ktoré v účinko
vaní účtovného úradníka župného úradu,
pôsobiaceho v okresnom sidle neslúžia do
brej povesli a záujmom úradu.

() V sídle okresného úradu pôsobiaci
účtovný úradník župného úraduje povinný
o svojej činnosti predkladať štvr(íročne
zprávy prednostovi účlovného oddelenia
župného úradu.
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() Keď okresnému úradu podriadené
úrady nevyhovejú úradnému vyzvaniu v
okrese pôsobiaceho účtovného úradnika
župného úradu, tento je povinný hneď po
uplynutí lehoty, danej v druhej upomien
ke, králkou cestou, podľa možnosti ústne,
upozorniť okresného náčelníka a po 8
dňoch, ak sa náprava nestala, podať zprá
vu prednostovi účlovného oddelenia žup
ného úradu a žiadať o ďalšie opatrenie.
V prípade, že nie je možné čakať na vy
pršanie lehôt tu uvedených, pokračuje
podľa vlaslného uváženia.

Časť tretia.

Prechodné ustanovenia.

S 16.

() Dočasne do úplného splynutia ma
jetkových podstát okresných camospráv a
vicinálnych ciest s vlastným župným ho
spodárstvom vedie župná príručná po
kladnica:

a) etálny denník pre vkladné knižky a
cennosti, prevzalé od okresných samo
správ:

b) depozitný denník pre kaucie a vá
diá a iné depozitá, prevzaté od okresných |
samospráv vo forme vkladných knižiek a
cenných papicrov:

c) elátne denníky pre vkladné knižky
a cenné papiery vicinálnych ciest a to pre
každú vicinálniu ceslu osobilne a pre de
pozitá (vádiá a kaucie atď.) všetkých vici
nálnych ciest jeden depozitný denník.

() Príručná pokladnica je povinná den
níky uvedené v ods. 1 koncom mesiaca
uzavrieť a v originále najneskoršie do 3.
dňa najbližšieho mesiaca zaslať účtovné
mu oddeleniu župného úradu k zakonto
vaniu pokladničných
knihách.

() Obcami nevyhotovené alebo okres
ným výborom neschválené obecné záve
rečné účty z roku 1939 a predchádzajú
cich, nemajú byf predkladané na župný
úrad, kým tie v sídle okresu pôsobiaci úč
tovný úradník župného úrzdu n.z2pr2skú

účinov v hlavných | vyplatenie
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mal a nevyholovil k nim návrh vybavení
župného úradu.

() Záverečné účty okresného hospo
dárstva a vicinálnych ciest do roku 1939
sostavia do konca júna 1940 a predložia
okresné úrady za spolupráce účlovných
úradníkov župného úradu, pôsobiacich v
sídle okresného úradu, župnému úradu,
klorý ich preskúma, prerokuje a schváli.

() Župný úrad urobi potrebné prípravy
k prevzatiu majetku okresnej samosprávy
a vicinálnych ciest podľa stavu ku dňu
31. decembra 1939 hneď po zahájení čin
nosti.

() Okresní účtovníci sú povinní mate
riál k prevzatiu okresného hospodárstva
pripraviť lak, aby župa mohla tento maje
tok prevziať a prípadné záväzky včas
plniť. Okresní účtovníci sú povinní ku dňu
31. decembra 1939 sostaviť presný majet
kový slav a pokladničné zostatky (hoto
vosť, šekové účty, cennosti atď.] podľa
denníkov a účtovných kníh pojať do kon
Signácie, ako aj podľa hlavných knih
okresného hospodárstva zisliť presný slav
aktívnych a pasívnych nedoplalkova vy

i hotoviť ich podrobný výpis z hlavných
kníh. K tomuto výpisu treba pripojiť spi
sový materiál, vzťahujúci sa na vykázané
aktívne a pasívne nedoplatky.

() Vopred splatné platy na mesiac ja
nuár 1940 pre zamestnancov okresnej sa
mosprávy a vicinálnych ciest treba dňa
31. decembra 1939 vyplatiť preddavkove
vo výške neto platu a zúčtovať ako pred
davky na dodaločné zúčtovanie. Elátne
Zúčtovanie vykoná účlovné oddelenie
župného úradu v mesiaci januári 1940.

() Podobným spôsobom majú byť vy
platené a zúčlované 1. alebo 15. januára
1940 sročné anuity pôžičiek alebo iné za
viazanosti, nakoľko by pre oneskorené

hrozilo nebezpečie civilného
sporu.

(") Účtovnú a pokladničnú aézad
ckresného úradu lak v obore hospodár
stva štátneho, ako aj samosprávneho, do
dňa 31. decembra 1939 vykonúvajú ti úrad
níci, ktori ju doteraz obslarávali. Tito
úr2dzsíci sú povinní dňa 31. decembra 1939



638

všetky účlovné knihy, denníky, inventá
re, zásobníky a zá-mamy uzavrieť a na rok
1940, nakolko ide o hospodárstvo štátne,
založiť nové knihy, prípadne likvidačnéli
sly. Súčasne treba vyhotoviť podrobné
škontro pokladnice, toto spolu 6 účtovný
mi knihami má okresný náčelník do dňa
5. januára 1940 zápisnične odovzdať úrad
nikom, klorí majú ďalej viesť pokladnič
nú a hospodársku agendu.

S 17.

() Pri prevzalí majetku okresnej sa
mcsprávy, ([ondov,majetkových práv a zá
väzkov spolupôsobí účtovné oddelenie
župného úradu s vylúčením účtovného
úradníka, ktorý na majetkovej správe
prevzalých majelkov mal účasť.

() Prevzalie vicinálnych ciest do cprá
vy župných výborov sa uskuloční pri
spolupôsobení účtovného oddelenia žup
ného úradu a účlovných úradníkov účin
kujúcich v sídlach okresných úradov podľa
predpisov vládneho nariadenia č. 300/1939
SI. z.

S 18.

Minister vnúlra do roka od účinnosti
tohto nariadenia môže niekloré povinnosti
a práce podľa polreby presunúť a obor
pôsobnosti jednotlivých orgánov určiť po
dľa účelnosti, a lo v rámci zákona č.
190,1939 SI. z.

S 19,

Toto nariadenie nadobudne účinnosť
dňom 1. januára 1940: vykoná ho minister
vnúľra — kde treba — v dohode so zú
časlnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.

Medrickýv. r.Dr. Ďurčanský v. r.

Dr. Pružinskýv. r. Stanov. r.

mm——5ro————
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318.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 11. decembra 1939,

ktorým sa zriaďuje „Fond pre podpom
prí úrazoch motorovými vozidlami“ so
sídlom v Bratislave a ktorým sa menia
niektoré predpisy zákona o jazde motoro

vými vozidlami.

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o úslave Slovenskej republiky, nariaďuje:

5 1.

Zriaďuje sa „Fond pre podporu pr
úrazoch molorovými vozidlami“ so sídlom
v Bratislave.

5 2.

Všelok majelok „Fondu pre podporu
pri úrazoch molorovými vozidlami“ 60
sidlom v Prahe, klorý sa nachádza alebo
je uložený na území Slovenského šlálu,
najmä nemovilosti, pohľadávky, vklady u
peňažných úslavov, cenné papiery a iné
majetkové hodnoty, prechádzajú do vlast
níclva „Fondu pre podporu pri úrazochmolorovýmivozidlami“60sídlomv Brali:
slave.

5 3.

Predpis ods. 1, $864 zákona č. 81,1935
Sb. z. a n., sa pozmeňuje tak, že, poči
najúc od 14. marca 1939, všetky prispev
ky podľa 88 62, 63 a 65 uvedeného zá:
kona plynú do „Fondu pre podporu pri
úrazoch motorovými vozidlami“ 6o sídlom
v Bratislave (5 1).

S 4.

Platby, konané podľa 88 62, 63 a 65
zákona č. 81/1935 Sb. z. a n. držiteľmi
motorových vozidiel, majiteľmi živnosti na
dopravu motorovými vozidlami a poisťov
ňami po 14. marci 1939, sa uznávajú len
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vtedy, ak príslušná suma bude „Fondom 8 5.
pre podporu pri úrazoch motorovými vo- Nariadenie toto plati odo dňa 14. marzidlami"sosidlomvPrahevrátená„Fon-| ca1939.vykonáhoministervnútraami
du pre podporu pri úrazoch motorovými , nister dopravy a verejných prác v dohode
vozidlami“ 6o sídlom v Bratislave. so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v.r.

Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanský v. r. Dr. Fritz v. r.

Dr. Pružinskýv. r. Medrickýv. r.
Sivák v. r. Stanov. r.

Čatlošv. r.

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra č. 12.
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319.

Nariadenie
s mocau zakona

zo dňa 21. decembra 1939
o predlžení zmenkovoprávnych lehôt.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o úslave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

Lehoty na uplatnenie a splnenie zmen
kových nárokov sa predlžujú do 31. marca
1940 ohľadom tých zmeniek, kde niektorá
zo zmenkovoprávne zaviazaných osôb ale
bo zmenkový veriteľ dňa 5. novembra 1938

Cena: 6.40 Ks.

alebo neskoršie mali svoje bydlisko (sídlo)
na území pripojenom k Maďarsku, alebo
dňa 15. marca 1939 alebo neskoršie — na
tej čiastke bývalej Česko-Slovenskej repu
bliky, ktorú lvorilo územie Proteklorátu
Čechy a Morava a Karpatská Ukrajina,
ako i na území, pripojenom k Maďarsku
pri určení východnej hranice Slovenskej
republiky.

S 2.

Predpis tento sa vzťahuje i na zmenky,
kloré boly domicilované a splatné u ústa
vov, ktoré majú sídlo na území Slovenskej
republiky, ak sú splnené podmienky v $ 1
uvedené.
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S 3.

Nariadenie toto nadobudne účinnosť
dňom 1. januára 1940: vykoná ho minister |
pravosúdia so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Pružinskýv. r. Medrickýv. r.
Sivák v. r. Stano v. r.

Čatloš v.r.

320.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 21. decembra 1939

o zmene niektorých ustanovení zákonov
o stavebnom ruchu.

Vláda Slovenskej republiky podľa S
44 zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI.
z. o úslave Slovenskej republiky, naria
ďuje:

S 1.

Ustanovenia $8 2, 3 a 4 opatrenia Stá
leho výboru č. 289 1938 Sb. z. a n. sa zru:
sujú.

S 2.

Doba, cez ktorú je šlát povinný z dô
vodu podpory podľa zákonov č. 45/1930
Sb. z an. a č. 65/1936 Sb. z. a n. alebo
podľa vládneho nariadenia č. 160/1934 Sb.
z. a n. platiť príspevok na zúročenie a
1mor stavebného nákladu, skracuje sa tak,
že končí dňom 31. decembra 1939.

S 3.

(") Ministerstvo vnútra v dohode s mi
nislersívom financií a minislerstvom do
pravy a verejných prác môže z úveru, ur
čeného v štátnom rozpočte na podporu sla
vebného ruchu, udeliť štátne príspevky no.!
dľa ustanovení S 48 zákona č. 45/1930 Sb. |
z. an.v prospech vlastníkov domov, na |
kloré bola udelená podpora v spôsobe štát

|

nej záruky a príspevku podľa zákona č.
15 1922 Sb. z. a n. alebo v spôsobe štátnej |
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záruky podľa ustanovení zákonov č.
44.1927, Sb. z. a n., č. 43/1928 Sb. z. a n.
č. 45/1930 Sb. z. a n. alebo č. 65/1936 Sb.
z. a n., nakoľko je to nevyhnuteľne tre
ba, aby bolo zachované riadne hospodáre.

" nie obecne prospešného stavebného sdruže:
nia alebo obce.

(7) Tieto príspevky môžu sa udeliť v
jednotlivých prípadoch vždy len na dobu
dvoch rokov na žiadosť sdruženia alebo
obce. Príspevok môže byť znovu udelený,
ale vždy najviac len na dva roky, ak ho
spodárenie sdruženia alebo obce je i na
ďalej ohrožené.

5 4

(!) Slratou nároku na príspevok podľa
S 2 tohto nariadenia alebo podľa 8 1 opa
trenia Stáleho výboru č. 289/1938 Sb. z. a
n. zanikajú všetky obmedzenia a záväzky,
obťažujúce dom podľa zákonov o staveb
nom ruchu v prípade, kde okrem príspevku
štát neposkylol, ani nezaručil pôžičku, kto
rá ešte nebola splatená.

(7) Výmaz reálneho práva na príspevok
bude zapísaný v pozemkovej knihe na ná
vrh ministerstva vnútra.

(9) S výmazom reálneho práva na prí
spevok vymaže súd v pozemkovej knihe na
návrh ministerstva vnúlra obmedzenie
vlastníckeho práva, zakazujúce scudziť a
zaťažiť nemovilosť, predkupné právo, za
istené v prospech šlálu a v prospech sta
vebníka (obce alebo slavebného sdruženia)
a záložné právo za pokuly a prípadnéislo
ty a povinnosti zo štátnej podpory stavby
domu vyplývajúce. Tento výmaz bude vy
konaný len vtedy, keď na domenie je za
istená pôžička štátom zaručená, ktorá ešte
nebola splatená (5 3 vl. nar. č. 97 1939 SI.
z.) a nejde o prípady v S 3 tohlo nariade
nia uvedené.

S 5.

(") Dočasné oslobodenie "od domovej
dane a prirážok a obecných dávok, povole.
né budovám dokončeným pred 1. januárom
1929 v rozsahu podľa zákonov o staveb
nom ruchu, sa skracuje na 15 rokov am
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budov s malými bytmi a malými provu
dzovňami — na 25 rokov.

() Budovy, u klorých podľa predchá
dzajúceho odseku skrálená doba dočasné
ho oslobodenia už uplynula pred 1. januá
rom 1939, vstupujú do daňovej povinnosli
počínajúc daňovým rokom 1940: ohľadom
ostatných budov platí pre vznik daňovej
povinnosti predpis 5 121 zákona o pria
mych daniach.

8 6.

(") Vlastníci domov, označení v 8 1 zá
kona č. 260/1937 Sb. z. a n., ktorí nie sú
štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
sú povinní od 1. januára 1940 úrokovať a
umorovať zbylok štátom zaručených pôži
čick, vyzdvihnulých na stavbu ich domu.
Nakoľko pôžičku na stavbu ich domu po
skytol sám štál, títo vlastníci domov sú
povinní zbytok pôžičky umorovať od 1. ja
nuára 19410pravidelnými ročnými splátka
mi o 1“%5vyššími nad 5% úrok z počiatoč
nej isliny pôžičky a splátky taklo vypočí
tané odvádzať štátnej pokladnici v polroč
ných lehotách, splatných vopred vždy dňa
1. januára a 1. júla každého roku, alebo
môžu zbytok pôžičky splatiť naraz. Zbytok
štálom poskylnutej pôžičky sa vypočíla
lak, že od pôvodnej isliny odpočíta sa
čiastka, ktorá by bola pripadla na umore
nie štátnej pôžičky, keď by bola pred 1.
januárom 19410riadne umorovaná a úroko
vaná spôsobom vyššie uvedeným.

() Vods. 1 označeným vlastníkom do
mov nemá byť predpísaná náhrada podľa “
zákona č. 260 1937 Sb. z. a n. ani náhrada
splálok, pripadajúcich za čas do 31. de.
cembra 1939. Splátky nimi učinené na ná
hradu už vymeranú majú byť vrátené. Po
kiaľ vymeraná náhrada bola už pozemno
knižne zaistená v prospech štálu a záložné
právo za pôžičky, za ktoré náhrada bola
vymeraná, bolo vymazané, má byť toto zá
ložné právo za pôžičku na návrh minister
stva vnútra opäť zapísané do pozemkovej
knihy a má byť vymazané záložné právo za
náhradu.

() Ustanovenia ods. 1 a 2 sa nevzťľa

n43

| hujú na prípady, kde už bolo právoplatne
| fozhodnuté o náhrade podľa zákona č.

260,1937 Sb. z. a n. a náhrada už bola v
| celku zaplatená. Za zaplatenie náhrady po

važuje sa aj oslobodenie od nej, právoplat
ne vyrieknuté podľa S 7 uvedeného záko

| na pred účinnosťou tohlo nariadenia.
() V prípade, že nehnuteľnosť cudzin

| ca do 31. decembra 1942 stane sa vlastní
ctvom osoby, klorá je šlátnym občanom
Slovenskej republiky, pozbudnú účinnosť
voči tomuto vlastníkovi ustanovenia tohlo

| Paragralu.

5 71.

Podporu podľa ustanovení hlavy IV až
VI zákona č. 65/1936 Sb. z. a n. možno
udeliť na slavby, s ktorými bude začaté do
31. decembra 1940.

S 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Pružinský v.r. Medrickýv. r.
Sivák v.r. Stanov. r.

Dr. Čatloš v. r.

321.
Zákon

Zo dňa 22. decembra 1939
| 0 označení účastín speločností so sídlom

v Slovenskej republike menovou jednot
kou slovenskou (hs).

Snem Slovenskej republiky usniesol sa
na tomto zákone:

S 1.

Menovilá hodnota účastín a kuksov, re
špektíve písomností ich nahradzujúcich
alebo zastupujúcich (v ďalšom texle zá
kona papiere) spoločností so sídlom v Slo:
venskej republike musí byť označená vý
lučne a výslovne menovou jednotkou slo
venskou (Ks) a lo čislicami i slovami.
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S 2.

Týmto cieľom treba:
a) dať zničiť do 29. februára 1940 vše

tky doterajšie papiere všetkých spoločností
so sídlom v Slovenskej republike, a to bez
ohľadu na to, či sú tieto papiere v tuzem
sku alebo v cudzine a bez ohľadu na to,
komupatria alebo klo ich má v držbe,

b) nahradiť ich bezodkladne, ale naj
neskoršie do 31. mája 1940 novými zod
povedajúcimi papiermi, v ktorých meno
vitá hodnota je označená podľa S 1 tohlo
zákona.

S 3.

(/) Papiere zničí Slovenská národná
banka v Bratislave za súčinnosti majiteľov
alebo držiteľov papierov alebo ich zmoc
nencov.

(X) Majitelia alebo držitelia papierov
sú povinní v lehote určenej 8 2, písm. a)
priamo alebo prostredníclvom zmocnencov,
ktorými môžu byť vedľa bánk aj iné práv
nické alebo fyzické osoby, predložiť tielo
papiere hlavnému ústavu Slovenskej ná
rodnej banky v Bratislave s dvojitou kon
signáciou, obsahujúcou počet, čísla a me
novitú hodnotu predložených papierov.

(5) Slovenská národná banka odovzda
né jej kusy v prítomnosti odovzdávajúceho
zničí a o zničených kusoch vydá jeden
exemplár konsignácie, znejúcej na meno
podateľa, opatrený potvrdzovacou klauzu
lou Slovenskej národnej banky v Bratisla
ve o zničení. Táto konsignácia je nepre
nositeľná,

S 4.

(") Papiere spoločností so sidlom v Slo
venskej republike, kloré sú v cudzine, fre
ba predložiť s príslušnými konsignáciami
hlavnému ústavu Slovenskej národnej ban.
ky v Bratislave prostredníctvom hocikto
rého zastupiteľského úradu Slovenskej re
publiky.

(7) Zastupiteľský úrad vydá o prevzatí
polvrdenku, znejúcu na meno, na iného ne.
prenositeľnú.

(") Majiteľ :.lebo držiteľ uvedených pa

pierov alebo jeho zmocnenec oznámi Za
slupiteľskému úradu súčasne svojho zmoc
nenca v tuzemsku, v prítomnosti ktorého
sa zničenie v hlavnom ústave Slovenskej
národnej banky v Bratislave má previesí.

(%)Po zničení doručí Slovenská národ
ná banka tuzemskému zmocnencovi 1
exemplár konsignácie, vystavenej podľa $
3, ods. 3.

S >.

(/) Slovenská národná banka po uply
nutí lehoty uvedenej v 8 2, písm. a) ozná
mi písomne jednotlivým spoločnosliam po
čet a čísla zničených kusov ich papierov.

() Po tomto oznámení je spoločnosť
povinná predložiť Slovenskej národnej
banke nové, náležilostiam S 1 tohlo zákona
vyhovujúce papiere, a to tak, aby lehola
stanovená 8 2, písm. b) bola zachovaná.
Slovenská národná banka opatrí lielo nové
papiere svojou pečiatkou a vydá ich vo
svojom hlavnom ústave v Bratislave proli
vráteniu konsignácie, uvedenej v $83, ods.
3, majiteľovi alebo držileľovi konsignácie,
prípadne ich zmocnencovi.

(9) Nové papiere môže Slovenská ná
rodná banka vydať len v Bratislave, takže
i pre papiere, kloré boly odovzdanév cu
dzine, treba udať tuzemského zmocnenca
na prevzatie nových papierov.

S 6.

(!) Keď Slovenská národná banka po
29. februári 1940 zislí, že papiere nieklo
rej spoločnosti so sídlom v Slovenskej re
publike neboly jej podľa 8 2 predložené
vôbec alebo len čiastočne, vyzve spoloč
nosť, aby jej do 60 dní od doručenia výzvy
predložila nové papiere za nepredložené
staré papiere a súčasne vyhlási vyhláškou
v Úradných novinách staré papiere za zni
čené a neplatné: túto vyhlášku doruči Slo
venská národná banka aj spoločnosti sa
mej.

(7) Nové papiere uloží Slovenská ná
rodná banka u svojho hlavného ústavu v
Bratislave a vydá ich tomu, kto hodnoverne
dokáže, že v deň účinnosti tohto zákona
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bol majiteľom alebo držiteľom starých pa
pierov a že mu bolo vyššou mocou zne
možnené tieto predložiť na zničenie.

(") Ak Slovenská národná banka ue
uzná predložené dôkazy za postačujúce,
rozhodne o nároku na vydanie papierov
okresný súd v Bratislave v nespornom po
kračovaní.

(“) Nakoľko ide o podniky, podliehajú
ce predpisom vládneho nariadeniač. 24/1939
SI. z., uschová Slovenská národná banka
nové papiere u svojho hlavného ústavu v
Bratislave a vydá ich najneskoršie po 31.
máji 1941 štátu.

(5) Po 31. decembri 1942 predá Sloven
ská národná banka nové papiere spôso
bom, určeným v S 347, ods. 3 obchodného
zákona a utrženú kúpnu cenu uloží po
srážke svojich výdavkov ako bezúročný
súdny depozit na okresnom súde v Brati
slave v prospech majiteľa (držiteľa) sla
rých papierov.

5 7.

() Anonymita majiteľov, poťažne drži
teľov papierov, ako aj ich zmocnencov a
dôverníkov pre celé pokračovanie, potreb
né k zničeniu starých kusov a doručeniu
nových kusov, vo všetkých smeroch sa za
ručuje.

(7) Zmocnenci nie sú ani povinní ani
oprávnení vypovedať o svojich zmocnile
[och. To isté plati pre dôverníkov.

S 8.

(") Po uplynutí leholy 8 2, písm. a)
možno práva spojené s papiermi (5 1) vy
konávať výhradne papiermi, vydanými po
dľa 8 5, ods. 2, opatrenými pečiatkou Slo
venskej národnej banky.

(“) Ak v prípade 8 6 dojde k úschove
papierov, spoločenské práva, vyplývajúce
z týchto papierov, vykonáva štát.

S 9.

(/) Kapitálovú účasť na účastinných
spoločnostiach a ťažiarstvach so sídlom v
Slovenskej republike, presahujúcu 5% zá
kladnej istiny alebo Ks 100.000.— menovi
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tej hodnoty vôbec, možno scudziť, dať do
zálohu alebo inak zaťažiť, bez ohľadu na
lo, či sa tak deje naraz alebo po čiastkach,
len s povolením komisie, zriadenej vládnym
nariadením č. 113/1939 SI. z.: inak je taký
lo úkon právne neúčinný a trestá sa podľa
S 12 tohlo zákona.

(7) K prevodu na cudzozemca alebo na
právnickú osobu so sídlom v cudzine môže
dať komisia súhlas len, keď zistí, že niet
tuzemského záujemcu.

S 10.

Spoločnosti ich funkcionári sú povinni
upozorniť na včasné a riadné splnenie po
vinností týmto zákonom uložených všetky
osoby v tuzemsku a v cudzozemsku, o klto
rých vedia, že sú majiteľmi, poťažne drži
leľmi papierov spoločností so sídlom v Slo
venskej republike.

S 11.

Členovia správnych orgánov spoločností
a jej vedúci funkcionári (riaditelia a pro
kuristi), ktorí zavinili, že nové papiere ne
boly predložené Slovenskej národnej ban
ke napriek upovedomeniupodľa 885 a6
v lehole určenej v S 2, písm. b), poťažne
v86, ods. 1 potrestajú sa podľa $12a sú
majiteľovi alebo držiteľovi zničených pa

| pierov solidárne zodpovední za škodu.

S 12.

(") Kto poruší ustanovenia, uvedené v
5 3, osd. 2, $4, ods. 1, 5 5, ods. 2, 86, ods.
1,89, ods. 1,5 10a 8 11 tohto zákona,
trestá sa okresným súdom pre prečin vä
zením do 6 mesiacov a peňažným trestom
od Ks 1000.— do Ks 50.000.—.

(X) Vedľajší trest, uložený podľa pre
došlého odseku možno premeniť na ná
hradný trest na slobode, pri čom taklo
premenený náhradný trest na slobode spo
lu s hlavným trestom nesmie presahovať
6 mesiacov.

8 13.

Vydanie nových papierov podľa tohlo
zákona je oslobodené od kolkov a poplat
kov.
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8 14.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia: vykoná ho minister financií s |
ministrom hospodárstva, vnútra a pľravo
súdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sckol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Ďurčanský v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Dr. Fritz v. r.
Medrickýv. r.

322.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 21. decembra 1939,

ktorým sa predlžuje platnosť S —9%5a,
cds. 4 vládneho nariadenia č. 112/1934
Sb. z an. v znení vládneho nariadenia

č. 1431934 Sb. z. a n.

|

Vláda Slovenskej republiky podľa 8:
44 zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI.
z. 0 úslave Slovenskej republiky, naria- Dr. Ďurčanskýv. r.
ďuje:

8 1.

Plalnosť predpisu 8 95 a, ods. 4 vlád.
neho nariadenia č. 1121934 Sb. z. an.
v znení vládneho nariadenia č. 1431934
Sb. z. a n., naposledy predížená vládnym
nariadením č. 42.1939 SI. z., sa predlžuje
do 31. decembra 1940.

S 2.

Nariadenie tolo nadobúda účinnosť
dňom 1. januára 1940: vykoná ho minisler
vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tukav. r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v.r. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.

Čatloš v.r.

Slovenský zákonník č. 321.—324.

323.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 21. decembra 1939

o predlžení platnosti niektorých ustano
vení zákona č. 2431922 Sb. z. a n 0 do
časnej úprave zriadenia obcí na Sloven

sku,

Vláda Slovenskej republiky podľa S 44
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

Platnosť uslanovení ods. 2 $5 2, 8 3.
"18.4, 8 8, ods. 3 8 10. ods 24 3 8124

S 14 zákona č. 243 1922 Sb. z. an. sa pre
dlžuje až do ďalšej úpravy.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda
dňom 1. januára 1940: vykoná ho minister
vnútra.

účinnosť

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Fritz v. r.
Modrickýv. r.
Stano v.r.

Čatlošv. r.

Dr. Pružinskýv. r.
Sivák v. r.

324.
Zákon

zo dňa 21. decembra 1939,
ktorým sa určuje ďalší dodatok k štálnemu

rozpočtu na rok 1939,

Snem Slovenskej republiky 6a ueniesol
na lomto zákone:

Clánok ].

V prílohe A. tohto dodatku k štátnemu
: rozpočtu na rok 1939 určujú sa výdavky
"vlastnej štátnej správy (rozpočlová sku

pina I.) sumou 1,043.100 Ks.

Článok ll.
Všeobecné zásady štátneho hospodáre

| nia, vyslovené v nariadení vlády Sloven
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skej krajiny č. 45/1939 Úr. nov. a vo vlád- | Článok III.
nem nariadení č. 1341939 SI. z., platia aj Tento zákon plalí odo dňa 26. októ
pre tenlo zákon. bra 1939: vykoná ho minister financií spo

lu s ostalnými členmi vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Pružinskýv. r. Medrický v r.
Sivák v. r. Stanov. r.

Čatloš v. r.
T Príloha A.

15. Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky:

! 1939a — | — O —o—
ž —| u Štátne výdavky riadne | mimoriadne| úhrn
pm — č ——-- — ... 255502. — I
s b č , Ks

SNA? S MONS (A o
! 15. Prezident republiky a kancelária | ,

prezidenta republiky. |

15 Prezidení republiky a kancelária prezidenia | |
repabliky. |

1 Prezident republiky: |
A. Osobné výdavky 315.100.— | — J 315.100.—

Titul 1. (úhra) 315.100.— | — 1 315.100.—

Kancelária prezidcnia republiky ä

s Civilné oddelenie: | |1A.Osobnévýdavkyl)—. 30.000.—-- 30.000.—
B. Vecné výdavky. |.138.000.— | 550.000.— | 688.000.—51.(úhrn)|168.000.—— 550.000.—“|718.000.—

|

Vojenské oddeleni |
2 A. Osobné výdavky — — ] —

B. Vecné výdavky. — 10.000.— | 10.000.—

S 2. (úhra) — | 10000.— | 10.000.—

H Titul 2. (úhrn) | 168.000.— | 560.000.— ] 728.000.—

Kapilola 15.
A. Osobné výdavky: | |— 315.100.—

|

|

| Tilul 1. 315.100.— |
Titul 2. ..30.000.— — ©" 30000.—

| Úhrn 1. 345.100.— > — 10 345.100.—
" B. Vecné výdavky: | |

ť Titul 1. — | — o: —
Ú Titul 2. 138.000.— | 560.000.— | 698.0U0.—
i

i Úhrn 138.000.— | 560.000.— " 698.000.—

Úhrn osobných výdavkov 345.100.— | — 3A5.100.—Úhrnvecnýchvýdavkov138.000.—— 560.000.—:698.000.—
Kapilola 15. (úhra) 483.100.— | 560.000.— 1,043.100.—
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325.
Ústavný zákon

zo dňa 22. decembra 1939 |
o inkorporácii územia, kloré po roku 1918
bolo pripojené k bývalej republike Poľskej. |

Snem Slovenskej republiky usniesol sa
na tomto zákone.

S 1.

K územiu Slovenskej republiky 6a pri
čleňuje slovenské územie, ktoré po roku
1918 bolo pripojené k bývalej republike
Poľskej.

S 2.

() Právne predpisy inkorporovaného!
územia zoslávajú v platnosti do 31, decem
bra 1939, pokiaľ sú slučiteľné so svrcho
vanosťou slovenského štátu.

() Dňom 1. januára 1940 nadobúdajú “
účinnosťna inkorporovanom území právne
predpisy Slovenskej republily.

() Rozhodnutia a opatrenia sloven
ských šlálnych úradov a orgánov, urobené
na pripojenom území v čase do účinnosli

zákona sú platné, a to i vtedy, ak boly
vykonané podľa právnych predpisov, plat
ných na území Slovenskej republiky.

53.
Štátna príslušnosť obyvateľov inkorpo

rovaného územia posudzuje sa analogicky
podľa "ústavného zákona č. 255/1939 SI.
z. lak, ako keby vôbec nebolo došlo k od
lúčeniu tohto územia,

S 4.

Vláda sa splnomocňuje, aby pre správu
a súdnictvo na pričlenenom území do 1.
júla 1940 robila nariadením i také opatre
nia, ku klorým by ináč bol potrebný zá
kon.

Slovenský zákonník č.325. a 326.

S 5.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom

vyhlásenia: vykonajú ho všetci členovia
vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokolv. r.
Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinskýv.r. Medrickýv. r.
Sivák v. r. Stanov. r.

Čatloš v. r.

326.
Zákon

zo dňa 22. decembra 1939
| 0 trestnom stíhaní niektorých činov, klo
| rými sa ohrožuje verejný poriadok, pokoj

a verejná bezpečnosť.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

S 1.

(/) Priestupok spácha, klo ohrožuje ve
rejný poriadok, pokoj a verejnú bezpeč
nosť tým, že rozširuje poplašné, neprav
divé zprávy, namierené proti samoslal
nosti, celistvosti a záujmom štátu a proli
ústavným činiteľom.

(“) Priestupok spácha i ten, kto sa do
-zvie o činoch, uvedených v ods. 1 spácha

ných tlačou, a páchateľa bezodkladne ne
oznámi ktorémukoľvek bezpečnoslnému
úradu alebo orgánu. Z oznamovacej po
vinnosti sú vyňaté blízke osoby tak, ako
ich určuje zákon na ochranu republiky
(zák. č. 50 1923 Sb. z. a n.).

S 2.

Priestupky uvedené v 5 1 trescú
okresné (štátne policajné) úrady — bez
újmy trestného stíhania súdneho — peňaž
ným trestom, a to, ak ide o priestupok po
dľa ods. 1, $ 1, do 100.000 Ks, ak ide o
priestupok podľa ods. 2, $ 1. peňažným
trestom do 10.000 Ks. Peňažné tresty v
prípade nedobytnosti majú sa premeniť na
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tresty zavretia do 6 mesiacov, poťažne do
1 mesiaca.

S 3.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia: vykoná ho minister vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Ďurčanskýv. r.

327.
Nariadenie

s mocou zákona
zo dňa 21. decembra 1939,

ktorým sa menia a doplňujú niektoré usta
novenia vládneho nariadenia č. 137/1939
SI. z. o dôverníkoch a dočasných správ
coch v priemyselných, obchodných a re
meselných podnikoch a iných majetkových

podstatách.

Vláda Slovenskej republiky podľa 8 11
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 165 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

5 1.

Ustanovenie ods. 1, 8 5 vládneho na
riadenia č. 137 1939 SI. z. sa nahradzuje " a

. ho minisler pravosúdia.týmto znením:
(") Dôverník má funkciu kontrolnú: do

zerá na hospodárenie podniku a dáva ná
vrhy na odslránenie závad, keď sa nimi po
rušujú zásady v 8 1 uvedené: pod zása
dami rozumie sa tiež obmedzovanie ne
úmerného počlu židov. Za týmto úče
lom môže nahliadať do všetkých kníh,
záznamov, ako aj iných pomôcok, ktoré sú
visia s vedením podniku. Nesmie však ani
prijímať ani poukazovať žiadne platby
podniku.

S 2.

Platnosť vládneho nariadenia č.137/1939
SI. z. so zmenou, uvedenou v 8 1, sa predl
žuje do dňa 31. decembra 1940.

5 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom 1. januára 1940: vykoná ho minister

6419

hospodárstva v dohode so zúčastnenými
| ministrami.

Dr. Tiso v.r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinskýv. r. Medrickýv. r.
Sivák v. r. Stanov. r.

Čatloš v.r.

328.
Zákon

zo dňa 13. decembra 1939
o štátnom komasačnom fonde.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomlo zákone:

51.

() Pri ministerslve pravosúdia zriaďuje
sa samostalný šlátny fond s názvom:„Štál
ny komasačný fond“ (ďalej fond“), z pro
slriedkov a na účet klorého bude minister
stvo pravosúdia povoľovať a poukazovať
preddavky na výdavky komasačného po
kračovania (nar. č. 30/1909 I. M. a nar.
č. 60/1909 I. M.).

() Fond je právnou osobou: zaslupuje

S 2.

Minislerstvo pravosúdia spravuje fond
podľa predpisov nariadenia č. 30/1909 |.
M. Vláda sa zmocňuje vydať nariadením
podrobnú úpravu o správe, účtovaní fondu
a vymáhaní preddavkov.

S 3.

Štál má každoročne prispievať do fondu
primeranou sumou.

S 4.

() Do fondu plynú:
a) vrátené preddavky štálneho fondu,

bernými úradmi od účastníkov komaeač
ného pokračovania zinkasované i s úrokmi
z nedoplatkov,
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b) piíspevky štálu na komasačné vý
davky podľa S 199 nariadenia č. 30/1909
I. M. a 5 48 nariadenia č. 601909 I. M.,

c) náhrady útrat hospodárskych a lee
ných znalcov zálohovaných zo štálneho
komasačného fondu, podľa 8 198 nariade
nia č. 301909 I. M. a 5 48 nariadenia č.
69 1999 I. M.,

d) pri goužiii výhod podľa 585 6, 7, 8
nariadenia č. 22.000:1915 I. M. zaplatené
výdavky komasačného pokračovania,

e) všetky nedoplatky komasačných vý
davkov a úrokov i keď ešle nie sú vymá
hz2né.

() Ak by londu lielo príjmy nestačily,
cprávnený je vyzdvihnúť pôžičku a túlo
rczdeliť na skomasované nehnuteľnosti.
Tieto podiely pôžičky požívajú prednosť
reálneho bremena podľa $ 189 exel:učného
zákona a podľa S 26 nariadenia č. 601909
I. M.

() Exekučný súd je povinný upovedo
miť fond o poradovom pojednávaní podľa
úpravy ministerstva pravosúdia.

5 5.

Hoctovoslišlátneho komasačného fondu
možno ukladať len v peňažných úslavoch
so sirotskou istotou. Fond podlieha konlLro
le Najvyššieho účlovného konlrolného úra
dua vzťahujú sa naň všetky predpisy o
fondovom hospodárení.

S 6.

() Zákon tenlo nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia: vykoná ho vláda.

zákonu, sa zrušujú.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Ďurčznský v. r. Dr. [rilz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Medrický v. r.
Sivák v.r. Stano v.r.

Čatloš v. r.

——5—O—————

|

Slovenský zákonníkč. 328. a329.

329.
Zakon

zo dňa 21. decembra 1939
o prijmoch Riaditeľstva pre cestovný ruch.

Snem Slovenskej republiky sa ueniesol
na tomlo zákone:

3 1.

Medzi prijmy Riadileľstva pre cestovny
ruch (8 2 zákona č. 149 1939 SI. z.) patria
najmä:

1. príjem z riadneho šlátlneho rozpočliu,
2. poplatky z povoľovania vydávania a

predaju pohľadníc, uvedených v 852,
3. zvlištny poplalok vo výške 550

Ks vyberaný spolu s dávkou za úradný
výkon pri vydaní, predlžení a rozšírení
cestovného pasu,

4. poplatok z obnosov povoľovaných
k vývozu pri cestách do cudziny, a lo Ks
10.— pri povolenom obnose do 1000 Ks
a Ks 10.— za každých ďalších i započalých
1000 Ks. Podrobnosti určí minisler ho
spodárslva vyhláškou. Sľavu alebo oslobo
denie od tohto poplatku môže povoliť Ria
diteľstvo pre ceslovný ruch na odôvodne
nú žiadosť.

5 2.

() Vydávanie a predaj pohľadníc, klore
znázorňujú prírodné krásy, zaujímavosli a
zvláštnosti, pohľady na mestá, dediny, osa
dy alebo ich časti, ďalej pohľadnice, ktoré
znázorňujú budovy, umelecké pamiatky,
ľudový svojráz a predmely ľudového umce

„nia sa môže diať len s povolením Riaditeľ

) Ustanovenia, ktoré odporujú fomulo ! slva pre cestovný ruch (v ďalšom Riadi
teľslvo).

() Nakladateľ a vydavateľ pred vyda
ním pohľadníc je povinný podať si žiadosť
o povolenie v smysle ods. 1 a musí pripojiť
k žiadosti tri exempláre každého druhu
pohľadníc, ktoré hodlá vydať. Po oblržaní
povolenia predloží Riaditeľstvu náklad po
volených pohľadníc k označkovaniu. Po
hľadnice, ktoré sa nachádzajú v predaji
v deň účinnosti tohto zákona, musia byť
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predložené Riadileľstvu k označkovaniu .
najneskôr do 1. februára 1940.

() Riadileľstvo môže bez zvláštnej ná
hrady pre účely propagačné a nezárobko
vé použiť námely schválených pohľadníc.

() Riaditeľstvo ustáli primerané a jed
nolné ceny pohľadníc a za povolenie ich
vydania môže vyberať poplatok najviac vo
výške /. ceny pohľadnice: tento poplalok
musí byť zaplatený pred označkovaním.

S 3.

Prieslupku podľa tohto zákona sa do
púšťa, klo bez povolenia Riaditeľslva vy
dáva a predáva pohľadnice, uvedené v $ 2:
priestupky lrestajú okresné (policajné)
úrady peňažilým treslom do 5000 Ks,
premcnileľným v prípade nedobytnosti na
náhradný trest zavretia do 15 čni.

5 4.

Tenlo zákon nadobúda účinnosť dňom
1. januára 1940: vykoná ho minister ho
spodárstva spolu so zúčastnenými mini
slrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokc] v. r.
Dr. Tuka v r.

Dr. Ďurčanský v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Medrickýv. r.
Sivák v. r. Stanov. r.

330.
"Zákon

zo dňa 22. decembra 1939
o právnom poslavení Štátneho

nakladateľstva.

Snem Slovenskej republiky 6a usniesol |
na “omto 7á4kone:

S 1.

Bývalá bratislavská filiálka Štálneho
nakladateľstva v Prahe pretvoruje sa na
samostatné Štálne nakladateľstvo pri mi
nisterstve školstva a národnej osvety v
Bratislave.

S 2.

() Štátne nakladateľslvo vydáva škol
ské pomôcky a potreby, najmä

a) učebnice, príručky pre žiakov a uči
teľov, ako i pre štátnu činnosť osvetovú.

b) úradné školské tlačivá a podobné.
(") Štátne nakladateľstvo je nezárob

kovým štálnym podnikom. Islú časť ná
kladu učebnicea gošitov dáva zadarmo pre
chudobných žiakov.

53
() Všelok nehnuteľný a hnuteľný ma

| jelok "Šlátneho nakladateľstva bývalej
| Česko-Slovenskej republiky, ktorý je na

| území Slovenskej republiky, prechádza do| vlastníctva Slovenskej republiky a podlic
| ha správe minislerstva školstva a narodnej

csvely. Podrobnosti o spravovaní tohto
majelku upravia sa výnosom minislerstva
školstva a národnej osvely v dohode s mii
nisterslvom financií.

(") Technickú správu budov Šlálneho
nakladateľstva obstarávajú príslušné orfá
ry ministerstva dopravy a verejných prác
ako technickí poradcovia. Finančné pro
sliiedky pre správu a udržovanie budov
zabezpečia sa v dielčom rozpočte minisler
slva školstva a národnej osvely (8 4).

S 4.

Šlátne nakladaleľsívo hospodári v rám
ci dielčieho rozpočtu, klorý je súčiastkou
rozpočtu minislerstva školslva a národnej
osvety.

8 5.

Zamestnanci Štátneho naklad>leľstva
sú zamestnancamištátu a ako takí podro
bení sú všetkým predpisom o služebných

|? platových pomeroch šlátnych zamestnancov, najmä ustanoveniam vládneho na
riadenia č. 196/1930 Sb. z. a n. Dielčia sy
slemizácia zameslnancov Štátneho nakla
dateľstva je súčiastkou syslemizácie mini
slerstva školstva a národnej osvely.
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5 6.

() Dozor na Štátne nakladateľstvo pri
slúcha ministerstvu školstva a národnej
osvety.

(") Podrobnosti organizácie, spravova
nia a prevodzovania Štátneho nakladateľ
stva stanoví minislerstvo školstva a ná
rodnej osvety v dohode s mnisterslvom
financií výnosom.

ý 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
1. januára 1940: vykoná ho ministerstvo
školstva a národnej osvety.

De. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tukav. r.

Sivák v r.

331.
Nariadenie

s mocou zakona
zo dňa 21. decembra 1939,

ktorým sa mení zákon č. 2531/1933Sb. z.
a ní o predaji tovaru za jednotné ceny,
v znení vládneho nariadenia č. 701936
Sb. z. a n., vládneho nariadenia č. 1221937
Sb. z. a n. a vládneho nariadenia č.

346 1938 Sb. z. an.

Vláda Slovenskej republiky podľa 5 14
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 165 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

5 1.

() Vods. 2, $1 zákona č. 251/1933 Sb.
z. a n.v zneni vládneho nariadenia č. 122!
1937 Sb. z. a n. a vládneho nariadenia č.
346 1938 Sb. z. a n. nahradzujú sa slová
„31. decembra 1939“ slovami „31. decem
bra 1940".

(7) V čl. 1] vládneho nariadenia č. 122/
1937 Sb. z. a n. v znení vládneho nariade
nia č. 346 1938 Sb. z. a n. nahradzujú sa
slová „dňom 31. decembra 1939“ slovami
„dňom 31. decembra 1940“.

Slovenský zákonník č. 339.—332.

S 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dňom 1. januára 1940: vykoná ho minister
hospodárstva spolu so zúčastnenými mini:
strami.

Dr. Tisov. r.
Dr. Tukav. r.

Dr. Ďurčanský v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Pružinskýv. r. Medrickýv. r.
Sivák v. r. Stano v.r.

Čatloš v. r.

332.
Nariadenie

s mocou Zčkona
Zo dňa 21. decembra 1939
o dočasnom obmedzení prevodov

hospodárskych podnikov.

Vláda Slovenskej replubiky podľa S 41
zákona zo dňa 21. júla 1939, č. 185 SI. z.,
o ústave Slovenskej republiky, nariaďuje:

S 1.

K platnosti prevodu hospodárskeho
podniku medzi živými, dania do árendy,
ako aj každej inej dispozície, ktorá odníma
doterajšiemu držileľovi hospodársku moc
nad podnikom, treba súhlasu okresného
úradu, príslušného podľa sidla podniku.

S 2.

Predpisy vládneho nariadenia č.218 1938
Sb. z. a n., č. 239/1938 Sb. z. an. akoaj
č. 265/1938 Sb. z. a n., ostávajú týmlo na
riadením nedotknuté.

S 3.

Nariadenie toto sa nevzťahuje na pre
vody podnikov podomových obchodníkov,
trhovcov (kramárov), provodzovateľov ob
chodných a remeselných živností, ktorých
podnik nepresahuje rozsah maloživnosti.
Taktiež netreba súhlasu k prevodu, ak je
smluvnou stranou štát alebo župa, podnik,
ústav alebo fond ím patriaci alebo nimi
spravovaný.
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5 14

() Každé vedomé obchádzanie tohto
nariadenia je priestupkom, ktorý potreslá
okresný (šlátny policajný) úrad peňažným
trestom do 60.000 Ks alebo zavretím do
šesť mesiacov. Nedobytný peňažný trest
má sa premeniť podľa miery zavinenia na
zavrcelie do 6 mesiacov.

() Ak sa dopustí trestného činu spoloč
nosť,družstvo, spolok alebo iný súbor osôb,
uloží sa trest orgánu, klorý je podľa práv
nych predpisov povolaný ich zastupovať.
Ak sa skladá tento orgán z niekoľkofyzic- |
kých osob, sú zodpovedné všetky, ak len
nedokážu, že neprivodily trestnú činnosť.

S 5.

(") Nariadenie toto nadobúda účinnosť|

dňom 1. januára 1940 a plati do 31. decem- |
bra 1940. |

(5) Nariadenie toto vykoná minister ho. :
spodárslva v dohode so zúčastnenými mi
nistrami.

Dr. Tiso v. r
Dr. Tuka v. r.

Dr. Ďurčanský v.r. Dr. Fritz v.r.
Dr. Pružinský v. r. Medrický v.r.
Sivák v. r. Stano v.r.

Čatleš v.r.

333.
Zákon

zo dňa 14. decembra 1939
o zamestnávaní cudzincov,

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

1.
() Zamestnávať cudzinca v hocijakom

služebnom, pracovnom alebo učebnom
pomere je možné len s povolením mir.i
sterstva vnútra.

() Cudzinec je podľa tohto zákona
každý, kto nemá slovenské štátne občian
stvo, vyjmúc osôb, uvedených v 5 1, ods.
2 a 3ústavného zákona č. 2551939 SI. z.
do doby tam určenej.
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5 2
() Zamestnávateľ má žiadať o povo!l<

nie zameslnávať cudzinca na okresnom
(mestskom notárskom) úrade, príslušnom
podľa miesta zamestnania. V žiadosti muž
no žiadať o povolenie zamestnávať i viac
cudzincov. V žiadosti treba uviesť osobit
ne u každého cudzinca osobné, rodinné a
majelkové pomery, štáinu príslušnosť,
národnosť, náboženslvo a dôvody pre za
meslnávanie, ďalej treba uviesť podnik,
v ktorom má byť cudzinec zameslnaný a
druh, prípadne spôsob zamestnania alebo

- výkon, pre ktorý — a dobu, na ktorú sa
povolenie žiada.

() Žiadosť o predlženie povolenia tre
ba podaťnajneskoršie tridsiateho dňa pred
uplynulím jeho platnosti, na úrade, prisluš
nom podľa predošlého odseku.

5 3.

() Povolenie zamestnávať cudzinca
udelí sa len určitej osobe (zamestnávate
ľovi), pre určité zamestnanie alebo určitý
podnik, pre určitého cudzinca na určilú
dobu a môže byť viazané podmienkami.

(") Povolenie možno vo verejnom zá
ujme kedykoľvek odňať.

() Povolenie možno udeliť súčasne aj
pre zamestnanie viac cudzincov.

S 4.

Povolenie možno udeliť:
a) ak to v jednotlivých pripadoch pri

púšťa stav pracovných možností, alebo to
vyžadujú dôležité národohospodárske ale
bo iné verejné záujmy,

b) ak sú pre udelenie povoleni
mimoriadne dôvody.

5 5.

Zamestnávatelia sú povinní do 8 dni
lásiť úradu, príslušnému podľa 8 2, kaž

dý vstup cudzinca do práce (služby) alebo
vystúpenie z práce (služby), uvádzajúc
súčasne prislušné povulenie. Ňa požiada
nie sú povinní predložiť aj goznam nimi
zamestnávaných cudzincov 6 uvedením
všetkých údajov podľa 8 2 a číselný vý

iné
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kaz všetkých zamestnancov bez ohladu
na ich štátnu príslušnosť.

S 6.

() Pracovný pomer cudzincov zaniká
bez ohľadu na zákonnú alebo emluvnú vý
povednú leholu alebo na to, že ich pra
covný pomer bol nevypovedateľný, dňom
doručenia rozhodnutia zamestnávateľovi,
ktorým jeho žiadosť o povolenie na za
mestnávanie dotyčného cudzinca alebo o
predlženie takého povolenia bola zamiet
nulá. Po takomto zániku pracovného po
meru zamestnávateľ môže požadovať vý
kon doterajšej práce od svojho bývalého
zameslnanca vo vyšších službách najviac
šesť týždňov, od iného zamestnanca naj
viac dva týždne a to na ťarchu odškodného
podľa ode. 3 tohto paragrafu. Ministerstvo
vnútra môže však účinnosť zrušenia emlu
vy určiť až na deň, ktorým by uplynula
zákonná výpovedná lehola.

() Služebná smluva, uzavrelá 6 cudzin
com, pre ktorého bolo udelené povolenie
podľa 8 1, je platná len nakoľko neod
poruje podmienkam udeleného povolenia.

(] Osoby, ktoré zamestnávať nebolo
povolené, majú v prípade okamžitého
zániku pracovného pomeru voči zamesi
návateľovi nárok na odškodné, a to ro-.
bolníci vo výške dvojlýždňovej mzdy a
zameslnanci vo vyšších službách vo výš
ke šesltýždňových služebných požitkov:
lenlo nárok zaniká, ak bývalý zamesi
nanec odopre výkon doterajšej práce, po
žadovaný podľa ods. 1 tohlo parafralu.
Iných nárokov voči zamestnávateľovi ne
majú.

() Nároky získané voči nositeľom ve
rejnoprávneho sociálneho poistenia zo
stávajú im zachované len v normálnej výš
ke, zodpovedajúcej ustanoveniam zákona
a získanej poislnej dobe.

() Ustanovenia ods. 3 a 4 tohto para
gralu platia aj v prípadoch rozhodnulých
pred účinnosťou tohlo zákona.

S 7.

(|) Povolenia zamestnávať cudzincov,
dosiaľ udelené, zoslávajú v platnosti.

Ustanovenie odsexu 2, 8 3 platí aj v lých
lo prípadoch.

() O žiadosliach podaných a neroz
hodnutých pred účinnosťou tohto zákona,
rozhodne ministerelvo vnútra podľa pred
pisov tohto zákona. —

() Ohľadom cudzincov, klorí sú za
mestnaní v deň účinnosti tohlo zákona
bez povolenia, sú povinní zamestnávate
lia najneskoršie do 30 dní žiadať povo
lenie v smysle tohto zákona, ak o lakéto
povolenie doteraz nežiadali.

S 8.

Vláda môže po vypočutí najvyšších
stavovských orfianizácií určiť nariadením
rozsah prevádzania zákona, najmä môže

a) použitie zákona na určitú alebo ne
určitú dobu zastaviť,

b) istý druh osôb alebo zameslnania
alebo výkonov z platnosti zákona alebo
7 platnosti jednotlivých uslanovení záko
na vyňať, prípadne tielo výnimky opäť
odvolať,

c) stanoviť pre zaimestnanie prislušni
kov jednotlivých štátov podmienky ob
dobné, aké platia v dolyčnom šlále pre
zamestnanie slovenských občanov,

d) vydať osobitné predpisy pre cudzin
cov, klori nebývajú trvale na území Slo
venskej republiky a prechádzajú hranicu
za zameslnaním.

5 9.

Pokiaľ o predmetoch, upravených lým
lo zákonom, obsahujú uznané medzinárod
né smluvy odchylné ustanovenia, platia
netanovenia lýchlo smlúv.

S 10.

Činy proti ustanoveniam tohto zákona
alebo zanedbanie povinností ním pred
pisaných treslá policajný trestný súd Il.
stupňa ako priestupok zavretim do 1 mo
siaca alebo peňažným trestom od Ks 200
do Ks 50.000. Tieto tresty môžu byť ulo
žené aj súčasne, pri toin však nesmie trest
ra slobode spolu c náhradným trestom či
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a) tlačivá, ktoré slúžia len polrebám
domácim alebo spoločenským, alebo kto

niť viac ako 2 mesiace. Pre prípad nedo-,
bylnosti peňažného trestu má byľ uloženýnáhradnýtrestzavretiado2mesia-| ré6avydávajúlenprepotrebuústavov,
cov. Pri opakovaní priestupku môže byť | podnikov, obchodov a živností, ako: na
vyslovená slrata živnostenského opráv- | vštívenky, pozvánky, novoročenky, rodinné
nenia zamestnávateľa. oznámenia, ex libris, vstupenky, formu

láre, blankely, vzorníky, prošpekly, ná
s 11. | lepky, obežníky, pohľadnice 6 vyobraze

Dňom účinnosli tohlo zákona zrušujú| ním alebo 6 textom obmedzujúcim sa na
sa všetky právne predpisy, ktoré odpo- blahoprianie alebo upomienky na určilé
rujú tomulo zákonu, menovite zákon Č. kraje, kalendáre, obmedzujúce sa na úda
39,1939, vládne nariadenie č. 82/1937, je astronomické, cirkevné, reklamné a
vládne nariadenie č. 244/1938 a vládne npod.,programy alebo programové sošity
nariadenie č. 282/1938 Sb. z. a n. zábavných podnikov, cenníky a pod.:

S 12. b) tlačivá, určené len na ciele voleb
né, ako: voličské 80znamy, kandidačné
listiny, hlasovacie lístky, volebné oznamy,
obsahujúce len čas a miesto volby, ozna
čenie strany, meno, stav a bydlisko kan

Zákon tento nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia a vykoná ho minister vnútra
v dohode so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r. úidátov a výzvu k voľbe, ako i tlačivá,
Dr. Sokol v. r. obmedzujúce sa na prosté oznámenie vý
Dr. Tuka v.r. siedku volieb:

Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v.r. > c) tlačivá (s výnimkou časopisov), roz
Dr. Pružinskýv. r. Medrický v. r. | množené písacím strojom alebo iným roz
Sivák v. r. Stanov: r. munožovacímprístrojom, zakladajúcim sa

Čatloš v, r. | na zásadách heklografu, autokopistu, šab
- lony alebo priellače, ak sú určené len na

334. dodanie napred obmedzenému kruhu urči
. lých osôb:

zo dňa 13. SOM rá 1929 d) cennépapierea cennéznámkyvše
tkého druhu:

e) tlačivá, vydané zákonodarnými sbor
mi a štátnymi úradmi v obore ich pôsob
nosti.

o dodávaní povinných výtlažkov tlačív.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

S 1. S 3.

Povinnosť dodávať povinné výllačky () Jeden povinný výtlačok všetkých
tlačív vzťahuje sa na: ačív, uvedených v 8 1 a na žiadosť aj

a) lačivá, vyllačené alebo vydané: llačív, uvedených v 8 2, písm.a) a b), nech
v Slovenskej republike, i sa dodá na trvalú úschovu (konzerváciu)

b) tlačivá (s výnimkou časopisov), vy- | Slovenskému národnému muzeu, Národnejtiačené1vydanévcudzine,aknakladateľ| knižnicislovenskej,dojejolvoreniaMatici
(vydavateľ] alebo pôvodca má bydlisko“ slovenskej v Turč. Sv. Martine. Po otvo
(sídlo) v Slovenskej republike. | rení Národnej knižnice slovenskej odovzdá

| jej Matica slovenská všetky výtlačky tla
$ 2. čív, uschovaných podľa predošlej vely.

Nakoľko 6a v ďalšom (853) ináč ne- (7) Povinné výtlačky tlačív na úradné
predpisuje, z povinnosti dodávania sa vy- a študijné ciele nech sa dodávajú lýmtonímaliú:úradoma knižniciam:
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a) knižnici snemu Slovenskej republiky
v Bratislave na jej žiadosť výtlačok vše
tkých tlačív, uvedenýchvôla v 5 2
písm. a) a b):

b) predsedníctvu vlády a ministerstvu
vnútra po 1 výtlačku všetkých tlačív,
uvedených v 5 1, z časopisov však vy
chádzajúcich aspoň raz lýždenne po 3
výllačkoch:

c) knižnici Slovenskej univerzity, kniž
níci Slovenskej vysokej školy technickej:
z časopisov však len tie, o klorých za
slanie knižnica požiada,

d) župným úradom z tlačív, uvedených
v 81, len časopisy z ich správneho ob
vodu. Ak tlačivo bolo vytlačené v obvo
de jedného župného úradu, avšak vydané
v obvode druhého, treba dodať povinný
výtlačok obidvom.

() Na povinné výtlačky nepredajných
tlačív, vydaných nákladom, neprevyšujú
cim 100 výtlačkov, nemajú úrady a kniž
nice uvedené v ode. 2 nárok.

S 4.

() Ak knižníce uvedené v 8 3, ods. 2,
pism. c) nemajú nárok na povinný vý
tlačok už podľa S 3, ods. 2, písm. c), môžu
požadovať výllačok všelkých tlačív, uve
dených v 8 1, za polovicu predajnej ceny
v drobnom.

() To isté právo priznáva 6a ohľadom
všetkých tlačív, uvedených v 8 1, kniž:
níci Matice slovenskej v Turč. Sv. Mar
tine, ďalej knižnici Katolíckej bohoslovec
kej fakulty v Bratislave a knižnici Vyso
kej evanjelickej a. v. bohosloveckej ško
ly v Bratislave.

() Ustanovenia ods. 1 a 2 neplatia o
nepredajných tlačivách, vydaných nákla
dom neprevyšujúcim 100 výtlačkov, a o
tlačivách nákladne vyhotovených.

S 5.

Odovzdať povinné výllačky tlačív, vy
tlačených na územi slovenského štátu, je
povinný tlačiar: môže tak učiniť na účet
nakladalteľa (vydavateľa). Odovzdať po

ákonník 334.
1(0€

| vinné výllačky tlačív, vytlačených v cu
dzine je povinný nakladateľ (vydavateľ)
a ak nemá nakladateľ (vydavateľ) na Slo
vensku bydlisko (sídlo), pôvodca.

5 6.

() Povinné výtlačky nech sa dodávajú
bez predchádzajúcej žiadosti a zdarma.
Ak bolo tlačivo vytlačené na papieroch
rôznej akosti, nech sa dodá povinný vý
ilačok na papieri (rvanlivom.

() Žiadcsť o zasielanie časopisu bez
obmedzenia na určilé číslo, plalí pre vše
tky čísla, ktoré vyjdú po požiadaní.

) Nákladne vyholovené povinné vý
tlačky na iné ciele, ako na trvalú úschovu
($ 3, ods. 1) treba zaplatiť polovicou pre
dajnej ceny v drobnom, ak je k zásielke
priložený účet, alebo ich do jedného me
Siaca vráliť. Za nákladne vyhotovené po
kladajú sa výllačky, klorých výroba
vzhľadom na použitý materiál, umelecké
vyhotovenie alebo spôsob reprodukcie.
vyžaduje náklad, značne prevyšujúci ob
vyklú mieru. V pochybných prípadoch roz
hoduje minislersívo vnútra.

() Ak bol zaslaný výllačok vadný ale
bo výtlačok, ktorý nevyhovuje uslanove
niu 2 vety, ods. 1, lohlo paragrafu, treba
do 8 dní po reklamácii zaslať bezvadný.

5 7.

() Tlačiar, ktorý je povinný dodať po
vinné výllačky, má poslať výllačky časo
pisov hneď, ostatných tlačív — do 8 dní
po ich vytlačení. Iní, ktorí majú dodať po
vinné výtlačky, majú poslať výllačky ča
sopisov hneď ako ich začnú rozširovať,
výtlačky ostatných tlačív — do 8 dní od
lejto doby.

() Ak o dodanie povinného výtlačku
treba žiadať, má sa poslať do 8 dní od

| dôjdenia žiadosti. Nárok na povinný vy
| tlačok zaniká, ak žiadosť o dodanie tlačív,
| uvedených v S 2, písm. a) a b) nedôjde

najneskoršie do 3 týždňov, o dodanie ča
sopisov — do 6 týždňov od ich vy
tlačenia, a o dodanie ostatných tlačív —
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najneskoršie do 6 mesiacov od počiatku
ich rozširovania.

S 8.

() Tuzemský tlačiar je povinný v pr
vých pialich dňoch každého mesiaca po
slať ministerstvu vnútra, Slovenskému
národnému muzeu a Národnej knižnici
slovenskej (S 3, ods. 1) výkaz všetkých
tlačív, ktoré v minulom mesiaci vytlačil,
okrem periodických (v smysle tlačových
zákonov), a tlačív, uvedených v 52, alebo
zprávu, že v minulom mesiaci nijaké tla
čivá nevyhotovil. Výkaz má obsahovať:

a) názov tlačiva, a ak ide o vyobraze
nie, označenie jeho predmetu,

b) meno alebo pseudonym pôvodcu,
ak sú tieto údaje na tlačive uvedené,

c) meno a adresu nakladaleľa (vyda
vateľa),

d) miesto tlače a dátum dokončenia
tlače,

e) počet slrán textu i mimo lextu,
[) výšku nákladu i s výtlačkami, uve

denými v 85 11 zákona č. 1061923 Sb.zan.
£) predajnú cenu v drobnom, ak tla

čivo je na predaj a jeho cena je tlačiarovi
známa.

(") Výkazy a zprávy nech sa podávajú
na vzoroch, kloré vydá ministerslvo
vnútra.

() Tlačiarovi, nakladateľovi (vydava
teľovi), pôvodcovi (a ich zástupcom a
právnym nástupcom) má sa z výkazov
uložených na ministerstve vnútra vydať
úradný výpis o tlačive, ktoré vytlačili,
vydali, alebo ktorého sú pôvodcami, ak o
to požiadajú do jedného roku od dokon
čenia tlače. Pôvodca diela anonymného
a pseudonymného má osvedčiť právny
záujem nakladateľskou smluvou alebo
iným hodnoverným dokladom, pochádza
júcim od nakladateľa (vydavateľa).

5 9.

(€) Kto nesplní povinnosti podľa tohto
zákona, potresce ho, ak nejde o čin pris

2— ———o—>——>

nejšie trestný, okresný (štátny policajný)
úrad pre priestupok peňažným trestom
do Ks 1.000.—. Pre prípad nedobytnosti
peňažného treslu uloží sa náhradný trest
zavretia do troch dni.

U) Polrestanie pre tento priestupok
nezbavuje povinnosti odovzdať povinný
výtlačok alebo poslať povinné mesačné
výkažy.

5 10.

() Tlačivom podľa tohto zákona je
Spis, vyobrazenie alebo hudobnina, roz
množená tlačou alebo iným mechanickým
alebo chemickým spôsobom, okrem kine
matogralických, fonofrafických, plastie
kých a fotografických diel.

(") Časopis je tlačivo, ktoré vychádza
v obdobiach, hoc nepravidelných: ale nie
je ním dielo, vydávané v sošitoch alebo
sväzkoch, hoc v pravidelných obdobiach,
ak tvorí svojím obsahom celok.

() Nakladateľom (vydavateľom) roz
umie sa i spolunakladateľ (spoluvydava
teľ), pôvodcom aj spolupôvodca.

5 11.

() Predpisy tlačových zákonov o po
vinnosli predkladať povinné výtlačky
štátnym zastupiteľstvám a šlátnym bez
pečnostným úradom za účelom cenzúrnym
nie sú týmlo zákonom dotknuté. Mini
sterstvá pravosúdia a vnútra učinia v do
hode s ministerstvom školstva a národnej
osvely opatrenia, aby tieto výtlačky, ak
nebudú potrebné na ďalšie úradné pokra
čovanie a ak sú na to súce, odovzdaly sa
do verejných knižníc, do knižníc väzníc,
výchovní a podobných ústavov.

(") Oslobodenie povinných výtlačkov
a výkazov od poštovného platí v takom
rozsahu, v akom doteraz.

8 12.

Dňom účinnosti tohlo- zákona sa zru
šujú vládne nariadenia č. 118/1935 a 119"
1935 Sb. z. a D.
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6 13. nesporným pokračovaním. Súd je povinný10.| všímaťsipritomdoterajšienájomnépod
mienky prípadne obvyklé podmienky s
ohľadom na miestne pomery.

Zákon tento nadobúda účinnosť
dňom po vyhlásení a vykoná ho minister
vnútra, minister pravosúdia, minister škol
stva a národnej osvely a minister hospo- S 3.
dárstva.

() Nájomná smluva, uzavrelá s úrad
Dr. Tiso v. r. ne určeným nájomníkom,platí na 3 roky.

Dr. Sokolv. r. Po tejlo dobe môže byť platnosť nájomnej
Dr. Tuka v.r. smluvy okresným úradom predlžená na

Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v.r. ďalšie 3 roky, ak nájomca preukáže, že
Sivákv. cr. Medrickýv. r. by zaniknulím nájomného pomeru bola je

——————
ho hospodárska existencia v základoch

335. ohrožená.
Zákon () Strany sú oprávnené podľa plat.

zo dňa 22. decembra 1939 ných právnych noriem nájomný pomer
zrušiť, ak niektorá z nich porušila pod
statné podmienky nájomnej smluvy.

(") Nájomca je oprávnený nájomný po
mer vypovedať v zákonitej lehote. Pre
najímateľ môže vypovedať nájomný pomer
len, ak privolí okresný súd, čo môže uro

o hlásení a nútenom prenájme nieklorých
živnostenských miestností

Snem Slovenskej republiky sa ugniesol
na tomto zákone:

S 1. biť len z dôležilých dôvodov, aké sú

0| najmä:
() Vlaslník domu, jeho zákonný zá- a) ak bol nájomca odsúdený pre treststupcaalebozmocnenec,požívateľdomu| nýčin,spáchanýproliprenajímateľovi

a vôbec prenajímaleľ takých obchodných | alebo proti jeho manželke, alebo pre
a živnostenských miestnoslí a k týmto trestný čin proti cudziemu majetku, spá
palriacich skladov a iných vedľajších chaný proli obyvateľom domu,
miestrnoslí, kloré následkom odňalia živ- b) ak bol nájomca vypovedaný z úze
nestenského oprávnenia podľa vl. nar. č. | mia Slovenskej re>ubliky, alebo ak bol
169/1939SI. z. sa nepoužívajú na obchod- vyhostený z obce.

«né a živnostenské ciele, je povinný tieto c) ak bolo nájomcovi odňaté živnosten.do15dníoznámiťobecnému(mestskému)| skéoprávnenie,alebobolomuzakázané
úradu a na príkaz okresného (meslského prevádzať živnosť v prenajatých miesino
nolárskeho) úradu prenaja( ich do 15 dní stiach,
po právoplalnosti príkazu úradom urče- d) ak nájomca prenajaté micslnosli po
nému nájomcovi. užíva na iné než na prevádzanie živnosli,

() Okresný (mestský notársky) úrad "| e) ak nájomca bez svolenia prenaji-)môžeurčiťnájomcudo1.júla1941kedy-| nateľa,rešpeklívevlastníkadomudalpre-|
koľvek, ale len za predpokladu, že iné najaté miestnosli inému do podnájmu, ©.
vhodné mieslnosli v obci (mesle) za ob
vyklú cenu bez tohlo úracného zásahu
nie je možné získať.

f) ak "preukáže prenajímateľ právo
olatné úradné povolenie na užitočnejšiu
stavbu. Ak nezačne prenajímateľ so stav
bou za 3 mesiace po odovzdaní miestnosti

$2. a ak nepokračuje v nej nepretržite, jeAkbysastranynapodmienkachná-| povinnýnájomcoviprenajaťznovamiesijomnejsmluvynedohodly,určítietona| nosti,zaplatiťvšetkysťahovacieútratya
návrh ktorejkoľvek strany okresný súd | nahradiť nájomcovi každú inú škodu:
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#) ak potrebuje prenajímateľ (vlastník,
spoluvlaslník) miestnosti pre seba alebo
pre svoje deli cieľom prevádzania živno
sti (obchodu). Ak bola prípustná výpoveď

.z tohlo dôvodu, je povinný prenajímateľ
vyrovedanému nájomcovi znovu prenajať
mieslnosti a nahradiť mu zavinenú škodu,
ak ich do 4 týždňov po vyprázdnení ne
použije na účel, pre ktorý výpoveď bola
daná. Do tejlo lehoty sa nepočíta čas, po
trebný k upraveniu miestnosti, ak bolo s
úpravou započaté do 14 dní po vyprázdne- |
ní micslnosli a ak sa v nej riadne pokra
čuje.

() Privolenie k výpovedí vybavuje súd
v nespornom pokračovaní.

S 4.

() Odvolanie proti určeniu nájomníka
nemá odkladného účinku.

() Odvolanie nájomcu proti rozhodnu
liu okresného úradu, ktorým sa nepovo
[uje predlženie nájomnej smluvy, má od
kladný účinok.

S 5.

() Prieslupok spácha, kto na čas ne
vyhovie oznamovacej povinnosti podľa 5
1, a kto mieslnosti, na kloré sa oznamo
vacia povinnosť vzťahuje, od vzniku ozna
movacej povinnosti prenajrne na iné než
ciele obchodné a živnostenské.

() Prieslupky tresce okresný (šlátny
policajný) úrad peňažným trestom do Ks
5.000.—, pri nedobylnosti zavretím do
15 dní.

S 6.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia: vykonajú ho ministri vnútra,
hospodárstva a pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Ďurčanskýv. r.
Dr. Fritz v.r.
Medrickýv.r.

336.
Zákon

zo dňa 13. decembra 1939
o trestnom stíhaní prezidenta republiky

a členov vlády.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

Diel prvy,
Trestná zodpovednosť.

S 1.

Prezidenta republiky môže počas jeho
funkčného obdobia trestne stíhať štátna
rada na obžalobu snemulen pre vlastizra
du. Trestom môže byť strata úradu pre
zidentského a strata spôsobilosti tohoto
úradu znovu nadobudnúť.

S 2.

Ak predseda alebo člen vlády úmysel
ne alebo z hrubej nedbanlivosti vo svojej
úradnej pôsobnosti poruší ústavný alebo
iný zákon alebo nariadenie s mocou zá
kona, je trestne zodpov«+dný.

S 3.

( Trestné činy uvedené v 8 2 trestajú
sa peňažným trestom do 500.000 Ks, ak
ide o čin spáchaný z hrubej nedbanlivosti,
a do 1,000.000 Ks, ak ide o čin spáchaný
úmyselne.

() Pre pripad nedobytnosti treba v
rozsudku určiť trest šlálneho väzenia, a to
do šiestich mesiacov za peňažný trest do
500.000 Ks, a do jedného roku za peňažný
trest do 1,000.000 Ks. Pri náhradnom tre
ste treba určiť aj to, aká suma zodpovedá
jednému dňu náhradného trestu na slo
bode.

() Ak má vinník v 6vojom majetku
predmety, ktorýmisa trestným činom obo
hatil, alebo iné predmety, ktoré 6i za ne
nadobudol, alebo hodnotu takých pred
metov, treba v odsudzujúcom rozsudku vy
hlásiť zhabanie týchto predmetov alebo
ich hodnoty.
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( Peňažné tresty, zhabané predmety
alebo ich hodnota pripadajú štátu.

() Okrem peňažného trestu treba v
rozsudku vysloviť aj stratu ministerského
úradu.

5 4

(") Právo obžaloby pre trestný čin uve
dený v551 a 2prislúcha snemua trestné
pokračovanie vykonáva štátna rada.

(“) Predsedu alebo člena vlády možno
Irestne stíhať podľa S 2 tohto zákona aj
vledy, keď už prestali byť členmi vlády.

() Trestná zodpovednosť predsedu a
členov vlády za činy, ktoré sú trestné aj
podľa iného zákona,nie je týmto zákonom
dotknulá.

5 5.

(") Činy trestné podľa S 2 premlčujú
sa do troch rokov od dňa, keď obvinený
prestal byť členom vlády, ale najneskoršie
do piatich rokov od spáchania trestného
činu.

() Dňom podania nívrhu na obžalobu
(S 6) premlčanie 6a prerušuje.

(“) Ak sa enem neusnesie o návrhu: na
podanie obžaloby do šiestich mesiacov odo
dňa podania, alebo ak 6a neskončí pokra
čovanie o obžalobe pred štátnou radou do |
šiestich mesiacov od dňa podania obžaloby
(8 16), pokračovanie sa zastaví. V tomto
prípade, ako i vtedy, ak snem zamietne |
návrh na obžalobu, stíhanie pre ten istý
čin podľa tohto zákona sa navždy vylu
čuje. |

() Do lehoty uvedenej v ods. 3 pre po

|

|

—

danie obžaloby nepočíta sa pri rozpustení
gnemu alebo uplynutí jeho volebného ob
dobia čas, klorý uplynie do ustavenia
nového snemu. Snem nového volebného
obdobia pokračuje ďalej vo veci.

Diel

PokračGvanie v sneme. |
5 6.

() Návrh na obžalobu prezidenta repu
iky, predsedu alebo člena vlády podľa

druhý.

„Slovenský zákonníkč. 336.

55 1 a 2 má obsahovať presné označenie
činu a tých predpisov zákona, ktoré podľa
úsudku navrhovateľov boly porušené. Ak
ide o predsedu alebo člena vlády, treba
uviesť aj to, z čoho možno usudzovať, že
porušenie zákona stalo sa úmyselne alebo
z hrubej nedbanlivosti.

() Návrh na obžalobu prezidenta re
publiky musia podpisať aspoň tridsiali po
slanci, návrh na obžalobu predsedu alebo
člena vlády aspoň dvadsiati poslanci.

S 7.

Návrh treba dať na program zasadnutia
snemu najneskoršie do štrnáslich dni cdo
dňa podania.

S 8.

(") Snem rozhodne bez rozpravy jedno
duchým hlasovaním, či o návrhu na poda
nie obžaloby má sa rokovať. Ak ho neza:
mietne, návrh 6a pridelí obžalobnému vý
boru, ktorý sa hneď vyvolí.

() Obžalobný výbor je pä(členný. Za
každého člena vyvolí sa náhradník. Výbor
vyvolí zo 6vojich členov predsedu, pod
predsedu a zpravodaja.

5 9.

() Obžalobný výbor vyšetrí a zisli
skutkový stav veci, aby snem mal polreb
ný podklad pre rozhodovanie o návrhu na
podanie obžaloby.

() Súdy a úrady sú povinné poskylnúť
výboru na požiadanie právnu pomoca za
slať spisy, kloré súvisia s pokračovaním.

S 10.

Osobe, proti ktorej smeruje návrh na
podanie obžaloby, obžalobný výbor dá
možnosí nazrieť do spisov a ústne alebo
písomne vyjadriť sa o návrhu a výsledkoch
vyšetrovania.

S 11.

(") Obžalobný výbor rokuje v prítomno
sti aspoň troch členov a usnáša sa väč
šinou prílomných, počítajúc i predseda
júceho.



Slovenský zákonník č.336.—

() Rokovanie obžalobného výboru je
neverejné. Náhradníci členov výboru môžu
byťprítomní, ale nemajú hlasovacie právo.

S 12.

() Obžalobný výbor je povinný do me
siaca po 6vojom vyvolení podať snemu
písomnú zprávu. Túto lehotu môže snem
na odôvodnenú žiadosť výboru predlžiť.

() Ak výbor navrhuje podať obžalobu,
Súčasnepripojí aj návrh obžalobnéhospisu.

S 13.

(!) Predseda snemu sa postará, aby sa
návrh obžalobného spisu doručil tomu,
proti komu smeruje.

() Táto osoba má právo do štrnástich
dní od doručenia návrhu obžalobného 6pi
su podať snemu pisomne svoje námietky,
kloré treba vytlačiť a rozdať členom ene
mu. Po uplynutí tejto lehoty má 6a zpráva
obžalobného výboru čo najskôr dať na
program zasadnutia snemu.

S 14.

K usneseniu podať obžalobu na prezi
denta republiky je potrebná pritomnosť
2/3 všetkých poslancov a 35 väčšina prí
tomných. Pri všetkých iných usneseniach
podľa tohlo zákonaplati ustanovenie 8 21,
ods. 1 UÚslavy.

S 15.

Ak $a snem usniesol podať obžalobu,
nesmie obžalovaný až do skončenia po
kračovania vykonávať svoj úrad.

S 16.

Predseda snemu pošle obžalobný spis
do troch dní predsedovi štátnej rady a
predsedovi vlády.

Diel tretí.
Pokračovanie pred štátnou radou.

S 17.

() Pokračovanie pred štátnou radou
začína sa dňom doručenia obžalobného
spisu predsedovi štátnej rady. i
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() Predseda štátnej rady dá obžalobný
spis do troch dní doručiť obžalovanému.

5 18.

(") Obžalobu pred štátnou radou zastu
puje predseda alebo podpredseda obžalob
ného výboru.

(") Ak medzitým snem bol rozpustený,
alebo ak sa skončilo jeho volebné obdo
bie, oslanú zástupcovia obžaloby (pred
seda a podpredseda obžalobného výboru)
vo svojich lunkciách, kým snem nevyvoli
nových záslupcov. Dotiaľ platia pre nich
predpisy $5 16 a 18 Ustavy.

5 19.

(") Obžalovaný má právo vyvoliť i jed
ného alebo dvoch obhájcov.

(“) Člen štátnej rady nemôže byť ob
hájcom.

() Obžalovaný a jeho obhájca majú
právo nazrieť do 6pisov.

S 20.

Predseda štátnej rady svolú jej členov
na hlavné rokovanie, na ktoré pozve zá
slupcov obžaloby, ako aj obžalovaného a
jeho obhájcu (obhájcov), predvolá svedkov
a znalcov uvedených v obžalobnom spise,
prípadneaj iných svedkov a znalcov, kto
rých vypočutie pri hlavnom rokovaní po
kladá za potrebné.

S 21.

() Z rozhodovania štátnej rady je vy
lúčený:

a) kto sa sám zúčastnil trestného činu,
ktorý je predmetom obžaloby,

b) kto bol trestným činom poškodený,
c) manžel, súrodenec, švagor, pribuzný

alebo sošvagrený v priamej velvi obžalo
vaného alebo poškodeného.

() O vylúčení rozhoduje štátna rada na
neverejnom zasadnulí, po vypočuli osoby,
o ktorúide, ale v jej neprílomnosti.

S 22.

Štálna rada rozhoduje na hlavnom ro
kovaní v sbore, ktorý sa môže usnášať,
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ak okrem predsedu alebo jeho záslupcu
je prítomná väčšina jej členov. Usnáša sa
väčšinou hlasov.

S 23.

() Pri vypočulí obžalovaného, svedkov
a znalcov, ako aj pri rozhodovaní o pro
cesných otázkach, ktoré sa vyskytnú v po- :
kračovaní podľa tohto zákona, treba po-:
užiť obdobne predpisy trestného súdneho
poriadku, ak tento zákon alebo rokovací
poriadok štátnej rady neobsahuje iné
predpisy.

(") Okrem predsedu aj ostatní členovia
štátnej rady, ako aj zástupcovia obžaloby,
obžalovaný a obhájcovia majú právo dávať
otázky obžalovanému a všetkým osobám,
vypočúvaným na hlavnom rokovaní.

€) Verejní úradníci nemôžu odoprieť
svedeckú výpoveď s odvolávaním sa na.
úradné tajomstvo. Pri svedeckom vypoču
tí poslancov a členov štátnej rady treba
mať na zreteli predpisy $8 16 a 56 Ústavy.

S 24.

() Hlavné rokovanie je verejné. Štátna
rada môže sa usniesť vylúčiť verejnosť len
vtedy, ak to vyžadujú záujmy štátne, ve
rejný poriadok alebo verejná mravnosť.

() Hlavné rokovanie môže sa konať a
štátna rada môže rozhodovaťo veciaj vte- :
dy, keď nie sú prítomné riadne pozvané |

!stránky.
8 25.

() Po skončení dokazovacieho pokra
čovania dá predseda stránkam možnosť
predniesť záverečné reči a vyjadriť sa
k návrhom o otázke viny a trestu.

(“) Štátna rada rozhoduje na neverej
nej porade. Ak sa skutkový stav náležite
neobjasnil, nariadi doplniť dokazovanie:
ináč vynesie rozsudok a vyhlási ho na ve
rejnom zasadnutí.

S 26.

Ak šlátna rada uzná, že je obžalovaný
vinný, odsúdi ho znášať trovy pokračova- :
nia, kloré v iných prípadoch hradi šiálna|
pokladnica. |
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5 217.

Č) Rozsudok štátnej rady sa vyhlasuje
menom Republiky a má obsahovať:

a) meno a osobné údaje obžalovaného,
b) pomenovanie trestného činu, pre

ktorý snem podal obžalobu,
c) oslobodenie alebo odsúdenie obžalo

vaného,
d) rozhodnulie o trovách pokračovania,
e) odôvodnenie rozsudku s uvedením

dôkazov, kloré boly základom pre oslobo
denie alebo odsúdenie,

f) dátum rozsudku a podpis predsedu
šlálnej rady.

() Ak je obžalovaný odsúdený, rozsu
dok musí ešte obsahovať.

a) skutkový stav, na základe ktorého
bol obžalovaný odsúdený a citovanie zá
konných predpisov, ktoré obžalovaný svo
Jim treslným činom porušil,

b) vymeraný trest,
c) ak iJe o predsedu alebo člena vlády,

rozhodnu!ia podľa predpisov 8 3, ode. 2
až 3.

S 2.
O súkromnoprávnych nárokoch štátna

rada nerozhoduje.

S 29.

Rozsudok má sa poslať písomne pred
sedovi snemu, predsedovi vlády, obžalo
vanému a Obhájcovi (obhájcom).

S 30.

Predseda šlátnej rady riôže poveriť
niektorého člena šlátlnej rady vypracovať
rozsudok, prípadne aj iné rozhodnulia.
V tomto prípade rozhodnutie podpíše
okrem predsedu aj tento člen šlátnejrady.

S 31.

Vysledky hlavného rokovania treba
uviesť do zápisnice, klorú podpíše predsc
da šlátnej rady a zapisovateľ.
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5 32.

() Rozsudok štátnej rady je vykonateľ
nou verejnou listinou.

(") Predscda štátnej rady požiada šiát
ne zaslupiteľsívo v sídle štálnej rady vy
konať odsudzujúci rozsudok. Štálne zastu
piteľslvo pokračuje potom podľa zákon
ných predpisov o vykonaní právoplatného
rozsudku lrestného súdu.

() Trovy pokračovania vymáha kraj
ský súd v sídle štátnej rady podľa plat
ných predpisov.

S 33.

() Peňažný trest vymeraný podľa 853,
ods. 1 a náhradný trest na slobode vyme
raný podľa 53, ods. 2 premlčuje 6a za päť
rokov od vyhlásenia rozsudku.

() Premlčanie sa prerušuje, keď štálna
rada, krajský súd alebo iný príslušný úrad
urcbí hociaké opatrenia proli odsúdené
mu, aby sa tresl vykonal. Od dňa, keď sa
to slalo, premlčanie začína sa znova.

S 34.

() OJsúdený môže“i po vykonaní tre
stu žiadať obnoviť lrestné pokručovanie:

a) ak odsúdenie bolo zapríčinené [al
šovaním listín, krivým svedectvom, pod
plácaním alebo hociakým trestným činom
inej osoby,

b) ak uvedie nové skutočnosti alebo
dôkazy, ktoré môžu odôvodniť jeho oslo
bodcnie.

() Po smrli odsúdeného môže žiadaľ
obnoviť pokračovanie jeho manželka ale
bo jeho príbuzný v priamej velvi.

() O žiadosti obnoviť pokračovanie
rozhodne šlátna rada na neverejnom za
sadnulí. Ak žiadosť nevyhovuje podmien
kam tohto zákona, zamietne ju, inak na
ri: di obnoviť trestné pokračovanie. Obno
vené pokračovanie sa vedie na základe pô
vcdnej obžaloby. Pre pokračovanie o ob
novení treba použiť obdobne predpisy,
ktoré platia pre pôvodné pokračovanie.
Ak odsúdený umrel, treba na hlavné ro
kovarie pczvať osobu, klorá žiadala vbno
viť pokračo sani, alebo jej záslupcu.

() Ak sa obnovené pokračovanie skon
čí opälovným odsúdením, nemožno vyme
rať prísnejší trest, ako bol pôvodný.

5 35.

() Odsúdený, pripadne jeho zákonní
dedičia majú proti štátnej pokladnici na
základe obnoveného pokračovania nárok:

a) na vrálenie peňažného treslu, ktorý
bol zaplatený na základe pôvodného roz
sudku, ak odsúdený bol na základe obno
veného pokračovania úplne oslobodený,
prípadne na vrátenie rozdielu medzi pe
ňažným treslom, ktorý bol zaplatený na
základe pôvodného rozsudku a medzi pe
ňažným trestom znovu vymeraným,ak bol
podľa nového rozsudku vymeraný mier
nejší trest,

b) na vrálenie zhabaných predmetov,
prípadne ich hodnoty, ak -odsúdený bol na
základe obnoveného pokračovania úplne
oslobodený, alebo ak bolo v novom roz
sudku zhabanie predmetov alebo ich hod
noty zrušené,

c) na vrátenie trov pôvodného pokra
čovania, ak bol odsúdený na základe ob
noveného pokračovania úplne oslobodený.

(“) O nárokoch uvedených vods. 1a o
ich výške rozhoduje štátna rada v rozsud
ku, klorý vynesie na základe obnoveného

| pokračovania, ale len vtedy, ak boly tieto
nároky uplatnené do vynesenia rozsudku.

()) Ak by výška hodnoty zhabaných
predmetov bola sporná, rozhoduje šlátna
rada len o nároku samom, kdežto o výške
nároku rozhodne občiansky súd.

(“) Náhradu podľa ode. 1 nie je možno
prisúdiť:

a) ak bolo základom pôvodného odsú
denia falošné doznanie odsúdeného,

b) ak odsúdený v pôvodnom pokračo
vaní vedome zamlčal dôkazy, na klorých
sa zakladá nový rozsudok.

() Odškodné, prevyšujúce mieru, urče
nú v ods. 1, písm. a)—c), odsúdenému ale
bo jeho zákonným dedičom proli šlálnej
pokladnici nemožno prisúdiť ani v inom
pokračovaní.
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Diel štvrtý.
Rozličné ustanovenia.

S 36.

() Predpisy lohlo zákona o preziden
toví republiky plalia aj 0 predsedovi vlá
dy, keď podľa S 37, cds. 1 Úslavy vykoná
va [unkciu hlavy štátu.

(7)Predpisy tohlo zákona o členochvlá
dy vzťahujú sa aj na iných funkcionárov,
ktorí podľa osobilných zákonov majú, po
kiaľ ide o zodpovednosť, postavenie čle
nov vlády.

S 37.

Zákon tento nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia a vykoná ho vláda.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v.r.
Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanský v. r. Dr. Fritz v. r.
Medrický v.r.
Stanov. r.

Čatleš v. r.

Dr. Pružinský v.r.
Sivák v. r.

337.
Zákon

zo dňa 22. decembra 1939
o štátnej záruke na hotelový úver

a o podpore hotelníctva.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

5 1.

() Minisler hospodárslva sa splnomoc
ňuje, aby v dohode s ministrom financii
a po dobrozdaní komisie podľa 5 8
pr:cvzal šlálne záruky do úhrnnej výšky
Ks 20,000.000 za hypotekárne pôžičky,
kloré poskylnú peňažné ústavy majileľom
holelových podnikov na slavby alebo za
riadenia, slúžiace hospodárskym záujmom
hotelovéno podniku a národohospodár
skym záujmom slálu.

je podnik,() Holelovýmm podnikom

2.——>

——O—O——

klorý vyhovuje predpisom 8 1 vlád. nar.
č. 96:1939 SI. z.

S 2.

() Záruka štálu podľa tohto zákona
môže byľ prevzatá len za hypotekárne
pôžičky, ktorých umoiovacia doba pri
rovnomernom splácaní neprevyšuje 253ro
kov, ak ide o pôžičku na slavbu, a 10
rokov, ak ide o pôžičku na hotelové za
riadenie.

() Záruka šlálu je subsidiárna a nemá
prevyšovať “/, poskytovaného úveru.

() Pôžičky štálom zaručené musia byľ
na príslušných nehnuteľnostiach zaistené
záložným právom, a to aspoň v druhom
knihovnom poradí.

() Žiadateľ o štátnu záruku musí pre
ukázať, že má v hotovosti zaistenú naj
menej tretinu stavebného, prípadne polo
vicu zariaďovacieho nákladu.

() Záruka nemôže byť prevzatá, ak
v mieste je iný holelový podnik, vyhovu
júci a postačujúci cestovnému ruchu. O
tom, či hotelový podnik vyhovuje a posla
čuje pre cestovnýruch, rozhodne mini
slerstvo hospodárstva.

5 3.

Prevzatie záruky štálom sa poznačí
pri zaručenej pôžičke v pozemkovej kni
he na návrh ministerstva hospodárstva.

S 4

Záruka štálu podľa S 1 nezaniká, ak
prejde nehnuteľnosť, na klorej je zaruče
ná pôžička vložená, do vlastníctva inej
osoby.

S 5.

() Povinnosť štálu zo záruky vzniká
60. dňom od dňa, kedy dlžník nesplnil
svoju platobnú povinnosť, hoci bol riadne
upomenutý.

([) Ak šlát zaplatí zaručenú pôžičku.
do všetkých práv pôvodného
klorý je povinný vydať mi

vstupuje
verileľa,
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nisterstvu hospodárstva všetky právne
pomôcky a zaisťovacie prostriedky, ktoré
má, taktiež kvitanciu o zaplatení zaruče
nej pôžičky, opatrenú overeným podpi
som, podľa ktorej sa vloží prevod zálož
ného práva s veriteľa na štát.

5 6.

Na nehnuteľnostiach, na ktoré bola
poskylnutá zaručená pôžič.:a, môže by(
na návrh ministerstva hospodárstva v pro
spech šlátu poznačený zákaz scudzenia a
zaľaženia a právo predkupné, čo pôsobi
i proti osobám tretím, kým zaručená pô
žička nie je vyplatená.

5 1.

() Žiadosť o štátnu záruku má byť vy
strojená podľa smernic, ktoré vydá mi i
slerstvo hospodárstva.

() Žiadosť preskúma a dobrozdanie
k nej pripojí komisia pri ministerstve ho
spodárstva k tomu cieľu zriadená.

S 8.

() Komisia, ktorá podáva dobrozdanie,
6a skladá:

a) zo dvoch záslupcov ministerstva
hospodárstva, z ktorých jeden predsedá,

b) z odbornika z oboru cestovného|
ruchu,

c) zo dvoch zástupcov ministerstva fi
nancii,

d) z odborníka z oboru hotelového a

e) z odborníka vo veciach úverových.
() Ministerstvo hospodárstva menuje

troch odborníkov z oboru cestovného ru
chu a ten istý počet odborníkov z oboru
hotelového. Vo veciach úverových menuje
ministerstvo hospodárstva dvoch odbor
níkov, z ktorých jeden má trvalé bydlisko
v Bratislave. Ku schôdzkam môže byť po- :
zvaný iba jeden odborník z každého
oboru.

() Funkčné obdobie komisie je troj
ročné. Úrad členov komisie je úradom

665

čestným. Členovia majú nárok iba na
úhradu skutočných výloh, ktorých výšku
určí mi istenslvo hospodáärslva. Tieto vý
lohy a iné náklady so šelrením spojené
nesie žiadateľ zo svojho a toi v tom prí
pade, keď záruka podľa tohto zákona ne
bola prevzatá. Tieto pohľadávky sa vy
máhajú adminislratívnou exekúciou.

() Pre platnosť usnesenia komisie je
treba prítomnosti aspoň päť členov. Ko
misia sa usnáša väčšinou prílomných. Pri
rovnosti hlasov prijatý je návrh, pre kto

"rý hlasoval predseda.
) Členovia komisie sú povinní zacho

vävať mlčanlivosť o tom, o čom sa dozve
dia pri výkone svojho úradu.

8 9.

Komisia vo svojom dobrozdaní má zi
sti najmä: význam podniku pre cestovný
ruch, majetkové pomery žiadateľove a
predpoklady prosperity podniku.

S 10.

Dlžník, ktorému bola povolená záru
ka podľa tohto zákona, podlieha odbor
nej revízii ministerstva hospodárstva, kto
rá sa koná na náklad dlžníka.

S 11.

Záručné listiny, záručné doložky a iné
doklady podľa tohto zákona vydané, sú
oslobodené od poplatkov.

S 12.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia: vykoná ho minisler hospodár
stva spolu 6 ministrom financií.

Dr. Tiso v.r.

Dr, Sckolv. r.

Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinskýv. r.
Medrickýv. r.



666 Slovenský zákonnik č. 338.a 339,

338.
Zákon

zo dňa 14. decembra 1939
o zrušení okresného súdu v Snine a o slú

čení jeho obvodu s obvodom okresného
súdu v Humennom.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

s 1.

Okresný súd v Snine sa zrušuje a jeho
obvod sa slučuje s obvodom okresného
súdu v Humennom.

S 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom
1. januára 1940 a vykoná ho mi ister pra
vosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v.r.
Dr. Tuka v.r.
Dr. Fritz v. r.

339.
Zákon

zo dňa 13. decembra 1939
o Bratislavskej burze (burzový zákon).

Snem Slovenskej republiky sa usniesol
na tomto zákone:

Dicl prvy.
Organizácia a správa burzy.

5 1.

V Bratislave zriaďuje sa burza pod ná
zvom „Bratislavská burza“ (v ďalšom texte
„.burza“).

5 2.

Predmelom obchodu na burze sújed
nak hodnoty (elelty), to sú peniaze a cen
né papiere, jednak tovar rozličného dru
hu, najmä plodiny poľného hospodárstva

drevo.

8 3.

() Burza je podriadená ministerstvu
financií.

| (") Bezproslredný dozor na burzu vy
| konáva burzový kcmisár. Burzového ko

misára a jeho námestnika vymenuje mini
"ster financií v dohode s ministrom hospo

dárstva.
(") Burzový komisár dozerá nielen načinnosťburzovejsprávya jejorgánov,ale

i na obchodný styk na burze a na všelky
zariadenia j>mu slúžiace. Najmä je povia
ný zúčastniť sa na všetkých schôdzkach
burzovej rady a podľa potreby i na schódz
kach jej orgánov a má byť pritomnýpri
určení úradrých kurzov. Ak zislí, že
opatrenie niektorého burzového orgánu
odporuje zákonu, e6lanovám alebo verej:
nému záujmu, má zastaviť výkon takéholo
opatrenia, kým nerozhodne ministerstvo
financií.

S 4.

Minister [inancií móže po dohodes mi
nislliom hospodárstva vo verejnom záujme
nariadiť burzu trvale alebo dočasne za
vrieť.

S 5.

| Ak burza zanikne, o jej majetku rozi hodne vláda.

S 6.

() Burzu spravuje a na vonok zaslupuje

| predseda burzy vymenovaný vládou.
() Minisler financií po dohode s mini

| slrom hospodárstva vymenuje burzovúra
du v počte a složení, určenom stanovami
burzy, a z jej členov prvého a druhého
podpredsedu burzy.

()) Burzová rada je poradným orgánom
predsedu burzy.

(“)Funkcia predsedu burzy a burzových
radcov je čestná.

S 7.

Pokuty, ktoré uloži predseda burzyčle
nom a navštevovateľom burzy za discipli
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nárne priestupky podľa stanov, vymáhajú
sa súdnou exekúciou. Vykonateľnosť vý
meru potvrdzuje burzový komisár.

S 8.

Obchodné banky a peňažné podniky,
ako i luzemské filiálky cudzozemských
obchodných bánk a peňažných podnikov
(S 1 vl. nar. č. 136/1939 SI. z.) musia byť
členmi burzy.

Diel druhý.
Stanovy.

S 9.

() Stanovy burzy určí ministerstvo fi
nancií po dohode s ministerstvom hospo
dárstva a nakoľko ide o predpisy upra
vujúce burzové súdnicivo (55 15—29), po
dohode s ministerstvom pravosúdďa. Rov
nakým poslupom schvaľuje ministerstvo
financií zmeny stanov navrhnulé predse
dom burzy po vypočutí burzovej rady.

() Burza vydá slanovy tlačou.

S 10.

Slanovy majú obsahovať predpisy,
najmä

1. o orgánoch burzy a o jej správe:
2. o podmienkach návštevy burzy, o

ziskani členstva a jeho strate:
3. o právach a povinnostiach členov a

navštevovateľov burzy:
4. o sprostredkovaní obchodov na bur

ze:
5. o pripusteni cenných papierov k ob

chodu na burze:

6. o tom, ako 6a zisľujú a uverejňujú
burzové ceny tovaru a kurzy hodnôt.

8 11.

Stanovy nesmú byť v rozpore ani 6
predpismi tohto zákona, ani s inými do
nucujúcimi právnymi normami.

Diel tretí.
Regulatívy, burzové zvyklosti a pod.

S 12.

() Predpisy, ktorými predseda burzy
v rámci tohlo zákona a stanov upraví po

.—

vypočutí burzovej rady činnosť burzovej
rady a jej orgánov a burzových zariadení
(poriadky, regulalivy), ako i obchod na
burze (burzové zvyklosti), polrebujú
k svojej platnosli schválenie ministerslva
financií. .

() Ak ide o predpisy lýkajúce sa ob
chodovania 6 tovarom, má 6a minister
stvo financií dohodnúť o schválení « mi
nistenstvom hospodárstva.

5 13.

() Burzové zvyklosti nesmú byť v roz
pore s donucujúcimi právnymi normami.

() Vo zvyklostiach možno určiť:
1. že pri burzových obchodoch zálož

ných, prolongačných alebo stravných mož
no použiť 8 306 obchodného zikona (zák.
čl. XXXVI1/1875) i vtedy, keď nebolo pí
somne dohodnuté, že Sa veriteľ môže
uspokojiť zo zálohu bez zakročenia súdu:

2. že kúpu alebo predaj podľa 55 306,
347, 351 alebo 352 obchodného zákona
treba vykonať na burze.

Diel štvrtý.
Burzové obchody.

S 14.

() Burzovými obchodmi sú všetky
smluvy uzavrené na burze, t. j. v miest
nostiach a hodinách určených na burzo
vé schôdzky.

() Burzové obchody sú obchodnými
úkonmi podľa S 258 obchodného zákona.

Diel piaty.
Burzový súd.

8 15.

(!) Na burze treba zriadiť stály rozhod
čí súd (burzový súd).

() V stanovách burzy lreba presne
určiť, ako je složený burzový súd, ako sa
uslanovujú jeho členovia, aký je rozsah
jeho pôsobnosli a aké je pokračovanie
pred ním. Pri lom treba zachovávať pred
pisy ďalej uvedené.
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8 16.

V stanovách možno určiť:

1. že prislušnosť burzového súdu je
záväzná pre všetky spory Zzburzových
obchodov, ak ju strany písomnou doho
dou nevylúčily:

2. či a pri ktorých podmienkach je
burzový súd príslušný i pre iné spory z ob
chodov uzavrených mimo burzy.

S 17.

[) K pojednávaniu a rozhodovaniu
sporov treba pribrať tajomníka, ktorý má
poradný hlas.

(7) Tajomníkom môže byť len osoba,
spôsobilá k výkonu sudcovského úradu,
ustanovená predsedom burzy a potvrdená
ministrom [inancií po dohode s ministrami
hospodárslva a pravosúdia.

() Stanovy určia, pokiaľ náleží Lajom
níkovi, aby obstaral práce burzového sú
du okrem pojednávania a rozhodovania
sporov.

S 18.

Členovia burzového súdu a tajomník
musia byť slovenskými štátnymi občanmi|
a složia pri nastúpení svojho úradu prí
sahu do rúk prezidenta krajského súdu
v sídle burzy. Text prísahy určia stanovy.

5 19.

Stanovy určia spôsob doručovania ža
lób, rozsudkov a ostatných písomnosti
súdu.

S 20.

O verejnosli pojednávania pred bur
zovým súdom, o dôvodoch vylúčenia a od
mietnutia sudcov a tajomníka, plalia pred- |
pisy platné pre riadne súdy.

S 21.

Predsedovi senátu a samosudcovi pa
lria práva, vyhradené v občianskom súd
nom poriadku predsedovi a samosudcovi

<pornych veciach občianskych.
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S 22.

Strany môžu byľ zastúpené pravolármi
alebo členmi burzy a svojimi zamestnan
cami, ak sú títo podľa všeobecných pred
pisov občianskeho súdneho poriadku spô
sobilí, aby pred súdmi zastupovali.

S 23.

(") Burzový súd môže vyslúchať sved
kov, znalcov a slrany cieľom dokazovania,
keď 6a na jeho predvolanie dostavili a lo,
ak s tým súhlasia vyslúchani, i prísažne:
inzk požiada o prevedenie týchto dôka
zor okresný súd, v obvode klorého vyslú
chaný býva alebo sa zdržuje. O prísažnom
výsluchu pred burzovým súdom platia pri
merane predpisy občianskeho súdnelo
poriadku.

() Spory možno pojednávať i mimo si
dla burzového súdu.

S 24.

K platnosti pokonania pred burzovým
súdom treba, aby pokonanie bolo zapísa
né do zápisnice a stranami alebo ich zá
zástupcami podpísané.

S 25.

() Rozsudok burzového súdu
napadnúť len žalobou o neplatnosť:

1. ak burzový súd neprávom zislil ale
bo odmietol evoju príslušnosť:

2. ak nebol burzový súd riadne sosta
vený:,

3. ak bolo porušením stanov niektorej
slrane znemožnené na súde pojednávať,
najmä, ak jej nebola žaloba doručená po
dľa stanov:

4. ak strana, ktorá nemala spôsobi
losť vo spore konať, zúčastnila sa na po
kračovaní nezastúpená svojim zákonným
záslupcom,

5. ak pokračovala menom niektorej
strany osoba tretia bez splnomocnenia, a

nebolo ani dodaločne

možno

vedenie sporu
schválené:

6. ak dala niektorá strana predvolať
na súd svojho odporcu ako takého, ktoré
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ho pobyt je neznámy, zamlčiac jej známe
miesto jeho pobytu, alebo dala predvolať
jej známych dedičov ako dedičov nezná
mych,

7. ak sa zúčastnil na vynesení rozsud
ku ako sudca alebo tajomník niekto, kto
bol vylúčený podľa zákona alebo rozhod
nutím burzového súdu, alebo taký sudca
alebo tajomník, ktorého burzový súd ne
právom odmietol vylúčiť, hoci to strana
včas namietala:

8. ak sa zúčastnil na vynesení rozsudku
ako sudca alebo tajomník niekto, kto po
rušil v spore svoju úradnú povinnosť voči
niektorej strane spôsobom označeným v
trestnom zákone,

9. ak rozsudok presahuje žiadosťstrán,
10. ak zaväzuje rozsudok k činu záko

nom zakázanému:
11. ak je rozsudkový výro“ nesrozu

iteľný alebo nie sú preň uvedené žiadne
dôvody,

12, ak rozsudok nie je podpisaný podľa
stanov,

13. ak slrana prehrala epor následkom
činu odporcovho alebo inej osoby, trestné
ho podľa zákona:

14. ak rozsudok trestného súdu, ktorý
bol základom rozsudku, zbavený bol
účinnosti iným právoplatným rozsudkom
trestného súdu.

(7)Pokonanie, uzavrené pred burzovým|
súdom, možno napadnú( žalobou o neplal
nosí, ak nebol zachovaný predpis S 24
lohlo zákona a okrem toho v prípadoch
odseku 1, č. 4, 5 a 13.

() Žalobu o neplatnosť treba podať na
tom súde v sídle burzy, do pôsobnosti kto
rého Ľy spor patril podľa občianskeho súd
neho poriadku, a to v prípadoch ods. 1,
č. 1, 2, 3, 9, 7, 9, 10, 11 a 12, ako iv prí
pade S 24 tohto zákona do 15 dní po do
ručení rozsudku, prípadne po uzavretí po
konania: ináče však do 60 dní po tom dni,
ktorého sa strana dozvedela o dôvode ne
platnosti, najneskoršie však do 5 rokov od
vynesenia rozsudku, prípadne uzavretia
pokonania.

669

() Súd, na klorom bola podaná žaloba
1 o neplalnosť, doruči svoje rozhodnutie a

prípadné rozhodnulia vyšších súdov nielen
stranám,ale i burzovému súdu.

() Ak nebol rozsudok burzového súdu
zrušený z dôvodu, že burzový súd neprá
vom zistil svoju prislušnosť, nezaniká zru
šením napadnutého rozsudku príslušnosť
burzového súdu.

() Obnova sporu pred burzovým súdom
nie je prípustná.

S 26.

Ak burzový súd právopla.ne vyslovil
svoju neprislušnosť, je toto rozhodnutie
záväzné pre riadny súd.

S 21.

(!) Podaním žaloby o neplatnosť roz
sudku burzového súdu nezastavuje sa jeho
vykonateľnosť.

() Na návrh možno odložiť exekúciu
až do právoplatného rozhodnutia o žalo
be podľa ode. 1, ak povinná stranasložila
prisúdený nárok alebo jeho protihodnotu
do súdneho depozitu.

—>

5 28.

Povoliť exekúciu na základe rozsudku
(usnesenia) burzového súdu a pokonania
pred ním uzavrenéhoje prislušný okresný
súd v sidle burzy.

S 29.

() Na činnosť burzového súdu dozerá
minister pravosúdia, klorý môže výkonom
tohlo dozoru poverií podriadený súd.

() Pri výkone svojho dozoru môže mi
| nister pravosúdia najmä požadovať zprávy

a predloženie spisov.

Diel šiesty.
Termínové obchody.

S 30.

() Termínové obchody sú dovolené
len na burze.

() Ak to vyžaduje verejný záujem, mi
nister financií po dohode 6 minislrom ho
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spodárstva, vypočujúc predsedu burzy
môže zakázať termínové obchody 6 urči
tými hodnotami alebo tovarmi prípadne
s hodnotami a lovarmi vôbec.

()) Zákaz sa týka i obchodov, uzavre
ných podľa zvyklostí niektorej zahranič
nej burzy, ako i obchodov, ktoré boly uza
vrené v cudzozemsku, alebo sa lam majú
splniť.

S 31.

(!) Predseda burzy má včas učiniť opa
trenia proti uzavieraniu, prevodu a vyba
veniu zakázaných termínových obchodov
na burze, najmä sa má postarať o to, aby
sa pre takéto obchody nemohly používať
burzové zariadenia.

() Dohodcom, činným na burze, zaka
zuje sa sprostredkovať zakázané Llermí
nové obchody. Porušenie tohto zákazu je
disciplinárnym priestupkom, bez ohľadu
na predpis 8 34 ods. 1.

S 32.

Zakazuje sa zaznamenávať kurzy za
kázaných terinínových obchodov v úrád
nom kurzovomliste, ako i kurzy takýchlo
obchodov, uzavrených v luzemsku, iným
spôsobom uverejňovať alebo rozširovať.

8 33.

() Zakázané termínové obchody sú
právne neúčinné, práve tak udelenie a!
prijímanie príkazov na takélo obchody,
ako i edružovanie sa na ich uzavieranie
alebo sprostredkovanie,

() Neplatnosť vzťahuje sa i na poskyt
nulé zábezpeky a uznanie dlhu: to čo bolo
dané cieľom uzavrenia alebo vybavenia
obchodu, možno do 3 rokov od uzavrenia
obchodu požadovať nazpäť.

Diel siedmy.
Trestné normy.

S 31

[) Kto po živnostensky uzaviera alebo
gprostredkuje zakázané termínové obchody
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alebo niekoho na lakýčio obchod svedie, pa
trestá sa pre prečin väzením do 3 mesia
cov a peňažným trestom do Ks 20.000.—.

(%)Kto poruší zákaz S 32, potrestá sa
pre prečin väzením do 3 mesiacov a pe
ňažným trestom do Ks 5000.—.

Č) Kto chce pôsobiť na burzovú cenu
alebo kurz uzavrením obchodu na oko,
alebo klamaním o niektorej okolnosti,
podstatnej pre ulváranie ceny (kurzu), po
treslá sa pre prečin väzením do jedného
roku a peňažným trestom do Ks 50.000.—.

) Rovnako sa trestá len, klo vedome
sdeluje nepravdivé údaje v prospekte,
ktorý sa vydáva pred pripustením cenného
papieru na burzu, alebo vo verejných
oznámeniach, € tým úmyslom, aby taklo
dosiahol pripustenie k burzovému obchodu
alebo kúpu, alebo odpredaj cenného pa
pieru.

() Kto za oznámenie v tlači, ktorým
sa má pôsobiť na burzovú cenu (kurz), dá
alebo sľúbi, prijme alebo dá si sľúbiť vý
hodu, klorá je v zrejmom nepomere
k úkonu, alebo kto za opomenutie prav
divého oznámenia o okolnosti podstatnej
pre utváranie burzovej ceny (kurzu) dá
alebo sľúbi, prijme alebo dá si sľúbiť vý
hodu, potreslá a pre prečin väzením do
jedného rcku a peňažným lLreslom do Ks
20.000.—.

() Pokus prečinu sa trestá.
() Klo bol právoplatne odsúdený po

dľa tohto paragralu, je vylúčený na
6 mesiacov z návštevy burzy. Predseda
burzy môže túto dobu predížiť až na 3
roky.

S 35.

Účasť na pokútnej burze lrestá okres
ný (policajný) úrad ako priestupok zavre
tím do 4 týždňov a peňažným trestom
do Ks 5000.—, ktorý v prípade nedobyt
nosli má sa premeniť na náhradný trest
zavretia do 14 dní.
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Diel ôsmy.
Záverečné predpisy.

S 36.

Bratislavská burza je právnou nástup
kyňou Plodinovej burzy v Bratislave, zria
denej zákonom č. 69/1922 Sb. z. a n.

6 3].
Dňom účinnosti tohlo zákona sa zru

šujú:
1. 59 94 až 99 zák. čl. LIX/1881 0

zvláštnych súdoch Budapeštianskej tova
rovej a efeklovej burzy a vidieckych plo
dinových a obilných tržníc:

2. S 24 zák. čl. LIX!/1912o uvedeni zák.
čl. 1/1911 o občianskom súdnom poriadku:

3. zákon č. 691922 Sb. z. a n. o plodi
novej burze v Bratislave a 0 zákaze termi
nových obchodov s obilím a mlynskými
výrobkami na Slovensku a Podk. Rusi a

4. čl. lll. zák. č. 161/1936 Sb. z. a n.,
klorým sa mcnia a doplňujú niektoré pred
pisy o súdnej prislušnosti, o občianskom
súdnom poriadku, o exekučnom pokračo
vaní a 0 súdnej organizácii.

S 38.

Deň účinnosti tohto zákona urči vláda
nariadenim a vykoná ho minister financií
v dohode s ministrami hospodársíva a
pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v r.
Dr. Tuka v.r.

Dr. Pružinský v. r Medrickýv. r.
Dr. Fritz v. r.

340.
Vyhláška

ministerstva vnútra
zo dňa 22. decembra 1939,

ktorou sa vyhlasuje za záväznú dohoda
o jednorázovej výpomoci pre robotníctvo

píl a drevoskladov.

Ministerstvo vnútra v dohode s mini
sterstvom hospodárstva podľa 8 2 vládne
ho nariadenia č. 104:1939 SI. z. vyhlasuje
za záväznú na celom územi Slovenskej re

--———————>-—

publiky dohodu o jednorázovej výpomoci
pre robotnícivo pil a drevoskladov, uzavre
tú medzi Sväzom drevárskeho hospodár
stva v Bratislave na strane jednej a Ustre
dím slovenského kresťansko-sociálneho od
borového sdruženia v Bratislave a odboro
vou organizáciou Deutsche Gewerkschaíl
v Bratislave na strane druhej.

Text tejto dohody je uverejnený v
Úradných novinách.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom
vyhlásenia.

Dr. Ďurčanskýv. r.

341.
Vyhláška

ministerstva vnútra
Zo dňa 22. decembra 1939,

ktorou sa vyhlasuje za záväznú dohoda
o doplnku rámcovej smluvy mzdových
a pracovných pomerov pre stálych poľno
hcspodárskych zamestnancov na rok 1939,

Ministerstvo vnútra podľa 8 2 vládne
ho nariadenia č. 104/1939 5l. z. vyhlasuje
za záväznú na celom územi Slovenskej re
publiky dohodu o doplnku k rúmcovej
smluve mzdových a pracovných pomerov
pre stálych poľnohospodárskych zamest
nancov na rok 1939, ktorej záväznosť bola
vyhlásená vyhláškou ministerslva vnútra
1939, č. 138/1939 SI, z. a ktorá bola uve
rejnená pod č. 136/1939 Úradných novín.

Doplnok k tejto smluve týka sa vypla
tenia jednorázovej draholnej výpomoci,
dohoda o ňom bola ujednaná v Bralislave
dňa 15. novembra 1939 medzi príslušnými
odborovými organizáciami zameslnávateľ
skými a Slovenským kresťansko-sociálnym
odborovým sdružením v Bratislave za 6po
lupôsobenia ministerstva hospodárstva,
Krajinského úradu a Slovenského úradu
práce pre hospodárske robotníctvo v Bra
tislave.

Text dohody o doplnku je uverejnený
v Úradných novinách.

Táto vyhláška nadobúda účinnosťdňom
vyhlásenia.

Dr. Ďurčanskýv. r.

o>,
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342. | a) do prezenčnej vojenskej služby —

Vyhláška 10. januara 1940,
ministerstva národnej obrany | b) do prezenčnej pracovnej služby—
zo dňa 20. decembra 1939 bude určený dodatočne vyhláškou.

o nástupných termínoch do prezenčnej
služby. S 2.

Ministerstvo národnej obrany podľa Ustanovenie S 1 vzľahuje 6a aj na
ods. 5, S 15 branného zákona (č. 30/1934 , brancov skoršie odvedených, klorým bol
Sb. z. a n.) vyhlasuje: | povolený odklad prezenčnej služby do 1.

októbra 1939, poťažne do náslupného ter
8 1. minu v roku 1939.

Nástupné termíny do prezenčnej služ
by brancov odvedených v roku 1939 urču- Čatloš v.r.
jú 6a takto:

e

Kalhilačiared Andreja. Bratislava, Trieda kráľa Alexandra číslo 12
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343.
Finančný zákon

Slovenskej republiky
zo dňa 21. decembra 1939,
ktorým sa stanoví štálny rozpočet

na rok 1940,

Snem Slovenskej republiky usniesol sa
na tomto zákone:

ČAST PRVÁ.
Článok I.

V prilohe A. šlátneho rozpočtu na rok
1940 určujú sa výdavky vlastnej štátnej
správy (rozpočlová skupina I.) sumou
1.514,722.107 Ks a príjmy tohoistého roz
počtu sumou 1.467,676.556 Ks.

Článok II.

(") Štátne podniky (rozpočtová skupina
I[.), pre ktoré plalí zákon zo dňa 18. de
cembra 1922, č. 404 Sb. z. a n., o úprave
hospodárenia v štálnych závodoch, ústa
voch a zariadeniach, klorč nemajú preváž
ne plniť úlohy správne, hradia zo svojich
(ažieb ako nákladv nrovozné, tak aj nákla
dy investičné, nakoľko nie je týmto záko
nom alebo štúlnym rozpočtom ináč sta
novené.

(1 Zisk, ktorý podniky majú odviesť
štítnej pokladnici sa určuje sumou
68.123.256.— Ks.

(%)Slovenské šlátne železnice a sloven
ská pošta okrem toho uhradia aj potrebu!
svojho najvyššieho správneho úradu (mini
slerstvo dopravy), ak nie je uhradenájeho |
vlastnými príjmami.

(%)Slovenským štátnym železniciam sa
poskytuje na úhradu provozných nákladov
výnos prepravnej dane na štátnych a šlá
tom provozovaných železniciach až do výš
ky 49,750.000 Ks.

Cena 25.— Ks.

(%)V štátnych podnikoch môžu sa vý
davky, určené na investície, použiť len na
ciele uvedené v ich rozpočtoch a najviac
sumami, pre ten-ktorý cieľ tam stanove
nými. Zmeny sú prípustné len v hraniciach
celkovej sumy, v rozpočle podniku na tielo
investície určenej, a za podmienok $ 10
zákona č. 186/1939SI. z., o Najvyššom účtov
nom kontrolnom úrade. Za tých "
podmienok môže byť výnimočne celková
suma, na pravé investície stanovená, pre
kročená, ak prekročenie je zaokryté pro
striedkami, uťíženými za predané nehnu
teľnosti štátnych podnikov. Ináč vyššie ná
klady na pravé investície vyžadujú súhlas
snemu Slovenskej republiky.

(©) Úhrada investičných nákladov pô
žičkami je prípustná len pri lých štátnych
podnikoch, pri klorých je to stanovené
týmto zákonom.

(") Prechodné úvery na uhradenie pre
chodných schodkov vyplývajúcich z časo
vej neshodv medzi ťažbami a nákladmi sú
prípustné len v dohode s ministrom finan
cií a musia byť splatené najneskôr do kon
ca februára 1941.

Článok III.

() Podľa zákona č. 190/1939 SI. z., pri
lohy D, položky 2 a 4 zaisťujú sa v štál.
nom rozpočte na rok 1940 (všeobecná po
kladničná správa) prídely do správy mini
sterstva vnútra:

A. zvláštnemu fondu:

a) z výnosu dane z obralu a prepycho
vej ($ 10, ods. 2, písm. d) zákonov č.
7771927 a 169:1930 Sb. z. a n. po skrátení
o 50%“ v prospech pomocného fondu pre
úpravu dlhov okresov a obci podľa 8 10,
cds. 6, písm. a) uvedených zákonov v zne
ní zákona č. 692935 Sb. z. an. a vládneho
nariadenia č. 691936 Sb. z. a n. sumou
4,369.00 Ks:
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b) z výnosu dane z piva ($ 10, ods. 3
zákonov č. 77/1927 a č. 169/1930 Sb. z. a
n.) sumou 9,100.000 Ks:

c) výnos 1.5% zvláštneho príspevku po
dľa $ 10, ods. 2, písm. d) zákonov č. 77/
1927 a č. 169/1930 Sb. z. a n., po srážke
sumy patriacej náhradovému fondu zria
denému S 108 zákona o priamych daniach.

B. Pomocnému fondu pre úpravu dlžôb
okresov a obcí, zriadenému podľa čl. lll.
zákona č. 69/1935 Sb. z. a n. z výnosu da
ne dôchodovej a dane z obratu a prepy
chovej (8 10, ods. 6, písm. a) a b) zákona
č. 7111927 Sb. z. a n. v znení vyhlášky
č. 122/1935 Sb. z. a n. a vládnych na
riadení č. 69/1936 a č. 202/1936 Sb.z. a n.)
sumou 6,854.400 Ks.

(7) Náhradovému fondu, zriadenému
podľa S 108 zákona o priamych daniachpri
Zemedelskej rade, prideľuje sa tá suma
1.5%/ zvláštneho príspevku, ktorá podľa
S 109 zákona o priamych daniach tomuto
fondu patrí.

(%)Domová daň prideľuje sa podľa $89
Zákona č. 77/1927 Sb. z. a n. obciam, ktoré
v roku 1939 vyberaly viac ako 250% obec
ných prirážok k priamym daniam: zvyšok
domovej dane (8 10, ods. 2, písm. a) zákona
č. 77/1927 v znení zákona č. 169/1930 a
69/1935 Sb. z. a n.) náleží všeobecnej po
kladničnej správe.

() Pre hlavné mesto Slovenskej repu
bliky z dane z obratu a prepychovej podľa
S 10, ods. 5 zákona č. 77/1927 a 169/1930
Sb. z. a n. stanoví sa suma 400.000 Ks.

Článok IV.

(") Na úhradu platov a penzii učiteľov
verejných neštátnych škôl národných sa
stanoví záloha 79,510.800 Ks.

() Záloha podľa ods. 1 6a nebude viesť
v evidencii v šlátnom záverečnom účte,ale
vo zvláštnom odpočie.

(3) Minister školstva a národnej osvety
vydá v dohode s ministrom financií a Naj
vyšším účlovným kontrolným úradom po
drobné predpisy pre účtovanie a kontrolu
skolského nákladu.
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Článok V.

Na podporu podľa zákona zo dňa1. jú
la 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finančnej
podpore pre elektrizáciu vidieku a podla
zákonov ho doplňujúcich, prispeje štátna
správa sumou 4,000.000 Ks.

Článok VI.

K úhrade výdavkov na úrok, úmora na
správne potreby štátneho dlhu prispejú:

a) podniky sumou 55,065.500 Ks,
b) územná samosprá

va sumou 1,168.038 Ks.
c) zvláštne pramene

príjmové sumou 3,128.767 Ks,
dl štálna správa su

mou 73,455.262 Ks.

Clánok VII.Platbynadávkuzmajelkua zprírast
ku na majetku použijú sa na krylie výdav
kov vlastnej štátnej správy.

Článok VIII.

Prostriedky povolené na výdavkyvlast.
nej štátnej správy možno použiť, ak tento
zákon neslanoví nič iného (článok X a
článok XX), len do výšky a na ciele uve
dené v príslušných kapilolách,tituloch, pa.
ragraloch a pododdeleniach pripojeného
šlátneho rozpočtu, a lo ako sú uvedené od:
delene pre potreby riadne a mimorizdne,
osobné a vecné. Prilom môžu byť zadova
žované len núlne potreby šlátnej správy
v nevyhnutnom rozsahu,a lo najúčelnejšie
a najhospodárnejšie: výška nákladu slano
vená vládou alebo v dohode s ministrom
financií pre niekloré opatrenia (na pr. slav
by a iné práce) nesmie sa bez ich súhla
su prekročiť.

Článok IX.

(") Prostriedky určené na riadne vy
davky možno použiť, ak nestanoví tento
zákon inak (článok XI), pre každý mesiac
najviac 1/12 (jednou dvanástinou) celo
ročne rozpočítanej sumy. Výnimky, ak sú
odôvodnené, sú viazané na súhlas ministra

“ [inancií.
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() Tolo ustanovenie 6a nevzťahuje na
výdavky splatné v dlhších ako mesačných
lehotách, ktoré treba platiť podľa stanove
ných lehôt.

Článok X.

Prostriedky určené na mimoriadne vý
davky možno použiť len do výšky 10.000
Ks.K vyšším výdavkom v jednotlivom prí
pade na ten istý cieľ v rozpočtovom roku
treba súhlas mi istra financií.

Článok XI.

() Prostriedky určené na podporu a na
plnenie podobných úloh, ku ktorým nie je
právne šlát zaviazaný (subvencie), možno
vypláca( zásadne až v poslednom štvrťroku
rozpošlového roku a len po predchádzajú
com súhlase ministra financií. Vo výnimoč.
ných prípadoch minister financií môže svo
liť ku skoršej výplate.

U) K prísľubu subvencií treba tiež
predchádzajúceho súhlasu ministra finan
cii.

Článok XII.

() Ak ide o opatrenie nutnej potreby
a ak niel pre ňu vôbec alebo dostatočných,
schválených prostriedkov, môže byť potreb.
ná suma, ak tento zákon nestanoví nič iné
ho (článok XX), uhradená úsporami v roz
počte tej istej kapitoly za podmienok $ 10
zákona č. 1861939 SI. z., pri čom treba
zvlášť skúmať, či zamýšľané opatrenia
nutnej potreby odpovedá ustanoveniu
článku VII. druhej vety.

(“) Prostriedky povolené na vecné vý
davky nemožno použiť na hradenie vý
davkov preliminovaných ako osobné.

(3) Proslriedky povolené na úhradu
osobných výdavkov podľa platových záko
nov a nariadení nemožno použiť na úhradu
iných výdavkov. Výnimočne možno za pod
mienok S 10 zákona č. 186/1939 SI. z. po
užiť týchto prostriedkov na náhradné
opatrenia nutné k plneniu takých úloh,
na aké boly tieto prostriedky povolené.

(“) Prostriedky, povolené na mimopod
nikové potreby stavebné, či už uvedené v“
kapitole 11, titul 8 a 8a alebo v investič.

nom rozpočte (príl. B.), nemožno použiť na
iné ciele. K zadaniu prác, ktorých náklad
má byť hradený z týchto prostriedkov, tre
ba si vyžiadať vopred súhlas ministra fi
nancií. Sumy stanovené pre tielo potreby
šlátnym rozpočtom môžu byť výnimočne
prekročené za podmienok $ 10 zákona č.
186/1939 Sl. z. ak je prekročenie uhra
dené príspevkami, 6 ktorými ca v šlátnom
rozpočle nepočíta, alebo ak prekročenie
možno uhradiť úsporamiv tit. 8 a Ga ale
bo v príslušnej hlave investičného roz
počtu.

Článok XIII.

Výdavky, ktoré nemožno hradiť ani
presunom podľa článku XII, ods. 1 až 3,
vyžadujú súhlas snemu Slovenskej repu
bliky.

Článok XIV.

Opatrenia, kloré časove presahujú
schválený rozpočet a vo svojich dôsled.
koch zaťažujú, alebo by mohly zaťažovať
rozpočty budúce, vyžadujú súhlas ministra
financií. Toto ustanovenie sa nevzťahuje
na opatrenia, ktoré sa robia v bežnom hos

| podárstve vykonávaním platných zákonov
alebo na základe zmocnenia podľa nich.

Článok XV.

Minister financií sa splnomocňuje:
a) aby na hradenie prechodných schod

kov, vyplývajúcich z časovej neshody me
dzi príjmami a výdavkami, zadovážil pe
ňažné prostriedky prechodnými úvermi,
ktoré musia byť splatené najneskôr do kon

| Ca februára 1941 a nesmú byť v žiadnej
forme prolongované, ani novými úverový
mi operáciami hradené.

b) aby opalril úverovými operáciami
sumu až do výšky 47,043.551 Ks, potrebnú
na krytie výdavkov vlastnej štálnej 6prá
vy, neuhradených štátnymi príjmami,

c) aby previedol potrebné úverové ope
rácie na prolongáciu, konverziu alebo za
platenie štátnych dlžôb splatných v roku
1940, včítajúc do toho aj výdavky spojené
s týmito úverovými operáciami.
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Článok XVI.

(1) Minister financií sa splnomocňuje,
aby v roku 1940 prevzal štátne záruky:

a) do výšky 10,000.000 Ks za pôžičky
uzavreté eväzkami územnej samosprávy
v roku 1940 na investičné práce, na kloré
prispieva štát (štátna správa a štátne pod
niky), ak si lielo sväzky nemôžu nedosta
čujúce prostriedky zadovážiť samy beztej
to záruky,

b) do výšky 20,000.000 Ks na opatrenie
iných polrieb v záujme verejnom nevyhnu
teľných.

(7) Záručné listiny a záručné doložky
podľa tohto článku vydané sú oslobodené
od poplatkov.

(?%)Tieto záruky treba dať snemu Slo
venskej republiky na vedomie.

Článok XVII.

("!)Povolené prostriedky možno použiť,
ak zvláštne zákonné predpisy neurčujú nič
iného, len do konca roku 1940 a na úhradu
výdavkov splatných do konca tohto roku.

(7) Tolo ustanovenie neplatí pre pro
striedky povolené na úhradu stálych platov
ako služného a penzií. Tielo prostriedky
môžu sa použiť až do uplynutia premlčacej
lehoty.

Článok XVIII.

Pri dočasnom prideľovaní alebo trva
lom prevedení zamestnancov z jedného re
zortu alebo štátneho podniku do iného re
zortu alebo štálneho podniku môžu byť
prostriedky, preliminované na osobné vý
davky v rezorte alebo podniku, ktorým sú
títo zameslnancí pridelení, prekročené za
podmienok 8 10 zákona č. 186/1939 S]. z.

Potrebnú sumu na týchto zamestnancov|
treba viazať v rozpočtoch, kde náklad
na nich je preliminovaný.

Článok XIX.

Predpisy v článkoch VIII až X, XII
až XIV sa nevzťahujú na štátne podniky.

Článok XX.

Minister financií 6a splnomocňuje, aby
na úrokovú službu tých dlhopisov Všeobec

ného a Zvláštneho fondu peňažných úsla
vov, ktoré prináležia príslušníkom Sloven
skej republiky alebo ústavom so sidlom na
Slovensku, prevzal záväzok prispievať zo
štálnych prostriedkov sumou najviac
8,894.190.— Ks.

Článok XXI.

Dielči príspevok podpornému fondu pri
Zemedelskej rade v Bralislave, stanovený
v 8 2 zákona č. 118/1927 Sb. z an. o po
skytnulí podpôr pri živelných pohromách
v spojení s vládnym nariadením č. 75/1928
Sb. z. a n., stanoví sa sumou 900.000 Ks.

ČASŤ DRUHA.

Článok XXII.

(") Minister [inancií sa splnomocňuje,
aby v roku 1940 mohol bez predchádzajú
ceho schválenia snemu Slovenskej republi.
ky štátny nehnuteľný majetok:

a) odpredať, a to do úhrnnej sumy
5,000.000 Ks, ak odhadná cena odpredáva
ného majetku v jednotlivom prípade ne
prevyšuje 1,000.000 Ks,

b) zaťažiť služobnos(ami alebo záložný
mi právami, a lo až do úhrnnej sumy
1,000.000 Ks, ak hodnota jednotlivej pre
požičanej služobnosli alebo jednollivá po
žiadavka zais(ovaná záložným právom ne
prevyšuje 200.000 Ks,

c) zaťažiť stavebnými právami.
(7) O týchto opatreniach treba podať

zprávu snemu Slovenskej republiky.

Článok XXIII.

(") V prílohe B. štátneho rozpočlu ma
rok 1940 (mimoriadny rozpočet, oddelenie
1, „investičné náklady štátnych podnikov“)
výdavky sa ustaľujú sumou 297,155.300K6.

(3) Minister financií sa splnomocňuje,
aby peniaze potrebné na pravé investície
štátnych podnikov, nakoľko nie sú kryté
vlastnými prostriedkami podnikov, pripad
ne z ich provozného zisku, zadovážil úve.
rovou operáciou alebo zálohou zo štátnej

pokladnice, a to:
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a) Slovenskej pošty až do
výšky 31,122.200 Ks,

b) Poštovej sporiteľne až
do výšky 2,800.000 Ks,

c) Slovenských štátnych
železníc až do výšky . 250,137.700 Ks,

d) Štátnych majetkov poľ[
nohospodárskych škôl a
výskumných ústavov
poľnohospodárskych až
do výšky ..

c) Štátnych banských a
hutnických závodov až
do výšky x

f) Štátnych kúpeľov až do
výšky

€) šlátnych
do výšky .

h) Štátnej visutej lanovky
až do výšky.

i) Slovenskej tlačovej kan
celárie až do výšky

2,186.400 Ks,

5,146.000 Ks,

2,373.000 Ks,
tlačiarní až

100.000 Ks,

2,670.000 Ks,

20.000 Ks,

297,155.300 Ks.

() K vykonávaniu týchto investícií
leda do úhrnnej výšky

možno prikročiť len vtedy, ak potrebné |
prostriedky boly už opatrené a súhlas mi-.
nistra financií bol daný.

(“) O používaní prostriedkov určených
na pravé investície štátnych podnikov plati
ustanovenie článku ll, ods. 5.

Článok XXIV,

() V prilohe B. štátneho rozpočtu na
rok 1940 (oddelenie 2, investičný rozpočet
vlastnej šlálnej správy) výdavky sa urču
jú sumou 239,000.000 Ks
a príjmy sumou 4,778.000 Ks

(3) Minister financií sa splnomocňuje,
aby úverovými operáciami zadovážil sumu,
polrcbnú na úhradu tých
kloré nie sú kryté príjmami.

(9) Na účet týchto úverových operácií
môže minister financií poskytnúť zálohu zo
štátnej pokladnice.

(+ O používaní prostriedkov určených
na tieto investície platí ustanovenie člán
ku XII, ods. 4.

(3) K vykonávaniu týchto investícii
možno prikročiť len vtedy, ak potrebné

výdavkov,

|

prostriedky boly už opatrené a súhlas mi
nistra financií bol daný.

Článok XXV.

Sadzba výrobnej a spotrebnej dane z
liehu, stanovená v článku I, ade. 1 zákona
zo dňa 7. júna 1932, č. 86 Sb. z. a n., klo
rým Sa menia niekloré ustanovenia zákona
o dani z liehu a upravuje hospodárenie
s liehom, na rok 1940 určuje sa 25 Ke.
V dôsledku toho nebude v tomto roku vy
beraná zvláštna prírážka k dani z liehu,
uvedená v článku Ill zákona zo dňa 22.
decembra 1920, č. 687 Sb. z an., klo
rým sa rušia alebo menia niektoré ustano
venia zákona o dani z liehu.

Článok XXVI.

Z výnosu samosprávnych prirážok vy
beraných podľa S 62 zákona č. 190/1399
SI. z. a plynúcich do camosprávneho fon
du, odvedie sa všeobecnej pokladničnej
správe 570/0.

Článok XXVII.

Ak dôjde k úverovým operáciám podľa
| tohto zákona v cudzích menách, môže mi

nister financií zaistiť úrokovanie a umoro
vanie určitými príjmami alebo poskytnutím
iných záloh. Istina a úroky vyplatia sa bez
srážky akýchkoľvek slovenských daní a
poplatkov, či prítomných alebo budúcich.

ČASŤ TRETIA.

Článok XXVIII.

Úrady, hospodáriace 6 výdavkami a
príjmami pripojeného štátneho rozpočtu,
ako aj šlátne podniky, sú povinné zasielať
ministerstvu financií do 20. každého me
Siaca výkaz 0 očakávaných peňažných
výdavkoch a príjmoch v budúcom mesiaci.

Článok XXIX.

Právne jednania, listiny, podania a kni
hovné zápisy, smerujúce k založeniu, za
isteniu (zaručeniu), zmene, prevodu (po
stupu) a zániku (splateniu) nárokov a zá
izkov zo štátnych úverových operácií, sú
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oslobodené od kolkov a poplatkov, vyní
majúc sporné súdne pokračovanie.

Článok XXX.

() Ak vyžadujú jednotlivé články po

drobné predpisy, budú vydané vládnym
nariadením.

() Tento zákon platí odo dňa 1. januá
ra 1940, vykoná ho minister financií a
všelcí členovia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sekolv. r.
Dr. Tuka v.r.

Dr. Ďurčanskýv. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v.r. Medrickýv. r.
Sívákv.r. Stanov. r.

Čatloš v. r.



Slovenský zákonník č. 343. 679

ŠTÁTNY ROZPOČET

SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NA ROK 1940.

Príloha A.

Riadny rozpočet.

Priloha B.

Mimoriadny rozpočet.
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Priloha A.

Riadny rozpočet.

Prehľady rozpočtových skupín.
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Prehľad štátneho rozpočtu na rok 1940.

Skupina I. Vlastná štátna správa.

Kapitola | Výdavky | Príjmy

Čls. Názov | Ks

1 Prezidení republiky a kancelária prezidenta republiky 3.151.000 —.

2 Snem Slovenskej republiky | 4,000.000 20.0003| Predsedniclvovlády |6.299.000|— 258.000
1 Mi islerslvo zahraničných vecí 13.035.900 5,200.009

S Ministerstvo národnej obrany 2-10,009.600 1.688.5006 Miisterslvovnútra HO,696.100| 60,009.000
ä MinislerstvopravosúdiaaNajvyššísúd 41,658.000| 2209.200
B Najvyšší správny súd 1.500.000 7.0003 Ministerstvoškolstvaanárodnejosvely !215,813.500| 6,413.80010Ministerstvohospodárstva 18,627.100| 17,037.80)
1 Ministerslvodopravyaverejnýchprác |138,615.C00| 32,215.90012Ministerstvo[inancil 123278.090| 1.107,091.700
13Všeobecnápokladničnáspráva 1131,303.007| 202920.25614Penzie 107.064.900| 30,295.400
15 Najvyšší účtovný kontrolný úrad | 1,600.000 —

Úhrn skupiny I. 1.51422107 1.467,678.55€

|
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Prehľad výdavkov vlastnej
rozčlenený na osobnéa

| c— A.Osobné
] .) podľa b) ostulné osobnéalových

3 | Ná no v zákonova riadne mimoriadac
a | o mnž | —— ————

| |

1 ! Prezidení republiky a kancelária prezidenia |
U republiky 896.100 1,314.900 —

2 % Snem Slovenskej republiky — l 3 289.000 —

3 | Predsednícivo vlády 1,820.000 786.000 —

4 Ministerstvo zahraničných vecí 2.810.000 | 5,335.900 10.000

S Ministerstvo národnej obrany 48.470.100 | 32,910.000 —

6 Mi isterstvo vnútra 105,631.200 9.052.600 3.099.500

7 Ministerstvo pravosúdia a Najvyšší súd 32,996.400 ! 3.034.400 —

8 Najvyšší správny súd 1,178.000 , 109.300 —

9 Ministerstvo školstva a národnej osvety 212,553.900 | 27,963.700 —
10 Mi isterstvo hospodárstva 15,480.100 | 2,942.400 —

11 Ministerslvo dopravy a verejných prác 32,208.600 6.037.050 |- —

12 [ Ministersivo [linancil 74 836.200 3.177.100 56.000

13 | Všeobecná pokladničná správa — 1,067.735 1.000

14 I Penzie — 107,0€4.900 —

15 " Najvyšší účtovný kontrolný úrad 1,103.000 60.000 —Úhrnň529,973.600"204.182.985"— 3,156.500
|

|

——

——
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štátnej správy (skupina I.) na rok 1940
vecné výdavky.

Kapitola

©©4„©0m»60N.O

be tn-B©

Výdavky 1 B Vecni výdavky |
výdavky |

Spolu Vecné Celkový
osobné riadne mimonadne výdavky úhrn

spolu výdavky | spolu výdavkov— | 2a Š8 —
———71-3—

|
|

U | |

1,311.900 2,211.000 405.000 335.000 940.000 | 3,151.000

3.298.000 2 298.000 562.000 150.030 712.000 Č 4,000.000186.000|— 2.606.0003608.00085.0003,693.0006.299.000
5,345.900 8,155.900 3,160.000 3,140.000 6.900.000 19.055.900

32.910.000 81.380.100 158,619.900 — 158,619.900 2:10,000.000

12,142.100 117.773.300 176,036.400 46,887.000 222,923.400 340,696.700

3.054.400 36.040.800 10.412.200 1.205.000 11,617.200 47 658.000

109.300 1.296.300 203.700 10.000 213.100 1,500.000

21 963.100 240,517.600 29.292.900 6,063.000 35,355.900 215,873.5002.912.400| 16422.50059,250.600| "““954.00060,204.60078,627.100
6.057.030 | 38.265.650 68.266.050 32,093.300 100,349.350 18.615.000

3.233.100 | 78,069.300 43.981.600 1,224.100 45,208.700 123,218.000106.735| 1,069.735115729.39214,904.890| 130,234.212.1131,303.007
107,064.900 | 107061.900 — — — | 107,064.900

60.000 1,163.000 297.000 150.000 431.000 1,600.000

201,339.495 131,313.085 107.191.290 111,409.022 | 1.514,722.107

b03>»0

bed [3]

670,217.732
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Prehľad

nákladov provozných rozpočtov

štátnych podnikov

(skupina II.)
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Prehľad nákladov provozných rozpočtov

I, Naklady provozPlatypodľapletovýchzákonov— |
a nonadení

ň Názov zomest- zameslosn- |z sri|| |
ve ,

č | Ks Ti

1 Slovenskápošla 46,231.410017.201.300| 63,482.700
2 Pošlová sporiteľňa 2.504.0531 576.710 3,380.8213 Slovenskéštálneželeznice 150.960| 106,506.010106,657.0004 Šlátnelesyamajelky 1.676.200— 14,353.400|16029.600
5 Štálne majetky poľnohospodárskych škôl a vý

skumných úslavov poľnohospodárskych 90.000 — 90.090

G Šlátne banské a hulnícke závody 1.729.200 — 1,729.200

Šlátne kúnele — — —

8 Šlálne llačiarne 28.100 — 29.100

9 ! Slcvenský zákonník u Úradné noviny — — —

10 Tabaková režia 1,693.500 — 1,693.500

11 Šlálna mincovňa v Kremnici 263.800 — 263.800

12 Šlálna visulá lanovka v Tatr. Lomnici — — —

15 Vojenské lesné podniky — 1,114.700 1,114.70)

14 Slovenská tlačová kancelária 13.200 — 13.200

Úhrn „ 24,130.711 139,352.210. 19.4482.921

|
L

|
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štátnych podnikov (skupina ll.)

ného rozpočtu

plotyay [celkovýúbe:
smlúv a

! | >»

— ——— ——— ———-lá
575.000 555.000 9.172.000 58,433.300 132,218.000 1

— 14.681 — 4,960.200 9,015.102 21.068.40022,122.50092914200M2818,00©— 566,181.00032,336.70059,109.8005,100.000| 158,985.800— |— 242161.9004
|
i 20.100 | 1.265.994 — | 113.915 | 3,250.609 52.213.600— 1 11.12.101,989.400| 123.507.600147,167.9006

520.100 | 1.361.610 - | 11,366.640 13,248.350 1

95.400 1.066.000 25.000 1,159.000 2,973.800 s|
80.000 |! 31.500 2610: 651.000 188.600 |

| T 14.155.200 13.600.000 | 14432.900 103,881.600 10 || 14.3001.659.400215.300| 18M000| 4085500| 11|
| 182.100 | — — | 1,911.800 © 2099.900 12 |

| 282.400 5.216.200 — 9,178.000 15,851.300 13 k520.000!——| 636-800:1170.000—[| 14
| 1,908.700 126.261.985 123 142.000 192.355.855 | 1.244,154.401

! !
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Skupina III.
Správa štátneho dlhu.

Výdavky na šlálny dlh sú obsažené jednakv skupine I. „Vlaslná šlátna správa“ vka
pitole 13. „Všeobecná pokladničná správa , nakoľko zaťažujú štálnu správu, jednak
v skupine II. „Správa štátnych podnikov“ v rozpočloch šlátnych podnikov, nakoľko

tieto podniky na šlátny dlh prispievajú.

| | | RÝdei ú |
-. !Kapitál— Rýdziúroka+Úhra

14 V ý davk y | p a úmor Správaž12 —— —00—
] — m —— aS-am

| — — ————

1 Štátny dlh,

1: Vnútorný šlálny dlh. Dlh zalo- |
" žený a dlh prechodný | — 131.517.587 — 131,517.587

| 21 Zahraničný dlh — — — —

3 Správne výdavky — — 1,399.009 1,309.09)

Úhrn skupiny III. — 131.517.587 1.329.099 132,817.38:

vol
b-— Rčdzi úrok| 5 . 1 Správa Úhra

—| Z P ríjmy a umorčlá —— 28000
— | —

1 | Štálny dlh,

| 1 | Úhrada štátnymi podnikmi 55,065.50) — 55,065.30)v |

"2" Úhrada samosprávnymi sväzkami 1.168.038 — 1,163.033

3 Úhrada zo zvláštnych prameňov pri- |
jmových 3,128.767 — 3.128.147

4 Úhrada šlátnou správou 12.155.282 1,309.000 23.4535.28)

Úhrn skupiny III. 131,517.587 1,309.000 133,817.597
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Príloha B.

Prehľad mimoriadneho rozpočtu.
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B. Mimoriadny rozpočet.

©» i

V [

. . Štálne výdavky Ks
> 1
O ]Ty—-— ELA— TH| 25.7

! !

1 | Invesličné náklady štálnych podnikov (investície pravé) | 297,195.300

2. Investičné náklady vlaslnej štátnej správy | 239.000.000

Úhrn mimoriadneho rozpočiu 53%6,.155.300
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B. Mimoriadny rozpočet.

. |
c I

s Štátne príjmy Ks
6 |

| nIÁTTT—ÝIRUII—ÝÉÝHIIIIIII - ———

1 Investičné príjmy šlátnych podnikov —

Investičné príjmy vlastnej šlálnej správy 4.778.000

Úhrn ! 4,778.000
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Priloha A.

SKUPINA I.

Vlastná štátna správa.
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1. Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky

| 1940
— | 7 -—. o — >

a 3lŤ Štátne výdavky fiadne | Mimoriadne úbradúb. NOO
| | |

| i 1. Prezident republiky a kancelária !
prezidenta republiky. |

1 Prezident republiky a kancelária |
prezidenia republiky, |

1 Prezident republiky: |
A. Osobné výdavky i 1,230.00“) — 1,230.000)

Titul 1. (úhen) | 1.250.000 — 1.250,09

2 Kancelária prezidenta repobliky. i
[i

1 Civilné oddelenie: |
A. Osobné výdavky 10739400 — 0759400

B. Vecné výdavky . 590.000 330.000 ! 920.00081.(úhrn)| 13494001330.000[|— 1.679.400
|

2 Vojenské oddelenie: |
|

A. Osobné výdavky 201.600 — 201.60

B. Vecné výdavky | 15.000 5.000 | 20.00082.(úhrn)| 216.6005.000]— 221.60
Kapitola 1.

A. Osobné výdavky: | |
Titul 1 | 1,250.00U — 1 1250009

|

Titul 2 | 9610000 — | 61000Úhrn|2211000]— —12211000
I

B.Vecné výdavky: |

Titul 1 | — — T|

Titul 2 ] 605.000 | 335.000 940.000Úhrn605.000| 335.000"— 910.001
Úhrn osobných výdavkov ] 2,211.000 — 2.211.00%)

" sam!
Úhrn vecných výdavkov Y 605.000 , 335.000 940.00

!

Celkový úhrn kapitoly 1. u 2,816.000 3.151.009
|
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1. Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky.

| |
a Nr 1940

2 - co Štátne príjmy. |a. 2.8
é s la | Ks

—— | —————22——TD TI --—-——.
| 1. Prezident republiky a kanecz-lária
| prezidenta republiky. i|

51 Prezidení republiky a kancelária prezidenta rcpubliky

1 | Prezident republiky | —
|.

2! Kancelária prezidenia republiky |

—a—————————

———————.

Celkový úhrn kapitoly 1.

2-25.
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2. Snem Slovenskej republiky.

1 19-102.Z TT 
ž :— ta Štátne v ýdav k y riadne mimoriadne“ úhrn
a —- —— — — 
“ b a Ks
110 "—277 - ——————0E5 .—m TT 7- — HOEE. — a [7 u -—

| |

| 2. Snem Slovenskej republiky. |
| | |

Z | Snem Slovenskej republiky. | |
1l I1 „Snem. |

|

i poslanci:
! A. Osobné výdavky 2,392.000 — | 2,392.000

U |

| 6 1. (úhrn) 1 2392000, — | 2392000
|

2| Kancelária snemu:

| A. Osobné výdavky 896.000 — 896.000

B. Vecné výdavky 562.000 | 150.000 712.000| 82.(úhrn)1,458.000| 150.000|— 1.608.000
Titul 1:

A. Osobné výdavky 3,288.000 — 3,288.000

| B. Vecné výdavky | 562.000 150.000 712.000

Titu] 1 (úhro) 3,850.000 | 150.000] 4,000.000

Celkovy úhrn kapitoly 2. 3,850.000 | 150.000 | 4,000.000
u

l
|
|
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2. Snem Slovenskej republiky.

„! „! 1940
— ! a 1 .21L s | Štátne príjmy —..—sl € Ks

—-——->———O— T -—2 ——
|TT

| | 2. Snem Slovenskej republiky,
| | !| !

2 Snem Slovenskej republiky. |

1 Snem 20.000

Celkový úhrn kapitoly 2. 20.000

————klrekkemev———————-— ———ŤÔ—.—
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3. Predsedníctvo vlády.

1910

K — T NE
2 2% Štátne výdavky riadne mimoriadne úhrn
+ ž a5 ——
s b a Ks

a] —— ———— —— Ú o —
[o |

3. Predsedníctvo vlády. | |1]

3/1 | Predsednícivo vlády. |
1 | Predseda vlády:

A. Osobné výdavky ! 180.900 | — | 180.900

B. Vecné výdavky i — — | —
1] I

|| 8 1. (úhrn) | 180.900. — 180.900

| 2 | Výdavky všcobecné:
POO AOsobné výdavky 1,355.100 — 1,355.100

| B. Vecné výdavky 325.000 | 25.000 350.000
] 1

i 52 ( | 1,680.100| 25.000 | 1,705.100
|

3 Zvláštac výdavky zpravodajskcij |
| služby:

B. Vecné výdavky Ň 320.000 — 520.000
A

S 3. (úhrn) |. 520000, — | 52p.000

4 Na fond na nepredvidané výlohy |
| vlády podľa 6 5. ods 2 zákona zoll

däa 2. marca 1919 č. 175 Sb. z. |
B. Vecné výdavky 2,200.000 — | 2,200.000

5 1. (úhrn) 2,200.000 — 2,200.000

Tilal 1:

A. Osobné výdavky 1,536.000 — | 1,536.000

B. Vecné výdavky 3,045.000 25.000 | 3,070.000

| Titul 1. (úhrn) 4.581,00, 25.000] 4,606.000
|

„| Clenovia vlády.

| 1 Ministri a predseda vlády:
| A. Osobné vydavky | 40.000 — 10.000
| B. Vecné vydavky — — —

|Titul2.(úhrn)| 40.000-—-[|- 1500
|

a Šlátny šlaltistický úrad: !
|

| A. Osobné výdavky |. 1,030.000 — 1,030.000

| | B. Vecné výdavky 503.000 60.000 | 623.000

| Titul 3. (úhra) 1 1,593.000 | 60.000 1,653.000

!
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3. Predsedníctvo vlády.

19102 "a k 0
22 s Šlátne výdavky riadne mimoriadne úhrntl c o
< há Ks
r I, I

: |

| |
i Kapitola 3. Ň
] 1

| A.Osobné výdavky: |
| Tital 1. 1.53::.0993 — 1,534.09)

] Titul 2. | 10.09) — : 40.000

Ť Titul 3. | 1.030.009 — 4..1,030.009
I ! ————

ä Úhrn 2,26.990 — 2.06.00)

| B Vecné výdavky:
| Titul 1. 3.015.029 25.00) 30100)

] Titul 2. — — —
Titul 3. 563.009 60.093 623.00)

| Úhrn 3.638.093 35.093 3,693.00)ľ Úhrnosobnýchvýdavkov2.0106.09)—ij— 2,606.000
Úhrn vecných výdavkov 3,608.090 85.000 3,693.000

Celkový úhrn kap. 3. 6.214.09) 85.099 6,299.09)
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3. Predsedníctvo vlády.

103

„Kapitola

Titul

—————————

Štálne príjmy

|Paragraí

3. Predsedníctvo vlády.

Štálny štalislický úrad

Celkový úhrn kapiloly 3.

———

———

1940

k.s

|

I
NÚ 2,585.09

2,595.000



Slovenský zákonnik č. 343.

4. Ministerstvo zahraničných vecí.

! i 1940
s — a:xT“———“ |
2 21 s Štátne výdavky i Tladne mimoriadne, úhrn
s 215 [7——> | "
< bla. ] Ks
TT1 BET. T [ —-—TÍ

f 4. Ministerstvo zahraničných vecí. ] |
| Ministerstvo zahraničných vecí. ]

| i

Minister: | |1.Platministra 1O 135000|0—07135000
2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe minislra | 22.500 — | 22.500

5 1. (úhrn) | 157.500 | — | 157.500

Ústredná správa: Y |
J

| A. Osobné výdavky 1. 7.913400 — 7,913.400
B. Vecné výdavky 1,481.000 | 180.000 1,66:1.00082.(úhrn)po9457400180.000— 9,637.400

| Titu! 1. (úhrn) „[ 9,614.900 | 180.000, 9,794.900| U.
J | | Zahraničná služba: |

jVyslanecivá: "| B.Vecnévýdavky 1.920.0002,500.0001— 3,420.000S1.(úhrn)1...920,000| 2,500.0003,420:000
9 |Konzuláty: |

| B. Vecné výdavky | 426.000 350.000| 716.000| S2.(úhrn)I 426.009,350,000— 716.000
Titul 2. (úhrn) | 1.36.00 | 2,850.000: 4.196.009

| Účasť na medzinárodných inštilú- J
ciách a jednaniach: |

| A. Osobné výdavky 15.000 10.000 ! 25.000

IB. Vecné výdavky 40.000 50.000 " 91.000
1

! Titu! 3. (úhrn) [ 55.090 60.000 115.000

Propagačná služba: |

I "Kultúrny a propaffačný slyk s cu- |
| dinou: |
h B. Vecné výdavky | 550.000 — 550.000

A [,

| 6 1. (úhra) 1 550,000, — 550.000|. —
"Činnosť propagačná a vydavateľská: | |I

B. Vecné výdavky |! Ho.000 60.000 " 400.000

5 2. (úhra) 1. 30000" 60.000 400.000

Tital 4. (úhrn) 890009. 60.000 950.000
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4. Ministerstvo zahraničných vecí.

AJ U 1910
s| [zl
P-O Štátne výdavky i riadne mimoriadac! úhrn4-11 — m.—

Ml 07 Ti |

Kapitola 4. | || .

| A. Osobné výdavky. |
1

Titul 1. 8,130.900 | — 5. 8,130.900
Titul 2. , — — 1 —
Titul 3. 15.000 10-000 |. 25.000

Titul 4. .! — — —

! Ť || ! Uhra 1 8.145.900 10.000 | 8,155.903

| k | s!

| B. Vecné výdavky. 1
I| Titul1. 1,181.000180.000— 1,661.009| Titul2. 1,316.000| 2,830.000— 1.196.000

Titul 3. | 41.000 59.020 90.000

| Titul 4. 890.000 61.000 955.000
| |

| Uhrnn..3,100.000| 3,140.000| 6,930.000
! |

Úhrn osobných výdavkov | 8,1-15.900 10.000 1 8,155.900| Úhrnvecnýchvýdavkov1.3.740,00|— 3.110.000,— 6,900.009
| 1

| | Celkový úhrn kapiloly 4. | 11,005.900| 3.150.009 | 15.055.900

, ] I

! 1 |100 !

,
| | ,

1
|

o.©
|
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4. Ministerstvo zahraničných vecí.

———

Kapilola Tilul Paragral

Šlálne príjmy

O——

5%.-—5m7:

o Ta

4. Ministerstvo zahraničných vecí.

Minisierstvo zabraničných veci.

Ústredná správa

Titul 1. (úhrn)

Zahraničná služba.

Vyslanecivá
Konzuláty

Tilul 2. (úhrn)

Celkový úhrn kapitoly 4.

60.009

60.000

A

2,330.000

2,790.000

5,140.000

5,200.000
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5. Ministerstvo národnej obrany.

»Kapitola

a

-——-—2—-————————

i 1940

Štátne výdavky. | nadne | mimoriadne| úhra] [ nn
2. — Ks Ň

|

5. Ministerstvo národnej obrany.

Ministerstvo národnej obrany. |

Úslredná správa.
Minister: Ň i

1. Plat ministra , 90.000 — 90.000

2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra 30.100 — 30.100

A. Osobné výdavky . 120.100 — 120.100

$ 1 .lúhrn) 120100] —— [120100

Platy voj. fážistov:
A. Osobné výdavky — — —

Platy obč. zamestnancov:
A. Osobné výdavky 2,360.000 — 2,360.000
B. Vecné výdavky ! 29.900" — 29.900

S 3. (úhrn) 2,389.900| —— | 2.399.900
|

Zahraničné orgány: |
A. Osobné výdavky 900.000 | — 900.000

B. Vecné výdavky si 280.000| — 280.000S1.(úhrn)1.1180.000|— —1180.000
Kancelarske potreby. tlačivá a iné | |vecné výdavky: |

B. Vecné výdavky , 465.000 — | 465.000
u

Naturálne a ubytovacie výdavky: |
B. Vecné výdavky , 30.000 | — 30.000

Telegral[ a teleľon:
B. Vecné výdavky , 100.000 | — 100.000

Ceslovné a dopravné výdavky: |
|

B. Vecné výdavky 200.000 | — 200.000

Subvencie: ! | |
B. Vecné výdavky | — | na Ť 2

Titul 1: ŤA.Osobnévýdavky 3.380.1001— —3.380.100
B. Vecné výdavky 1,104.900 | — 1,10:1.900

Titul 1. (úhrn) 4493000 — 4.483.000
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5. Ministerstvo národnej obrzny,

[ x 1940s a , O, ]21"8% Štátnevýdavky.| riadne| mimoriadne!úhra
a 2 £ Ň A Un z a A ——
sá H A. —.- -———. . [. Ks

. ——— u — [77 ——2—2.——.:—— - —— ——
1l !

] |

5l2 Národnáobrana. |
1 Plaly voj. gážislov: | tú

li m

H A. Osobné výdavky + 44,770.090 — . 141,710.000

, 2" Peňažné nálcžitoslí mužslwa: M
A A. Osobné výdavky 18,590.090 : — ] 18.390.090

3 Platy občianskych úrad., kanc, per“ |
| sonálu a zriad:: U

A. Osobné výdavky 2,160.000 — 2,160.099
B. Vecné výdavky 40.090 2 40.03)

S 3. (úhrn) 2.209.000 — 2.209.003

4Paušály, služobné knihy a tlačivá:
B. Vecné výdavky 8.900.000 — 8.900.09)

5"Naturálie:
| B. Vecné výdavky 75.090.000 — 15.000000

U

I6/|Proviantné sklady: |
A. Osobné výdavky 1,159.099| — 1.15.00)

B. Vecné výdavky 1,2350.000 — 1.230.09)

S 6. (úhrn) 2,109.009 — 2,102.00J

Výstroj a lôžka:
A. Osobné výdavky 809.090 — 809.09)
B. Vecné výdavky 4,000.04 -— 4,009.09)

8 7. (úhrn) 4.800.009 — 4,500.00.

8 Ubytovacie výdavky: U
A. Osobné výdavky 100.000 — 10000.B.Vec:— výdavky 10,700.000—10.730VI.

S 8. (úhrn) 10.09.000 — 10.59.00.

9s Nakup okoni a výdavky za tricdcnie
koní:
B. Vecné výdavky 10.000 — 10.00)

10 Chov vojenských koni
| B. Vecné výdavky 890.000 — 890
11 Zdravolnícivo:

A. Osobné výdavky ľ 600.000 — éÉ2. 022
B. Vecné výdavky 1,350.009 — 1,3500

1,930.0V0 — 1.933.(5))S 11. (úhrn)
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5. Ministerstvo národnej obrany.

—m
Kapilola

—n——i————

.

Titul

Gn

——O—————

| 1910ai ——————T
z ] Štátne výdavky | riadne , mimoriadne| úhmo. [———-2.2 ——.[JA ,Jam[oo. KM TA

11? Letectvo: 1.
| A. Osobné výdavky 2,200:000 — | 2200000
Ť B. Vecné výdavky , 9,010.000 — 1 9,010.000l S12.(úhrn)„[| 11,840.000! —0.11.510.000

10 2cenijniclvo a voj. železnice: |
| A. Osobné výdavky : 200.000 — | 200.000
"OR, Vozné výdavky „U 1,500.000 — 1 1,500.000

5 13. (úhrn) . 1,700.000 — 1,700.000

I Štaviteľslvo: | |
A. Osobné výdavky i 50.000 | — | 50.000
B. Vecné výdavky „A 1450.000| — I. 4,150.000

S 14. (úhrn) .| 4500000 | — | 4500000

[15 Telefraf a telefon: | |
A. Osobné výdavky A 40.000 — : 40.000

B. Vecné výdavky , 1,390.000 — | 1,390.000815.(úhrn)„|1430000|— —|1430000
16 Automobilnictvo: | |
| A. Osobné výdavky 2,000.000 — 2000000I4B.Vecnévýdavky „U.18,000.000—— .18,000.000

I —

| 8 16. (úhrn) „| 20.000.000| — 1 20,000.000

17 Vozatajstvo: |
| B. Vecné výdavky , 1,200.000 — | 1,200.000

1. m
19N"Zbrane a delostrelcký materiál: |

B. Vecné výdavky , 2,200.000 — | 2,200.000

I“ Špeciálna vý cbroj delost:eleclva, | |
zvláštne L.jové prostriedky a
oplické pristroje:
B. Vecné výdavky . | 1,200.000 | — 1,200.000

0. Ústavy zbrojnej služby: |
A. Osobné výdavky . 2,300.000 | — 2,300.000

m B. Vecné výdavky 3,200.000 " — 3.200.010

| $ 20. (úhrn) | 5,500.000 | — | 5:500.000
| [

91"Strelivo a výbušiny: |1 .

PB. Vecné výdavky NM 100.000| — 100.000

093)Delostrelecké cvičištia a strelnice: |: |

| B. Vecné výdavky 300.000 — | 300.000
| , | |
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5. Ministerstvo národnej obrany.

h

, . 1 1940

S 21% Štátne výdavky | riadne emimoriadne| úhraa/2l% i —
sú[la i Ks .

—————0—-——— -- 

I .

|

sle [283]Vojenské muničné a zbrojnické to | |várne:
A. Osobné výdavky 800.000 2— 800.000

B. Vecné výdavky 1,000.000 | 2 1,000.000623.(úhrn)1,800.000!— —| 1,800.009
94]Výskumníctvo: |

A. Osobné výdavky | — — U: —
B. Vecné výdavky | — 2 h —

6 24.(úhrn) [2 1001-2 | |

25lVojenské učilišlia:
A. Osobné výdavky 50.000 2 50.000

B. Vecné výdavky : 850.000 — | 850.00)

S 25. (úhrn) Ť 900.000 — | 900.000

26]Telesná a mravná výchova:
B. Vecné výdavky | 500.000 — 500.000

|

21] Branná výchova: | |
A. Osobné výdavky , 140.000 — 140.000

B. Vecné výdavky | 480.000 — 480.000

8 21. (súhrn) 620.000 — 1] 6000
28| Výcvik voj. osôb vzálohe a cvičenie |

vojska:
A. Osobné výdavky 1,500.000 — 1,500.000

B. Vecné výdavky 2,000.000 | — 1... 2,000.000

$ 28. (úhrn) 3,500.000 | — | 3,300.000
29]Dopravné a cestocné výdavky: |

A. Osobné výdavky — ! — —
B. Vecné výdavky 5,015.000 | — 5,015,000

$ 29. (úhrn) 5,015.000 | —“ 5,015.000

30l Náhrady:
A. Osobné výdavky 2 — —

B. Vecné výdavky 350.090 — | 350.009

| S %. (úhrn) 350.000 — | 350.000

| mil Podpora välečným invalidom | |
A. Osobné výdavky | 250.000 | — © 250000

m2]Rozličné polreby a iné nepredvida- |
| | né výdavky |
| B. Vecné výdavky 1,000.000 | — [ 1,000.000A | |
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5. Ministerstvo národnej obrany.

Paragraf

"|Kapitola

—2——————————..—252—.————

TTTIIEEZEEn————o E—<

1940

Štátne výdavky riadne |enimoriadne úhrn

Ni 1

Tilial 2. |

A. Osobné výdavky „|. 71,700.000 1.11,100.000

B. Vecné výdavky 1 156,515,000 | | 156.515.000

Titul 2. (úhrn) 234,215.000 | 24,215.000
I

Nemecká vojenská misia: |
A. Osobné vydavky | 300.000 ! 300.000

B. Vecné výdavky „A 1,000.000 1.000.000

Titul 3. (úhra) | 1,300.000 1,300.000

Kapitola 5. |

A. Osobné výdavky:

Titul 1. , 3,380.100 3,380.100

Tilul 2, 17,100.000 77,100.000

Titul 3. 300.000 300.000

Ihrn 81,380.100 81,380.100

B. Vecné vydavky:

Titul 1. 1,101.900 1,101.900

Titul 2. 156,515.000 156,515.000

Titul 3. 1,000.000 , 1,000.000

Úhrn 158,619.900 158,619.900

Úhrn osobných výdavkov 81,380.100 81,380.100

Uhra vecných výdavkov 158,619.900 158,619.900

Celkový úhrn kapiloly 11, 240,000.000 240,000.000
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5. Ministerstvo národnej obrany.

|
2 a | . 1940,Z 2 ei Štátne príjmy
a sl: | —. 2.Z FIláÁl Ks

|! |
I: Y

ONE 5. Ministerstvo národnej obrany. ||
5 | Ministerstvo národnej obrany.

1 | Úsiredná správa —
e |!

2 | Národná obrana | 1,658.500
3 | Nemecká vojenská misi U —

Celkový úhrn kapitoly 3. 1,653.500
!

|

J

1
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6. Ministerstvo vnútra.

11 h 19-10— a [MUT o
< a | Štátne výdavk y riadne "mimoriadne, úhrn
na z S 1] u |

<a Ť u Ks
! |

| 6. Ministerstvo vnútra. i
[3 | Ministerstvovnúlra. |1 Minisler:

| 1. Plat ministra NÉ 90.000 , -— 90.000

2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra | 30.100 — 30.100

A. Osobné výdavky ] 120.100 | 120.100|
r $ 1. (uhrn) 1201001 — 120.100
H ! !

2 j Ústredná správa: |

u A. Osobné výdavky | — — —| B. Vecné výdavky ! — | — —
|

1 S 2. (uhrn) Ň — | — —
S v I !

Tita] 1: | | j! "

A. Osobné výdavky 120.100 | — Ť 120.100
B. Vecné výdavky — — | —

Titul 1. (úhrn) 5 120100] — 7 120400o A | |
- Politická správa. | |

"1 Ústredná správa a polilieké úrady:! |A.Osobnévýdavky |41,215.000:— 3,019.50041,261,500
. 1

| B. Vecné výdavky 1... .6,019.400 |, 2,050.000, 8,069.400| S1.(úhrn)41.21.400:— 5.099.500!52,333.909.
|! 4

2 Policajné úrady a oryány: | i

A. Osobné výdavky „ 15,617.200 | — | 15,6-17.200
D. Vecné výdavky | 3,310.100 | 250.000 + 3,510.100

6 2. (úhrn) „| 18.957.300, 250.000, 19,207.300

3 Hospodárska kontrolná služba: ! Ú

i | A. Osobné výdavky 491.900 | — 491.900

| B. Vecné výdavky A 101.100 | — 401.1008 3. (úhrn) 896.090 — "896.000
U a a I

[4 Hraničná a rozhraničovacia služba: |
| | B. Vecné výdavky — 1,3953.000 1,395.000

, - - .

I S 4. (úhrn) | — | 1„393.009 1„393.009a v
5" Výdavky, spojené s likvidáciou kra-!

| jinského hospodárstva:
! B. Vecné výdavky Ň | — 95.000 93.000

| 6 5. (úhrn) ] — 95.09) 95.000
, | |na | ,
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6. Ministerstvo vnútra.

| 1940Sl[si O LOJSl8] Štátnevýdavkyriadne—.mimoriadnej:— úhrn
a 2 a | Kl I - 1 Os [ilAe, O ! Ks

| | Ň

| ! ]

úl) G6fSanalorium v Trené. Tepliciach: | | ľ
I |

A. Osobné výdavky | 6.100 — 6.100

B. Vecné výdavky «|: 12.200 | — | 12.200

S 6. (úhrn) | 18.3001 — U 10

Tilul 2: A | 1]

A. Osobné výdavky Ň| 57,3609.200 3.049.300 Ť 60,409.700B.Vecnévýdavky I 9.245.800| 3.190.000||13,535.800
Tilul 2. (úhra) 67.106.000 | 6.839.500 || 73,945.500

a Zandárslvo:

A. Osobné výdavky 34,110.700 — | 34,110.700B. Vecné výdavky 15.691.000 145.000 15,826.000
. . |

| Titul 3. (úhrn) 49,791.200 145000[| 49.936.700

vi | Vyživovacie príspevky: .
i | B. Vecné výdavky 1,500.000 — 1,500.000

Tilul 4. (úhrn) 1.500.000 | — 1,500.090
n | Sčílanie ľudu: | i

| i B. Vecné výdavky Ť — 500.000 800.000

| | Titul 5. (úhrn) | — 800.000 800.000

U| Občianska proltiletecká ochrana a |
| obrana:

1 B. Vecné výdavky 50.000 | — 50.000
, i

| Titul 6. (úhrn) 50.000 | — 50.000

17] | Samosprávne prídely:
pop B. Vecné výdavky | 20,999.700 — 1 20,999.700

1 I | . ]

| | Titul 7. (úhrn) | 20,999.700 — | 20,999.700Na +Príspevky štátnym stranám: | Ť
0400. OB.Vecné výdavky | — 525.000 || 525.000

| | Titul 8. (úhra) | — 525.000 | 525.000
| | | Príspevky polovojenským orfanizá-. ä
Í ciam: | Ť

B. Vecné výdavky „| — 1,800.000 | 1,800.000
I t

Titul 9. (úhrn) A — 1,600.000 || 1,800.090
„10 Sociálna správa. J !

1 Sociálne poistenieB.Vecnévýdavky 13.307.00070.000— 13.377.099
8 1. (úhrn) 13.307.000 70.000 13,377.099
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6. Ministerstvo vnútra.

115mTOr—r-o—OryoS

—————————> ———

11

| Titul 11. (úhrn)

| 1940

d
s Štltálne výdavky riadne mimoriadne úhra
x. M Ks Ni

| :

! ,2| Slaroatlivosťstavebnáa-bylová:i
B. Vecné výdavky — 5,000.000 5,000.000

S 2. (úhrn) — 5,000.000 5,000.0003| Starostlivosťomládež:
A. Osobné výdavky 731.100 — 731.100B.Vecnévýdavky 11,898.500410.000| 12,308.500

5 3. (úhrn) 12,629.600 410.000 13,039.600

4 | Starostlivosť sociálne uslano
| vizne:

B Vecné výdavky — 250.000 250.000

6 4. (úhrn) — |. 250000] 250000

| Tita) 10: |

A. Osobné vydavky 731.100 — 731.100B.Vecnévýdavky 25,205.5005,730.000| 30,935.500
Titul 10. (úhrn) 25,936.600 5,730.000 31,666.600

Organizácia práce.1| Úradovnepresprostredkovanie
práce: |

| A. Osobné výdavky 103.400 — | 103400
. B. Vecné výdavky %.600 — | 36.600 |

i]

2 |Psychotechaicky ústav vBratislave: |
| A. Osobné vydavky 85.300 — ! 85.300
| B. Vecné výdavky 51.500 — 51.500

| S 2. (úhrn) 136803] — 136.800

3 | Ostatné náležitosii organizácie
| práce:

B. Vecné výdavky 106.000 — 706.000

8 3. (úhrn) 106.000 — 106.000
I

1: Medzinárodná organizácia práce:

| B. Vecné výdavky 20.000 — 20.0005 4 (úhrn) 20.000 — 20.000

| Tita) 11:
U A. Osobné výdavky 183.709 — 183.700| B.Vecnévýdavky8410— —814.100
[

1,0028 — 1.002.803
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6. Ministerstvo vnútra.

| | 1940
a 1 209 h , A TT

Z 5“ Štátne výdavky | riadne mimoriadne úhrnal|2 © o U

| | | U

| | m

u 19! Slarosllivosí o vojnových a povojnových ! |
poškodencov. i

|

1l Štátny úrad pre vojenských poško- | | |
dencov v Draltislave: H
A. Osobné výdavky 1,127.000 — 1,427.000
B. Vecné výdavky . 98.009 — 99.00)

8 1. (úhrn) 11,525.000 — 1 1,525.000

Všcobecné výdavky:B.Vecnévýdavky 37.087.000— 14.550.000:.51,437.000$2.(úhrn)37.057.009|14.530.000— 51,637.000
| Sociálne-lIckáúrske prehliadky: |

|

| A. Osobné výdavky — 40.099 40.000
RB.Vecné výdavky — 70.09) 70.09)

6 3. (úhrn) — 110.000 110.000

1 Zvláštne výdavky:

B. Vecné výdavky — 85.000 | 85.09)

5 4. lúhrn) — 85.000 85.02.

Výdavky štátneho domova vojen
ských invalidov v Kovarciach:
A. Osobné výdavky 52.09 — 52.10)
B Vecné výdavky 510.09) — 510.09)

8 5. (úhrn) 562.69) — 562.69)

Titul 12: |
A. Osobné výdavky 1,179.60) 400% 1,319.60)J
B. Vecné výdavky 37,695.099 14,/9>3.000 52,10).000Titul12.(úhrn)39,174.690|14.145.000— 53.919,63)

| 1, lná všeobecná slarostlivosť sociálna. |
1 Starostlivosť o prisťahovalcov

! a vysťahovalcov:
A. Osobné výdavky 10.000 — 10.000
B Veené výdavky 240.000 — 240.00)

z — 23.3.09)
. 5 1. (úhrn) 230.000 239.09

Starostlivosť o nezamestnaných:
A. Osobné výdavky 1.099 — 1.00B.Vecnévýdavky100.090— 14,170.000— 14,270.090

101.000 14.271.0095 2. (úhrn) 14,170.00J
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6. Ministersívo vnútra.

| | 1940
2 c a — --—-— —— 
Ž - Se Štátne výdavky " Fladne | nimoriadne" úhrns 2 a5 | -—— — — —a b £ o | Ks

6 1:3 J3ĽNáklad, spojcny s prevádzaním zá- |
[| kona číslo 43/1929Sb. z. a n o sla: |robných podporách:
! B. Vecné výdavky 7,500.000. — 1,500.000

| S 3. (úhrn) 7,500.000| —.— | 7.500.000

1[ Starostlivosť o ulečencov: |
|

| B. Vecné vydavky — 510.000 ! 510.000
5 4. (úhra) — 510.000. 510.000

1

| | Tital 13: ! i
hod. A. Osobné výdavky 11.000 -— 11.000| i0B.Vecnévýdavky 1,840.000| 14,630.000„22,520.000i Titul13.(úhra]7,851.000| 11,690.000|22,531.000

U

14 | i Zdravolná správa.

A Šlálne ústavy:
A.Šlátny zdravotný úslav: |

| A. Osobné výdavky . 466-900" -— 466.900
! B. Vecné výdavky | 149.300 415.000 1,16-1.300| Uhrn|1.216.200415.000— 1,631.200.

| | B.Štatne nemocnice: i
| | A. Osobné výdavky 14,071.400 — 1,071.400
NENÉ B. Vecné výdavky 4. 42,711.300 3,157.000 43 868.300

Úlro | 56.782.200| 3,157.000 59,939.700

| C. Ine odborná a liečebné ústavy:| i
| A. Osobné vydavky 1 1105.600 ! — 1,105.600

o! RP.Vecné výdavky | 561.400 450.000 3.761.400
! |

ol Uhro | 6.217.000“ 1500000 6,867.000
„D. Štátne úslavy pre vzdelanie a vý-|!
| cvik porodných asislentiek: |

| 4 A. Osobné výdavky 1... 103.300 — 103.300

| | B. Vecné výdavky [ 213.100 46.000 239.100
| Úhrn | 316400 16.000 362.100

E.Štátna epidemická poholovosť: !
A. Osobné výdavky 55.100 — 55.100
B. Vecné výdavky 100.900 20.000 121.900

Úhrn 156-0U0 20.000 176.000
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6. Ministerstvo vnútra.

1940
N a TT i m21|[%Štátnevýdavkyriadne— |mimoriadne| úhrn
ala3ile 222 222 2-22.
a [FE| Ks

| | |
|. Zväáštnezdravotnícke zariadenia:
1 A. Osobné výdavky 399.300 - —. 399.300
| B. Vecné výdavky | 141.500 , — 141800

Úhrn | 541400 — 0541100
I 1

6 "141 8 1: | |

| A. Osobné výdavky | 16,201.600 — | 16 201.600
| B. Vecné výdavky | 49527.500 3,788.000 | 53.315.800
| . I 1]

| S 1. (úhrn) 65.129,400 3,188.000: 69,517.400
i€—l2]Zvláčtine výdavky: || i |
! 1 B. Vecné výdavky 1.150.000 | 924.000 2074.000

| | S 2. (úhra] 1,150.000 921.000 2074000

[3 JLiečebné výdavky: |
0% B. Vecné výdavky 4 200.000 — . 4,200.000

| 8 3. (úhrn) 42000000 — [| 4.200.000

4 Poradné sbory: |A. Osobné výdavky ] 4.000 — 4.000
B. Vecné výdavky J 6.000 —- 6.000

S 4. (úhrn) | 10.000 — 10.000

5 Ochrana prameňov: h
A. Osobné výdavky 5.090 — 5.000

| B. Vecné výdavky 3.509 3.500
| S 5. (úhrn) | 8.500 -— 8.50)
| | Titul 14:

[ A. Osobné výdavky 16,210.600 | — 16.210.600
, t1 B. Vecné výdavky 51,887.300 | 4 712.000 . 539599.300
l , Titul14.(úhrn)71,097.909| 4.712.000— 15,809.900
|

15! Vonkajšia zdravolná služba. 1

"1 Zdravolná služba pri politických | :
úradoch: |

| A Osobné výdavky | 4.382.000 — 4,332.000
B. Vecné výdavky 1.618.000 — 1.61S.000

S 1. (uhra) + 6000000 — 6000000
f |

P licajná lekárska služba: | | J
A. Osobné výd:vky ! 89.800 | — 89.500

5 2. (úhrn) | 89.800 — 89.800
|
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119

Kapitola

————>

1[žu]

————— -—————D——————nnom
A.

Štátne výdavky
I

—

Titul 15:

. Osobné výdavky
. Vecné výdavky

Titul 15. (úhrn)

Kapitola 6.

Osobné výdavky:
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul

Titul
Titul
Titul
Titul
Titu]
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul

1.

2.

„NVecné

2.

SOBEUSU

13.

14.

15.

Úhrn

výdavky:

Úlra

Úhra osobných výdivkov

Úhra vecných výdavkov

Celkový úhrn kapitoly 6.

| 1940

nadne | mimoriadne úhra—- 7OT —
|

| 4471800 — | 4471,800
1 1.618.000 — 1.618.000

| 6089800 — | 6.089,80
1! Ni

|

| 120.100 — 120.100
|.57.360.200,— 3,049.500— 60,409.700
| 34.110.700 — 34,110.700
701.100 — | 231.100
| 188.100 — 188.7001,479.60040.000"— 1,519.600

11.000 —., 11.000
16.210.600 — P 16,210.600

4,411.800 — | 4411800114,683.800|— 3,089.500|117,773.300
9.745,800|— 3.190,00|.13.535,80

15,681.000 145.000) 15,826.000

1,500.000 — | 1500000
— 800.000 800.000
50.000 — 50.000

20999.700 o 20,999.700
— 525.000 525.0002 1,800,000— 1,800.0001.25,205.500|— 5,730.000|3€.935.500

, 814.100 — 814.100
31,695.000| 14705.000— 52,400.0007840.000| 14,680.000— 22,520.00054,881.300— 412.00058599.300

1.618.000 1.618.000|116.036.40040.887.000— 222,923.400|114,683.800| 3,089.500117.273.300j176.036.400|46.887,00— 222,923.100
| i

ij290,120.200— 49,916.500— 340,696.700



120 Slovenský zákonnik č. 343,

6. Ministerstvo vnúfra,

a | — | | 1910
Sl.+ 8" Štátne príjmy | ——al 53 | sli iu Ks

10+ o NM M o |
| : 6. Ministerstvo vnútra, io.

€ | Politická správa.

1 Ústredná správa a p-litické úrady 545.800
2 Policajné úrady a orgány. .. 367.000
5 J Príjmy, "pojené s likvidáciou krajinského hospodárstva 10.000
7 Sanalotium v Trenčianskych Tepliciach 19.309

Titul 3. (úhrn) . 941.100

Žandárslva 160.000——
Titul 3. (úhzn) 160.000

Samosprávne pridely 20,999.700

Titul 7. (úhrn) 20,999.700

|

|
10 " Sociálna správa.

. Starostlivosť stavebná oa bytová 199.300
3 Starostlivosť o mládež 1 611.600

Titul 10. (úhrn) | 2,112.800

11: Organizácia práce.
|

| Psychotechnický ústav v Bratislave 4000
i

| Titul 11. (úhrn) i 4.090

12 Slarostlivosť 0 vojnových a povojnových poškodcncov.

Zvláštne príjmy , A . 100.000
5 Príjmy štátncha domova vojenských invalidov v Kovarciach 10 000

Titul 12. (úhrn) 170.000
| |

1: lná všcobecnáú slarostlivosť sociálna.

1 Slazostlivosť o prisťahovalcov a vysťahovalcov 59 090
„ Stsrosllivosť 0 nezamestnaných 20.200
Ď Sturostlivosť o robotnícke družstvá konzumné a výrobné 10.009

Titul 13. (úhrn) 50.200
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6. Ministerstvo vnútra,

[21

uKapitola

| >
| % a + ..zl Šiátnepríjmy

— cdHolja,

JN
L4 | Zdravotná správa.

1 Štátne ústavy:
A. Šlátny zdravolný úslav
B. Štálne nemocnice .
C. lné odborné a liečebné ústavy .
D. Štátne úslavy pre vzdelanie a výcvik porodných asisien

tick

5 1. (úhrn)

Prijmy z liečebného

Tilul 14. (úhrn)

Celkový úhrn kapiloly 6.

1,055.000
26820.000
2,773.600

173.600

30,822.200

4.380.000

35,202.200

60,000.000
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7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

Ť 1940113 m —
2. a Štálne výdavky | riadaz mimoriadne úhrn
a. 2 ta ! — .—— -—LE a. a“ m | Ks

| . e. .» .| 1. Ministerstvo pravosúdia
I s Najvyšším súdom.

- |

1 | Ministerstvopravosúdia. |
1 + Minister: |

| 1. Plal minislra 90.090 | — 90.000
2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe mi

nislra 30.100 i — 30.100
A. Osobné výdavky 120.109 — 120.100

8 1. (úhrn) 120.100 — 120.100

Ministerslvo pravosúdia.

Úslredná správa:

A. Osobné výdavky 1.371.000 — ! 1 371.090
B. Vecné výdavky 308.500, 1,015.00) 1323.500

Tilul 1 8 2. (úhrn) 1,679.500 1.015.090 2,691.500

Titul 1. (úhrn) 1.799.609 1,015.000 — 2.914.600

|Jusličná správa :
A. Osobné výdavky 20 161.709 — 20 161.700

B. Vecné výdavky 7,071.399 175.090 7.26.1203

Titul 2. (úhrn) 37,236.0%0 175.000 37.411.000

Treslnica, prechodný ústav a donuc.
pracovňa v Lcopoldove.
A. Osobné výdavky 1 538.300 — 1,538.300

B. Vecné výdavky 1,7980.100 —- 1,789.:100

Titul 3. (úhrn) 3.318.700 — 3.318.700

4 Šltálny výchovný apolepšovaciústaoav |
a ženská (reslnica v llave.

A. Osobné výdavky 1.140.700 — 1,140.700

B. Vecné výdavky 1,103.00C9 — 1,103.000

Titul 4. (úhrn) 2,213.700 — 2 213.100

Najvyšší súd

A. Osobné výdavky 1.706.000 — 1,706.00)
B. Vecné výdavky 119.000 15.000 164.000

Titul 5. (úhrn) 1,855.000 15.000 1,970.0%0
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7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

123

Kapilola

Titul 1.

Titul 2.

Titul 3.

Titul 4.

Tilul 5.——————————————

02———————————

Titul 1.

| Titul 2.

| Titul 3.

| Titul 4

| Titul 5.

—o———————————————

A. Osobné výdavky.

Štátne výdavky

Kapitola 7,

. Vecné výdavky.

Úhrnom

Úhrnom

Úhm osobných výdavkov

Uhm vecných výdavkov

Celkový úhrn kapitoly 7. | 46,453.000|

i

Í 1940

riadne | mimoriadne ! únrmM I ——

AM Ks

1,491.100 | — 1.491.100

30,164.700 — 30.164.700

1,539.300 — 1.538.300

1,140.700 — 1,140.700

1,706.000 — 1,706.000

36.040.800 — 36,040.800308.500| 1,015.000|— 1,323.500
7,071.300 ! 175.000 ,— 7,246.300

1,780.400 | — | 1.280,4001,103.000:— —U4.103.000
149.000 15.000 | 164.00010,412.200| 1,205.000|11,617.200

|
36,040.800 — | 36.010.800

10.412.200| 1.205,000 | 11,617.200

1,205.000 | 47,658.000

0
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Celkový úhrn kap. 7.

724

7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

— 1940
- © || 4: ..Sl..lo“ Státne príjmy !
cl sle Ks" — “s (bla. h

i

1

7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším sú a
7 Mínistersívo pravosúdia s Najvyšším súdom

1 Úslredná správa | 156.200
» Jusličná správa 331.000

AH Trestnica, prechodný úslav a donucovacia pracovňa pre mužov | 966.000

4 Šlátny polepšovací a výchovný ústav v llave ! 745.000

ň Najvyšší súd 2.000

|

2 200.200
|
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8. Najvyšší správny súd

125

[Ol . 19403| 7 | —-——2—|ve Štátnevýdavkynadne— mimoriadae“úbrn
a a2l98a a4 h

m | O«i o 1 Ks o
077 —1007TY———— z

| !
|

8. Najvyšší správny súd. !

s Najvyšší správny súd:
A. Osobné výdavky 1,286.300 — 1,236.300
B. Vecné výdavky 203.700 , 10.000 213.700

Celkový úhrn kapitoly 6. 1,490.000 | 10.000 1,500.000

————————————.-..
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8. Najvyšší správny súd,

J |4/51 4 ! po
Ži % sl Štátne príjmy | Ra

a| čl2:
s la lE | Ka

: —— -1— ———SI
. 8. Najvyšší správny súd.

| u

8 | | Najvyšší správny súd | 7.000

| | | Celkový úhrn kapitoly 8. | 7.000
1 |

|

! |

! |

1 1

|

MN

| |Ol
| |

| | !

! |

| |A
! |!

h |

NA:
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9. Ministerstvo školslva a národnej osvety.
1940

+] |: 2l|21—% Štátne výdavky riadne 1aimoriadne úhrna2 8 1.
s [5 a. Ks

| | | | |! [

| 9. Ministerslvo školstva a národnej osvety. |
t | I

9 | 1 Ministerstvo školsiva a národnej osvety. r |

| 11 Minister: . | |
y í 1

| 1.Platministra 1... /— | 90.0002. Náklad na prípadnú zmenu v osobe micistra 30.100 — | 30.100
J | I

A. Osobné výdavky Ň ] 120.100 — ] 120.100

| | 6 1. lúhrn) 1. 1201001 — % 120100

| 9 Ústrcdná správa: |
A. Osobné výdavky 4,145.000 — © 4.145.000

| B. Vecné výdavky 484.200 — 184.200| 62.(úhrn)5,2292,— —5,229.200
|
| Tilal 1:

A. Osobné výdavky + 865.100 — +865.100
B. Vecné výdavky 481.200 — 484.200

Titul 1. (úhrn) „| 5.349.3001 — 5,349.300
|

2l1 Dozor na školy národné a stredné: |
| A. Osobné výdavky 3.300.1001 — “ 3,200100

| B. Vecné vydavky 799000| (— 1 799000

|» 6 1. (úhrn) „| 4099100, — 4.009.100
| i
+ Dozor na odborné učiliská: | | j

A. Osobné výdavky 103.900 — ..——103.500

| B. Vecné výdavky 32.900 — , 32.€00
| |

! 6 2. (úhrn) | 136.800 — 1136800

| | Tilal 2: |
| A Ocobné výdavky | 2001000, — 3401400
| B. Vecné výdavky | 831.900 , — 831.300,

| Titu! 2. (úhrn) | 4.235.900 , — 0. 4,235.900

3 Národné školstvo. |
1 školy národné:

A. Osobné výdavky 8€ C15.600 — 89 935.000B.Vecnévýdavky 2.332.3€03.600.000— 10,333.500
Tilul 3. (úhra) 97.188.500 3,600.000| 100,198.500
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9. Ministerstvo školsíva a národnej osvety.

| u 1940
2 2i UNI |A Štálnevýdavky| riadnemimoriadne|— úhmaž5l Ň —r O
ú PIE | . Ks
- NANNČNNNIŤ --- — x " — z III TDA |
9 4 Strcdné školstvo. |

M

1 Stredné školy: Ď
i

| A. Osobné výdavky | 17,055.000 — 17,055.030

| | B. Vecné výdaivky | 2,201.000 102.000 2,306-000| | $1.(úhra)1.19259.000102.000— 19,361.000
i , | ná

i2 Učiteľské ústavy: j
| | A.Osobné výdavky 2.661.000 — 2,691.009

| B. Vecné výdavky 1 554.000 9.000 563.000S 2. (úhrn] 3.248.000 9.000 3,257.000

! Titul 4: |
|

5. A. Osobné výdavky | 19,749.000 — 19,749.000|— B.Vecnévýdavky | 2.758.000111.0002,869.000
, [— — .Titul4.(úhrn)r.225010| 111.000— 22,618.000

5 Odborné školy. |

obchodné učiliská: |
A. Osobné výdavky .3,091.209 — 3.081.300

B. Vecné výdavky | 155.000 50.090 |! 205.000S1.(úhrn)i3.236.30050.000— 3,296.300
2 Priemysclné školy a odborné školy Í

pre jednotlivé odvetvia pricemy- |slu:

A. Osobné výdavky | 2,976.500 — 2.976.500B. Vecné výdavky | 648.000 50.000 693.000

$ 2. (úhrn) i 3,624.500 50.009. 3674.500
I ———

Odborné škaly pre ženské povola:|
nia: |
A. Osobné výdavky i 1,019.300 — 1,019.300

8. Vecné výdavky | 403.000 | 110.000 583.00083.(úhrn)1.492.300| 110.000— 1,602.300.
4 Nčhovské školy:

B. Veccé výdavky s. 2916000 — 2 976.099

všetky odborné školy:
B. Vecré výdavky 40.000 — 40.000
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

Kapilola
iu!

1

I2.

1

1940

Štálne výdavk y J riadne | n.imoriadne| úhrn

A
|
U,

Tilal $: |

A. Osobné výdavky 7,011.100 — | 1,011.100
B. Vecné výdavky 4,292.000 210.000 | 4.502.000

Titul 5. (úhrn) 11,369.100 | 210.000 | 11,579.100

Vysoké školy a vedecké potreby. |

Univerzita: | |
A. Osobné výdavky 6,744-000 ! — |. 6,244.000
B. Vecné výdavky 3,490.600 | 250.000 | 3,740.60081.(úhrn)10234600— 250.000|10,484.600

Technika:
A. Osobné výdavky 1,618.700 — i 1,618.700
B.Vecnévýdavky574.000| 1,000.000|— 1,574.000

S 2. (úhrn) 2,192.100 1,000.000 | 3,192.100

Vedeckée ústavy: |
A. Osobné výdavky 228.000, — 228.000
B. Vecné výdavky 586.000 > 150.000 736.000

1—— — —
S 3. (úhrn) „4 8140001 150.000| 964.000

Tliul 6:A.Osobnévýdavky 8.590.700—1— 8,590.700B.Vecnévýdavky4.650.600|— 1,400.000|— 6,050.600
Titul 6. (úhrn) .13,241.300 1,400-000| 14,611.300

Nemecké školstvo. |

Doror na školy: | |
A. Osobné výdavky 179.300 | — | 179.300
B. Vecné výdavky 46.200 | — | 46.200

S 1. (úhrn) 225.500 | — | 225500

Národné školy: |
A. Osobné výdavky 3,887.500 — s 3,887.300
B. Vecné výdavky 179.300 | 200000“ 319.300

S 2. (úhra) 4,066.800 200.000 4,266.800

Slredné školy, učileľské úslavy
a odborné školy:
A. Osobné výdavky 1,140.100 — 1,740.100

B. Vecné výdavk, 151.400 — 151.400,

1,891.500 — 1,891.500$ 3. (úhra)
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

i | 19402 a u
2 —- Sou Štátne výdavky I riadne mimoriadne úhrn
„. 3 v! A] ,
"4 — ci | Ň — I —< nie | M Ks

) Titul 7: |
A. Osobné výdavky 5,806.900 — 5,806.900
B. Vecné výdavky 376.900 200.000 576.900

Titul 7. (úhrn) 6.183.800 | 200.000 | 6,383.800|

5 Školské a kullúrne slyky s cudzinou. |IV obore národného školstva:
A. Osobné výdavky 116.100 — I 146-100
B. Vecné výdavky 405.200 — | 405.200

| 8 1. (úhrn) 551.300 | — | 551.300
|

[V obore strcdného školstva:
A. Osobné výdavky 20.000 — I 20.000
B. Vecné výdavky 21.500 — 21.500

| S 2. (úhrn) u 41.500 — | 41.500

411V oborc vysok. školstva: i | |

| A. Osobné výdivky ] 60.000 — 60.000
B. Vecné výdavky A 1C5.000 — 106.000—

6 3. (úhrn) 166000 — 166.000
1 “€

|

| | Titul 6: |
li A. Osobné výdavky u 226.100 — 226.100
! B. Vecné výdavky 1 532.100 — 532.100

Titul8. (úhrn) E 258.800 — 58.800

“ | Soc. starostlivosť © študenistvo: |
B. Vecné výdavky | 2195.000 ! 65.000 2.260.000

10) Ochrana pamialok, archívnictvo, |
vedy historické a muzcinictvo. É

A. Osohné vydavky k 92.200 — 92.200
B. Vecné výdavky "786.000 81.000 817.000

| Titul 10. (úhrn) 888.200 81.000 969200

11] Umenie.

I Pisomnictx o:
A. Osobné výdavky 21.200 — 31.200
B. Vecne vvýlavky 50.000 — 50.009

6 1 (úhrn) 81.200 — 81.200

D i No J ] o

EB.Vecné «xdzvky 2.60>5.000 — 2605.000
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

Od ] 191040H o
as č | Šlátne výdavky ] riadne | mimoriadne| úhtnaZ —
SE a | | Ks

| |
9" Umenie hudobné: |

| | A. Osobné výdavky | 18.000 — 18.000

| B. Vecné výdavky . | 300.000 - — A 300.000| | |

| | 6 3. (úhrn) | 318000! (— 2 318000

| 41:Umenic výtvarné: || | A. Osobné výdavky 15.000 " — | 15.000

| B. Vecné výdavky | 195.000 — | 195.000
| i |.

| S 4. (úhra) k 210.000 | . — 210.000

Titul 11:

| 14A: Osobné výdavky 64.200 — 1 6420
“ B. Vecné výdavky [3150,00 — 9 3150.000

Titul 11. (úhra) | 3,214200| — | 3214200
a“ |

1> Ludová výchova: | | |

A. Osobné výdavky | 69.500 — | 69.500
B. Vecné výdavky 255.000 255.000

Titul 12. (úhra] 324.500! —— © 32500

„18 Prispevky: | |
1

| B. Vecné výdavky 25.500 | — 25.500
14 Kultus.

| I Rimsko-katolícky kultus:
| A. Osobné výdavky 11,511.900 — 11.511.900| B.Vecnévýdavky| 18.000,— 900000978.000| 81.(úhrn)|11589,900900000— 12.139.00

|
Gr. kalolícky kultus: |

A. Osobné výdavky ] 3.615.300 — 3,615.300
B. Vecné výdavky 10.56.2009 96.600 | 152.200

1 

6 2. (úhrn) —761.300 94.000 3.797.300

"a Ev. av. kultus: i

A. Osobné výdavky 4.160.000 — 1.760.600
B. Vecné výdavky 623.100| — bež

6 3a (úhrn) 5 235.000 — 323I 0L)
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.
1940ANNE. o

— g u! A

2 2 % Štátne výdavky I riadne mimoriadne, úhrnO, z s i v —-.. 22 —... .—.—.2 b dú ——N—VU KsTT i 1 S AOOVi o
| | | |

9 4bEv. rcí. kultus: !
h |

|! A. Osobné výdavky 350.200 — | 350.200
il J

f B. Vecné výdavky 1 20.000 — 20.000
i [:

| $ 3b (úhrn) 1 370.200 — 370.200

| |

4 |Pravoslávna cirkev: Í
| A. Osobné výdavky 75.100 — 75.100

e
B. Vecné výdavky 10.000 — 10.000

S 4 (úhrn) $5.100 — 85.100

| 5, Židovský kultus:
| A. Osobné výdavky 401.400 — 401.400

I

| B. Vecné výdavky 20.000 — 20.000
|

| $ 5. (úhrn) 421.400 — 421.400

|

| Tílal 14:

| H A. Osobné výdavky 20,743.900 — 20,743.900| B.Vecnévýdavky 809.200996.000— 1,805.200
4 ! e

| u Tilul 14. (úhrn) 21.553.100. 996.000 22.549.100

| [ | [:

M [a
|15: Preddavky udržovaleľom neštál. | |
ANN škôl na plaly učít. a na penz. po- 1

žilky osob učili. a profesorských. |
A. Osobné výdavky „| 79.510.600 — 10.510.800

B. Vecné výdavky | — — —
k

Titul 15. (úhrn) .79,510.300 — 79,510.500

16" Šlátne nakladateľstvo:
A. Osobné výdavky 383.100 — 353.100

B. Vecné výdasky | 582.100 — 392.400

Titul 16. (úhrn) 965.500 — 965.500
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

733

"Kapitola

Tilt.
Tit.

| Tit.
Tit.
Tit.
Ti.
Til.
Tilt.
Tit.

|

| A. Osobné výdavky:

|

Tit.
Tit.
Tilt.
Tit.
Tit.
Tit.
Ti

OBNHURBUN>

Kapitola 9,

Úhr n

Kapitola 9.

B. Vecné výdavky:
Tit.
Tit.
Tit.
Tit.
Tit.
Tilt.
Tit.
Tu.
Tit.
Tit.
Tit.
Ti:.
Tilt.
Tit.
Tit.
TIt.

OBIOb

Úlun

Úhrn osobných výdavkov
Úhrn vecných výdavkov

Celkový úhrn kapiloly 9.

| 1940

| riadne minioriadne úhrn
I Ks

]

|

| 4,865.100 — 4,865.100
3,404.000 — 3,401.000

89.935.000 — 89935.000
19.749.000 — 19 749.069

1011100 — 7,017.100
„14 8,590.700 - — 8,590.700

| 5,806.900 — 5,806.900
226.100 , — 226.169

| 92.200 — 92.209
64.200 — 61.200
69.500 — 69.500

20,743.900 — 20,143.900

79,510.800 : — 79,510.800
383.100 | — 383.100

| i
240 517.600 | — | /240,517.600

|

H

|
I

!

|

A 484.200 — 484.200
„A 931.900 — 1 831.9002,553.500|3€00.000— 10,553.3002,158.202| 111.000— 2869.000

4.292.000“ 210000 4,502.000
4650.600— 1.100000— 6,050.600

316.900 200.000 576.500
532.700 — 532.7002195.000: 65.000— 2,260.000
196.100| 81.000 877.000

3,150.000 — 3,150.000
M 255.000 — 255.000

M 25.500 — 25.500809.200996.000— 1.805.200
582.400 — 582.400

29,2920 | 6.063.000| 35.355.900240,517.600)— —— 240,517.6€)
29,292.900 | 6.063.000 35,355.900

269,810.500 €,063.000 275.873.500
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety,

. — | 1940
žl2| % Štátnepríjmy——
(2l KsM la.[0 S M

9. Ministerstvo školstva a národnej osvety. |
al 1. 2 Úslredná správa. (Zisk z odpredaja „Zvesti“) ] 11.200

o Dozor na školy.

1 Dozor na školy stredné a národné —
EA Dozor na odborné učiliská —

I

Tilul 2. (úhrn) —

9 Národné školy,

1 a) 5% školská daň 250.000
b) Iné príspevky obci 13.800

i Titul 3. (úhrn) 263-800

4 | Stredné školy a učiteľské ústavy. |
I

| 1 | Stredné školy: ]
: a) Skalné na stredných školách 2,000.000

b) Smluvné príspevky , 43.100
| c) Refundácia platov štát. proľ. prikázaných na nešiál. ústavy 756.500)

| d) Rozličné prijmy 30.000

a | Učiteľské ústavy:
|

I 23)Školné na cvičných školách 3.300
bj Smluvné príspevky 3.400
c) Rozličné príjmy 3.900

Tilul 4. (úhrn) 2,840.100

Odborné školy.

1 a) Školné na obchodných akademiach 102.500
b) Všelky odborné školy, náhrady hotových výloh pri schva

lovaní učebníc a učebných pomôcok 4.300
I.

Titul 5. (úhrn) | 107.000

Vysoké školy,

! a) Univerzila v Bratislave, kolejné 230.000
b) Univerzila v Bralislave, študijný príspevok 7.009

Vysoká škola technická v Bratislave, školné 21.0.0

Titul 6. (úhrn) 218.090

7 Nemecké školstvo.
] Dazor na školy —
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135

— z | 1940

a 3 A| Štátne príjmy
é Ra | Ks

| | o
9 | z o Školy národné.

E32) 5% školská daň 13.000

| b) Iné prispevky obcí 1.300|

| 3 | Školy strcdné a odborné.

| | a) Školné na stredných školách a uč. úslavoch . 65.000
U00 | b) Smluvné príspevky . —

i. ©) Školné na cvičnej škole —

Y d) Rozličné prijmy 500
i Titul 7. (úhrn) 19.800

A | h Školské a kultúrne stvky s cudzinou —
10 , Sociálna slarosllivosť o šludentov . —

n | 1 Ochrana pamiatok, archivníctvo, vedy hislorické a muzciniclvo —17 Umenie —
13 Ľudová výchova —Príspevky —

14 | Kullus.

| 1 Rimsko-katolicky kullus:
a) penzijné príspevky . 1,176.000
b) príspevky z vysonxých cirkevných prebend 43.000

- Grécko-katolicky kullus:

| a) penzijné prispevav 230.000
+ b) prispevky z vysokých cirkevných prebend 3.000

"Ja Evanjelická a. v. cirkev:
penzijné prispevky 341.700

3b Evanjelicki cirkev relormovaná:
penzijné príspevky 26.100

|

4 Pravoslávna cirkey:
penzijné prispevky (6.400

ľ.

> Židovský kullus: h
| penzijné prispevky | 41.009

|

| Tilul 14. (úhrn) | 1,817.800

15 - Príspevky udržovateľom neštálnych škôl na plaly učiteľské, || y |
1 na penzie osôb učiteľských a profesorských 1] —161— Štálnenakladateľstvo943.500

Celkový príjem kap. 9. 6.113.800
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10. Ministerstvo hospodárstva.

| 4 I 1940
či £ A Nj ——
Z | — %, Šlátnc výdavky. | riadne | mimoriadne úhm
azi O
s | a.| a om Ks| O

| 10. Ministerstvo hospodárstva,
10 1/1 1.Plal ministra 90.009 — 90.099

2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe miislra | 30.100 — 30.100

$ 1. (úhrn) ! 120.100| — 120.100
! I|» Ústredná správa: u

A. Osobné výdavky 1. 4.230.000 — | 4,230.009

| B. Vecné výdavky | 1.186.009| 450.020 || 1,636.099
| a| | 62.(úhrn)| 5416.009!— 450.090—5,866.000

|

9 Odborné poradné sbory:

A. Osobné výdavky | 5.000 | — | 5.000
B. Vecné výdavky H 90.0993 ! — 90.000

|: |

$ 3. (úhrn) 95.090 " — 95.000
|

4 Členstvo v medzinárodných uniách:| |
| B. Vecné výdavky 1 61.009 ! — (1.000

| S 4. (úhrn) | 61.009 — 01.000|

sj Zveľaďovanie priemyslu:
B. Vecné výdavky 239.000 — 230.000

S 5. (úhrn) 230.000 — 230.000

| Zveľaďovanie vývozu:
B. Vecné výdavky 210.000 | — 210.000

T

6 6. (úhrn) 210.000| — 4021000

Zveľaďovanie obchodu:
B. Vecné výdavky 50.009 % — 50.000

5 7. (úhrn) 50.000 — 50.00)
|

8 Zveľadovanie domácej výroby: i
B. Vecné výdavky —. — | —

8 8. lúhrn) ň — | — i —

Titul 1: |

A. Osobné výdavky [| 4,.355.100 | — , 4.335.109
B. Vecné výdavky 1,627.000 450.000 | 2,277.000

I

Titul 1. (úhrn) 6,182.100 ! 430.000 6,632.100
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10. Ministerstvo hospodárstva.

] 1940

| [5! —— |
ž — wo, Štátne výdavky. nadne mimoriadne, úhra

nie| bi —.
se hla | Ks

|10| la| ! ZrozpočtaIyajinskejsamosprávy.
1 Odborné poradné sbory:
| A. Osobné výdavky — — —
| B. Vecné výdavky T T 1 —

S 1. (úhrn) - 1 - 10 >
NA
2 "Zveľaďovanie priemyslu:

| B. Vecné výdavky 209.000 | — 200.200
|

| | S 2. (úhra) 20,001 —— >» 200000
]

3 Zveľaďovanie domácci výroby: || B. Vecné výdavky 120.000| — 120.000 |

A 6 3. (úhrn) 120.000] — 10. 120000]

| | | Tital 1a: |NAN

i: I A. Osobné výdavky — — | —| | B. Vecné výdavky 320.000 + — 320.000
Ň

| | Titul14(úhrn) 0001 2 0 3000|
.) 1 H

2 | Zveľaďovanie živnosli. | h
1 2ivnostensko-zveľaďovacia služba:

A. Osobné vydavky 385.00 — 388.600
B. Vecné výdavky 351.100 , 120.100 411.400

|

6 1. (úhrn) 740.000 | 120.000 | 860.000 |

> Opatrenia na podporu živností: | áB. Vecné vydavky 80.000 — 80.000

| 8 2. (úhrn) 50000] — 1 5000]

© Rozličné opatrenia zveľadova- !
cie: i
B. Vecné výdavky 80.000 | — 80.000

| S 3. (úhrn) 30000] — | 80000
: |

1" Turistický a kúpeľný ruch, .
B. Vecné výdavky 300.000 | — | 300.000

$ 4. (úhrn) 300000] — 300.000 |

s Riaditeľstvo pre cestovný ruch: |
A. Osobné výdavky 112.000 TT 112.000 |
B. Vecné výdavky 633.000 , — 638.000 |

S 5. (úhra) | 800000] — | 800.000

U | |



|Kapilola

Slovenskýzákonník č.343,

10. Ministerstvo hospodárstva.

ad

S Štátne výdavky
č

si Sociálna starostlivosť o živnostniec
| ivo:

B. Vecné výdavky

8 6. (úhrn)

Tílul 2:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky————Z.2

Titul 2. (úhrn)

Z rozpočlu krajinskej samosprávy.

| B. Vecné výdavky

8 1. (úhrn)|

|

, cie:

| B. Vecné výdavky
| 5 2. (úhrn)

Turislický kúpeľný ruch.
B. Vecné výdavky

8 3. (úhrn)

| B. Vecné výdavky

S 4. (úhrn)

Tital 2a:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

Tilul 2a. (úhrn)

| Vodná doprava.

Slovenské plavebné podniky:
B. Vecné výdavky

8 1. (úhrn)

Titul 3:

B. Vecné výdavky

Tilu! 3. (úhrn)

| Opalrenia na podporu živnosli:

[|Rozličné iné opalrenia zveľaďova

Ť .. . .„Sociálna slarostlivosť 0 živn.:

| 1940| ———— —
I [

| riadne mimoriadne úhra
„ tu

| Ks

|
| )

— 159.000 150.000

— 159.000 150.009

509.600 — 500-609

po 1.499.400 270.000 1,769.409
i|2.000.003| 270.000— 2.210.009
1 109.090 — 109.00)

109.039 — 100.092

|
25.000 — 25.00925.000!— —25.00)
23.000 — 23.009

23.009 -- 23.00)

— 50.000 50.000

— 50.090 50.000
1

—o — —

u 118.090 50.000 193.000
| I
Ť 118.000 50.000 " 198.00)

|
10.000 — 10.090

| 10.000 — 10.009

| 10.000 — 10.000

10.000 — 10.009



10, Ministerstvo hospodárstva.

Kapilola

le

Štátne výdavky

Priama starostlivosť o roľníkov.

Poľnohospodárske školy:
výdavky

B. Vecné výdavky

lné vzdelávacie prostriedky:
výdavky

Odborové orfanizácie:
B. Vecné výdavky

I. Sociálna starostlivosť oroľnikov:
A. Osobné vydavky

výdavky

II.Sociálna starostlivosť oroľníkov:
B. Vecné vydavky

Tilul 4:

s Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

Z rozpočtu krajinskej samosprávy.

»Poľnohospodárske školy:
B. Vecné výdavky

lné vzdelávacie prostriedky:
B. Vecné výdavky

Tilal 4a:

B. Vecné výdavky

. 1940
| TT

| riadne mimoriadne úhrnl — 2
" Ks

|

|

2.031.000 | — 2.031.000
2,265.000 — 2,265.000

| 4.296.000 — 4.296.000

|
l

| 105.000 — 105.000
|

| 105.000 : — 105.000

| A
1 2,550,000 — 2,550.000
1] I

1 2,550.000" — 2,550.000

| 259.500| — 259.900

1 144.400| 3.500 |“ 147.900
, |

| 404.300 | 3. 407.800

(00.000 | — (00.000
Í TT

100.000 ! — (100.000

2,290.900 — 2,290.9005,604.400, 3.500| 5,667.900
1,935.300 | 3.500 | 7.958.800

500.000| — 500.000
|

500.000| — 509.000

160.000 | — 160.090

160.000 | — 160.000

660.000 — 660.000

660.100 — 660.000)

I
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10. Ministerstvo hospodárstva.

1940
a "ad T x
2". “ Štátne výdavky riadne | mimoriadne úhrn>zlá 2
sá A: o Ks

|

10| 5 Patentný obor. |

1llPalenlný úrad a súd: |
A. Osobné výdavky 81.000 ! — 80.000
B. Vecné výdavky 50.000 — 50.009

Titul 5. (úhrn) 1300001 — 130.000
i

6 Vodné hospodársívo a kullúrna technika, |
|

1/ Orgány vodohosp. a kult. techn: J

A. Osobné výdavky 1,800.000 — | 1,800.000
B. Vecné výdavky 141.000 | 21.700 — 162.100

S 1. (úhrn) 1.941.000 21.700 — 1.962.1002| Orgánypreúpravupozemkovej| ň
| držby: | U
| B. Vecné výdavky . 35.000 | — u 35.000

I

S 2. (úhrn) 35.000 — Ň 35.000

3 | Priame vzdel voobore vodn. hospo- |
| dárstva:

B. Vecné výdavky . 21,237.900 — 1. 21,237.900

! 8 3. (úhrn) 21,237.900 — 21,237.900

4 | Poľnohosp. slrojníctvo a stoaviteľ- f

| stvo: |B. Vecné výdavky 30.000. — | 30.000
č i

i | S 4. (úhrn) 30.000 — ! 30.000

| Titul 6: N

| A. Osobné výdavky 1,800.000 | — i 1,800.000)[0100B.Vecnévýdavky 21,443.900| 21.100— 21.165.600pi :
| Ď

| | | Titul 6. (úhrn) 23,243.900 | 21.700 |. 23.215.:00

| | Z krajinskej samosprávy.

1Ga 1 | Vodné hospod. a kultúr. technika: |

© [| |Priame zveľadovanie vobore vodn. |A hosp.:
1 B. Vecné výdavky 19,512.100 — 19.512.100

| | S 1. (úhrn) 19.512.100 — 19.512.100

| Titul 6a: | |

| B. Vecné výdavky 19,512.100 — ..19,512.100
|
| u
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141

"Napitola"Titul

Paragra!

le

m

1

[

M1 Orgány poľnohospodárskej
|

|

|

Štátne výdavky

Poľnohospodárska výroba,

správy:
A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

5 1. (úhrn)

Výroba rastlinná:
B. Vecné výdavky

85 2. (úhrn)

I. Výroba ž#ivočišná:
B. Vecné výdavky

53.1 (úhrn)

II. Ústavy prechov koni:
A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

53 1l (úhrn)

Poľnohospodárske výskumníctvo:
A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

S 4. (úhra)

Velerinárna správa:
A. Osobné výdavky .
B. Vecné výdavky ,

S 5. (úhrn)

Tilal 7:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

Titul 7. (úhrn)

Z rozpočtu krajinskej samosprávy.

Výroba rastlinná:
B. Vecné výdavky

S 1. (úhrn)

1940

riadne | mimoriadnej úhra
Ks

Ni | |
|

| ! A

427.100 — 421.100

51.000 800 51.800

478.700 800 479,500
|

300.000 — 300.000

300.000 — 8300000

100.000 — 200000
100.000 -— 700.000

2,001.400 s 2,001-400

2,802.800 — 2,802.800

4,804.200| —— | 4,804.200

|

1,538.300 — 1,538.300

849.209 28.000" 877.200

2,387.500 | 28.000 | 2,415.500

:1,7130)!— —|1,773.000
|

658.500 — # 658.500

2,431:500 — Č 2431,50

ľ ||

5,740.400 — | 5,740.400
5,361.500 28.800 | 5,390.309

11,101.909, 28.800 " 11,130.700

| |
|

| ! p

| | |
|

|1.093.0031— —©1,095.000
1 109500! — 1.095.009
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10. Ministerstvo hospodárstva.I
si [z ——
2.2 v Štátne výdavky riadne rnimoriadne úhrn
a : 2 Pot - -. -42iž |

| | :
Ml. |

10/7412 [ Výroba živočišná: i
I

B. Vecné výdavky | 309.000 500.000

S 2. I. (úhrn) 1 509.003 500.090

"3 Velerinárna správa: |
| , B. Vecné výdavky | 200.009 200.000

|

| 5 3. (úhrn) 200.009 200.000
Ň

Titul 7a: N

Ť B. Vecné výdavky ] 1,793.000 1,795.009
| u

| Titul 7a. (úhrn) I .1.795.009 1,795.000
[

5 Speňažovanie a ochr. poľ. výroby: i
|

10.1 Výstavy astarosllivosťo prír. krásy: |
i | i B. Vecné výdavky ú 40.000 40.000

i S 1. (úhrn) i 40.000 40.000

2 Poľnohospodárska štalistika: | |
| B. Vecné výdavky ] 28.000 23.00)1A 1

|) $ 2. (úhrn) 28.099 28.000
! " 1

"Lesná politika a policia: |
| A. Osobné výdavky 1.521.000 1.324.090
Ť NB.Vecné výdavky 201.390 211.309

| | | 5 3. (úhrn) 1. 1,727.300 1.727.300

4 Priame zveľaďovanie hosp. pernéhov), B. Vecné výdavky ! 90.000 911.000| |
S 4. (úhrn) 90.000 90.0%

Titul 8: |

A. Osobné výdavky ! 1,526.000 " 1.326.000
B. Vecné výdavky 359.300 | 339.300

1

Tilul 8. (úhrn) .1.885.300 1.885.300

Z rozpočiu krajinskej samosprávy.

1 | Lesná politika a policia:
B. Vecné výdavky 263.000 265.000)

II. Propagacia les. a les. hosp:
EB.Vecné výdavky 5.000 8.000
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10. Ministerstvo hospodárstva.

| 1940

ä - S Štátne v ý davk y riadac mimoriadne úhm
“ FE ad Ks M

|
Ň

II ša 1 11. Podpora kult. a soc. polreby: h Ň
B. Vecné výdavky 50.000 — | 50.009

|

5 1.1—11.(úhrn) 13230001 — 323.09

Titul 83. (úhrn) 6 323.000— 323.000
. |
|.

Pozcmková relorma. |

Ústrcdie: |

A. Osobné výdavky 1.026.300 | -— | 1,026.309
B. Vecné výdavky 156.000 " 110.000 « 258.00.)

t

1 ! 1

| S 1. (uhrn) 1 1,18-1.500 ! 110.000 Ň 1,29.41.300

Šlálne obvodové úradovne: h

| A. Osobné výdavky 1,103.000 — | 1,103.000| B. Vecné výdavky 119.009 20.000" 139.000| S2.(úhrn)„|1.22.000120.000— 1.212.004
, |

|

Titul 9: | 1

| A. Osobné výdavky | 2,129.300 — 2,129.500
| B. Vecné výdavky 1... 211000] 1300001] 407.009
! - —, | ——

Titul 9. (úhrn) 2,406.500 | 130.000 | 2,536.500

| Kapitola 10.

| A. Osobne vydavky:

Titul 1. | 435510 — 4,355.100

Tisul 2. M 300.600 — 500.600

Titul 3. ] — — —
|

. 1

| Titul 4. 2,2%0.300 — 2,290.300

| ! Titul 5. 80 000 — 80.000
! .

| Titul 6. 1,800.000 — 1,800.000
Titul 7. 5,7-10.400 — 5,740. 100

!

| Titul 8. 1,526.000 — 1,526.000

! Titul 9. 2,129.500 — 2,129.500
|

18.422.300 — 13,122.500Uhra

—
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10. Ministerstvo hospodárstva.

| | 1940- a. |21%:Štátnevýdavkyriadneimimoriadne!— úhm
c!2 £ f | |ai as: !

sú ji" | O. | o | K<

|

|

10 X12 B. Vecné výdavky:| Titul1. 1.827.000450.000“— 2,217.000
| “ Titul 1a. 320,000 — 320.000| Titul2. 1,499.400210.000— 1,169400

| Titul 2a. 148.009 50.009 198.000

Titul 3. 10.000 — 10.000

Titul 4. 5,661.100 3.300 5,667.900

Titul 4a. 660.090 — 669.000

Titul 5. 50.000 — 50.000. Titul6. 4—21,443.90021.700— 21,465.609
!

li Titul 6a. 19,512.100 — 19,512.100
il

Titul 7. 5,361.500 28.800 5,390.300

Titul 7a. 1. 1,195.000 — 1,95.000
!

Titul 8. ] 359.300 — 359.300
/ Ah

Titul 8a. | 323.000 — 323.009|

Titul 9. | 277.000 130.000 407.009Úhrn„.59,250.600954.000— 60,20160)
1

Úhrn osobných výdavkov | 18.422.500 — 18,122.500Úhrnvecnýchvýdavkov| 59.250.000, 951.000— 60,201.609Celkovýúhrnkapitoly10.] 951.009— 78.627.101
11.613.100 |
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10. Ministerstvo hospodárstva,

1940

Šlátne príjmy Hr nnadne|mimoriadne[| úhraTT ——————Ks

10. Ministerstvo hospodárstva. | :
Ústredná správa 4.661.000 | — | 4,661.000

Tilul 1, (úhrn) 4,661.000 — 4,661.000

Zveľadovanie živností 863.000 , — 863.000

Titul 2. (úhrn) 863.000 — Č 863000

Priama slarosllivosť o roľnikov. |

Poľnohospodárske školy 68.500 — E 68.500
Iné vzdelávacie prosiricdky 15.000 — Y 15.000
Odborné ortfanizácie 101.000. — 101.000
Soc. starostlivosť o rzľníikov 150.000 : — | 150.000

Titul 4. (úhrn) „334501 — 07 3500

Vodné hosp. a kaulL lechoika. ] | |
Orgány vodohospodárske . . 2-000 — | 2.000
Orgány pre úpravu poz. držby . 101.000 | — i 101.000
Priame vzdel. v obore vod. hospodárslva 5,930.000| — i. 3,930.000

|
Titul 6. (úhrn) b. 6,033.000 , — | 6,033.000——

Poľnohospodárska výroba. |
Orwány poľnohospcdárskej správy 10.000 | — 10.000
Výroba rastlinná 2.000 | — 2.000

Výroba 2ivočdišná: !
I. Priame zveľaďovanie výroby živočišnej i 2.000 — 2.000

I. Ústavy pre chov koni 1,214.000 — 1,214.00

Poľnohospodárske výskumnicivo | 696.300 — | 696.300Veterinárna správa 155.000 — 155.000

Titul 7. (úhrn) 2019.300! —— © 20193
!

Spcňažovanie a ochrana poľnohosp. výroby. | | |
o. A 000 |

Lesná politika a policia | 520. — | 920.000
Priame zveľaďovanie hospodárstva lesného | 300 — 1 500|

Titul 8. (úhrn) u 520.500 , T t 520.500
|

Pozemková relorma. |
Ústredie u 9.000 | — 9.000
Obvadové úradovne . 1.000 | — U 1.000
Prevádzanie pozemkovej relormy u 2,536.500 — I. 2.536.500

Titul 9. (úhrn) 2.546.500 — 2.5:16.500

Celkový úhrn kapitoly 10. 17,037.800 — 17,037.809
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, 19.105 8 |.
2 2% Šlálne výdavky. £ Fiadne amnimoriadne úhrnc 218 | |— — a , - —. ——. ———o... 
s © A. n——“ n—“ | Ks

[1| | 11. Ministerstvo dopravy a verejných prác. |

| 1: Ministerstvo dopravy a verejných prác.
„1l Úslrcdná správa:

| A. Osobné výdavky 6.126.600 — 6,126.600

| B. Vecné výdavky 1.109.800 237.000 1.666.$00
$ 1. (úhrn) 1,636.400 257.000 7,193.400

|

4 Tilul 1. (úhrn) 1,676.193 257.000 7,193.400

| | Verejné práce.
[2 Štálna službaslavebná.

|) Šlálna služba stavebná:
A. Osobné výdavky 18.162.000 — 18 162.000

|| B. Vecné výdavky 2,351.000 33.000 2.114.000$1.(úhrn)20.843.00033.000— 2.576.000
Tilul 2. (úhrn) 20.843.000 33.000 20 876.000

Šlálna služba slavebná.

1l Sstáina služba stavebná: |
A. Osobné výdavky 10.185.000 — 10.155.000
B. Vecné výdavky 208.000 — 203.000

85 1. (úhrn) 10,393.000 — 10,393.000

Titul 2a. (úhrn) 10,393.000 — 10,393.000

Cesty a mosly. |
I Udržovanie šlatnych ciesl a moslov: |

B. Vecné výdavky 16 190.100 2,250.000 18 7,0.100S1.(úhrn)16490.100— 2,280.000— 16.770.100
2 Projekly a pripravné práce:

B. Vecné výdavky — 540.000 540.000

8 2. (úhrn) — 3-10.000 540.000

icabecné výdavky voobore cicsl a
moslov:
B. Vecné výdavky — 438.000 45.000

5 3. (úhrn) — 45.000 13.000
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11, Ministerstvo dopravy a verejných prác.

tn

|Kapilola"Titul

da

———2———Oo ———o

..2——-—.-.

Paraťraí

Štátne výdavky

Tilal 3:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

Titul 3. (úhrn)

Bývalé krajinské a prijazdné cesty.
Udržovanic býv. krajinských a pri:

jazdných cicsl a mostov:
B. Vecné výdavky

5 1. (úhrn)

Projekty a prípravné práce:
B. Vecné výdavky

Všeobecné výdavky
mostov:
DB.Vecné výdavky

$ 2. (úhrn)

obore ciesl a

5 3. lúhrn)

Titol 3a:
A. Osobné
B. Vecné

výdavky
výdavky

Titul 33. (úhrn)

Technické skušobnicívo a výskumníctvo.
Skúšky a revízie parných kotlov

a priemyselný dozor:
B. Vecné výdavky

S 1. (úhrn)

Tilul 4. (úhrn)

Elektrizácia štátu,
Elektrizácia š#látuvšcobecne:

B. Vecné výdavky

S 1. (úhra)

2 Elektrizácia vidieka:
B. Vecné výdavky

S 2. (úhrn)

15-10ji— Fladnemimoriadneúhrn000
] S
|!

|

i |
|16.190.100|— 2,868.000— 19,358.100|16.490.100|2,868.000— 19,358.100

I
U 30,300.000|4.500.000— 3-,800.00030,300.000— 4.500.000— 31,800.000

|

— | 260.000 | 260.000

— | 260.000 260.000

|

— | 40.000 , 10.000

— | 40.000 40.000

30,300.000 4,800.000 | 39,100.00030,300.000— 4,800.000— 35,100.000.
U ,

: |[2
77.300 — a 11.500

71.500 | — 11.500

| 77.500 | — 77.500

| |

3.300| —., 3.300

3.300 — 3.300

4,000.000 — 4,000.000

4,000.000 : — 4.000.000
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1940

ži [3 — žiadnez|sl“ Štátnevýdavkyriadnemimoriadne“— úhm
a[la TT K T
— —-.— — TT ad——.52227——
11 Titul 5: |

A. Osobné výdavky | — | — —

B. Vecné výdavky | 4,003.300 | — 4,003.300
Titul 5. (úhrn) 4,003.300 — 4,003.300

51 Elektrizácia šlálu.

1 Elektrizácia vidieka: |
| A. Osobné výdavky i ! — — —

B. Vecné výdavky | — — —

1 Titul Sa. (úhrn) — — —
| 1

6 | Vodné slavby.

i 1, Vodné slavby: || | B.Vecnévýdavky 1.745.500161.000— 2,506.500
: il! S1.(úhrn)1,745.500161.000— 2,506.500

2,Cestovné a slravné: |
| B. Vecné výdavky | — 20.000 20.000

| $ 2. (úhrn) — 20.000“ 20.000
|! 3l Projekty na mimoriadne vodné

stavby:
B. Vecné výdavky — 25.000 25.000

| 6 3. (úhrn) — 25.000 25.000
4/| Mimoriadne slavby vodné, úprava a

splavnenie rick, prístavy, prehra
dy a využilkovanie vodných síl:

| B. Vecné výdavky — 800.000 800.000
I

| S 4. (úhrn) — 800.000 800.000
| t

| Titul 6: |

| A. Osobné výdavky — — —| B.Vecnévýdavky | 1,245.500| 1,606.0003,351.500| Titu!6.(úhrn)|1.745.500|— 1,606.000— 3,351.500
x i Správa šlálnych budov:

A. Osobné výdavky b 10.000 — 10.000B.Vecnévýdavky I2160.000| 4.710.0006,930.000
|

Titul 7. (úhrn) a 2,230.000 1 770.000 7.000.000
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Kapitola Titul

.JB

H | 1940-— ry ——. ——— -—--
Ž | Štátne výdavky riadne | mimoriadne úhrná 77«KR

Správa býv. krajinských budov: | |

A. Osobné výdavky | — — i —

B. Vecné výdavky | 179.000 , 418.000 : 597.000
Titul 7a. (úhrn) | 179.000 | 418.000 | 597.000

: |

A Stavba budov a kúpa realít pre potreby | |
| civilnej štátnej správy. | |

1 |Prezident republiky: | |
| B. Vecné výdavky a — 1,000.000| 1,000.0000TI

| 5 1. (úhrn) | — 1,000.000 1,000.000
]| Predsedníctvo vlády:| B.Vecnévýdavky —1,512.500| 1,512.500
TU t

i 5 2. (úhrn) u — | 1,512.500 | 1,512.500

Ministerstvo vnútra: | U
B. Vecné výdavky — | 1.548.100 | 1,548.100i 63.(úhrn)| —.1,548.100,— 1,548.100

| Ť ——
Ministerstvo pravosúdia: [!

B. Vecné výdavky A — 619.000 | 619.000

] S 4. (úhro) | — 619.000 619.000

hMinisticrstvo školstva národnej i

i osvety: |
Ť B. Vecné vydavky — 1,914700 % 1,914700

| 5 5. (úhrn) 02001 4.914700 1914700
U

UjjMinisterstvo hospodárstva: | | |
| B. Vecné vydavky a — | 667.000 667.000| -——-——

I I
66.(úhrn)—1.667000:— 667.000

—

"pMäinisterstvo dopravy a verejných | |
p prác: "

B. Vecné výdavky — 530.000 530.000|530.000|— 530.000
| |—|1,467.000|— 1,467.000II POo———

| Ministerstvo financií:
A B. Vecné výdavky

— 1,467.000 1,467.000
| S 8. (úhrn)

5 7. (úhrn) —

| |

|

|
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| | | 1940sl 13! | —
2 s | wj Štátne výdavky | riadne mimoriadne úhraa|Ž 5i | ! 2 ..——| ia.#a ] Ks
P—-BOIROIOTTHNÍ———,%šú©%>.Z TT O m

|

11]X 9“ Minislerslvo zahraničia: | J
| B. Vecné výdavky — | 2 2| 2
! 5 9. (úlirn) 1 | — — —
|

poi Titul 8: | |Ml: |

| I A. Osobné výdavky U — 2 | 2
pa» Vecnévýdavky .— 9,238.300 9258.309

| Titul 8. (úhrn] — 9,255.300 9.239.300

8." | Z krajinskej samosprávy. |
Slavba budov a kúpa realíl pre potreby

| civilnej šlálnej správy.
I (Predsednícivo vlády:

| B. Vecné výdavky — — —
A

| 5 1. (úhrn) — — —
"Ministerstvo vnútra:
I| B.Vecnévýdavky —5015.000— 50175.000
| S 2. lúhrn) — 5.015.000 5,015.000

a» Ministerstvo pravosúdia:
EB. Vecné výdavky — — —U 1—————

| 5 3. (úhrn) | — — .-—

1„Minislerstvo školstva a národnej |
u osvely: Ť |

| i B. Vecné výdavky | — m c
o. f S 4. (úhrn) | — — —

[a0 Ministerstvo hospodárslva: |
| B. Vecné výdavky — — —

| S 5. (úhrn) — | — —

| Ministerstvo dopravy a verejných [ |
prác: : |

| | B. Vecné výdavky h — | — —
1] h

S 6. (úhrn) Ň — — —
, |"Minislerstvo financií: !

B. Vecné výdavky — | — —
|,

5 7. (úhrn) | — — —

|
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11. Ministerstvo dopravy a verejných prác.
1940

5 ! “g28% Šlátnevýdavkyriadnemimoriadne!— úhrn
a EE a l< dá Ks

|

|

11 "sl Ministerstvo zahraničia:

B. Vecné výdavky — | — | —

8 8. (úhrn) — — —

Titul 8a: |

A. Osobné výdavky — | — | —| B. Vecné výdavky — 5,075.000 | 5,075.000

| Tilul 6a. (úhrn) — |. 5,015,0004 5,075.000

Plavebniclvo. |

1iPlavebné úrady: |
A. Osobné výdavky 1,172.500 — 1. 1172.500
B. Vecné výdavky 1,602.500 61.500 | 1,667.000

8 1. (úhrn) 2,115.000 | 64.500] 2839.500| TT
2/ Medzinárodné riečne komisie: | 1

| : | B. Vecné výdavky 30.000 — | 30.000Mud
S 2. (úhrn) 30.000 | — | 30.000eee,

0! Lode a plavebné zariadenia: |
B. Vecné výdavky — | 31.000 31.000

nTTTI——
| S 3. (úhrn) — | 31.000" 31.000

————

| Titul 9:
Ť A. Osobné výdavky 1,172.300 — 1,172.500

B. Vecné výdavky 1,632.500 | 33-500 1,728.000
| ON —G—GDO
| Tilul 9. (úhrn) 2,805.000 35.500. 2,900.500

|
lo Letecivo.

I Letectvo všeobecne:
A. Osobné výdavky 355.000, — 355.000
B. Vecné výdavky 614.000 | 2.378.000 |: 3,022.000

1 1TTT———
5 1. (úhrn) 999.000 2.318.000 3337.009

Titul 10. (úhra) 999.000 2.378.000 > 3.377.000

u Cejchovná a puncovná služba. ]
1 Cejchovné úrady:

A. Osobné výdavky 538.500 | — 538.500
B. Vecné výdavky 356.000 | 300000 656.000

lTTooo
5 1. (úhrn) 891.500 300.000 1.191.500

—.EN
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11. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

| 1 19.19si (2 [o MN
z s H Štálne výdavky | riadne mimoriadne úhrna. t !
2i A Ks

| | |
11 nl>]Puncovné úrady:

| 1 A. Osobné výdavky 158.550 — | 158.550

! | B. Vecné výdavky 27.150 50.000 | 77.150
5 2. (úhm) 185.700 50.000 > 235.700

| Titul 11: |

| A. Osobné výdavky 697.050 — 697.050

| B. Vecné výdavky 383.150 350.000 733.150

Titul 11. (úhrm) 1,030.200 350.000 "| 1,430.200

12: Šlátny ústav hydrologický a meleorolofický:
A. Osobné výdavky 499.100 — 499.100
B. Vecné výdavky 340.500 - 85.009 , 425.500

Titul 12. (úhrn) 839.600 85.000 924.600

1:3 Baníctvo. | .

1| Banská administratíva: | |
A. Osobné výdavky , 155.700 — 155.700|. B.Vecnévýdavky 6.147.00083.500— 6,230.500

| 1

| | 6 1. (úhra) 6.302.700 83.500 6,396.200
|
| ?ýBanské úrady: b
lO AOsobné výdavky 542.700 — u 512.700

| | B. Vecné výdavky 164.700 6.000 170.700
| 6 2. (úhrn) 107.400 6.000 113.400a |
| | Titul 13:

] A. Osobné výdavky 698.400 — 698.400

| | B. Vecné výdavky 6,311.700 89.500 6,401.200
| | Titul 13. (úhrn) 7,010.100 89.500 7,099.600

Ť

| Kapítola 11.
É A. Osobné výdavky:

i Tilul 1. 6,126.600 — 6,126.600

Titul 2. a 18,462.000 — 18,162.000
Tilul 2a. | 10,185.000 — 10,185.000

Tilul 3. i — — —
Titul 3a. | — — —
Titul 4. — — —

Titul 5. 1 — — —
Titul Sa. ! — — —
Tilul 6.
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703

Kapilola Titul Farafgratf

——

—.—.———

Titul
Tilul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul

. Vecné

Titul
Titul
Titu]
Ti:ul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul

Štátne výdavky

1.
1a.

10.

11.

13.

Úhm

výdavky:

Uhra

Úhrn osobných výdavkov

Úhm vecných výdavkov

Celkový úhrn kapitoly 11.

.

———————0on

o ———n—Á

| 1940"

nadne mimoriadne | úhrnm o
|

10.000 — 10.0001172500— —1,172.500
355.000 — 335.000
697.050 — 697.050
499.100 — 499.100

69840 — 698.100

38.265.650 | — 39,265.650

1,109.800 257.000 1,666.8002,381.00033.000— 2,114.000
208.000 — 204.00016,190.1002,868.000— 19,3:8.10930.200.000— 4800.000— 35,100.090
11.500 — 71.500

4,003.300 — 4.003.3001,745.500— 1,006.0003,351.5002,160.000— 4,770.000|6,930.000
| 119.000 418.000 | 597.000| —9,258.300|— 9,258.300
| — 9.075.000 | 9 015.000U632.50095.500!— 1,728.000
U 641.000 2.378.000 3,622.000

283.150 350.000 133.150
340.500 85.000 425.500

6.311.700 | 89.500 | 6,101.20068,266.050|32,083.300— 100,349.350
38,265.650

68,266.0350

38,265.650

32,033.300100,3.19.350

106,531.700 32093.300 138,615.000
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| I Ia . | 1940S. a | . .2. 1% Štátne príjmy
aj 2] €
a | > a Ka

(©| 0.
11 | 11. Ministerstvo dopravy a verejných prác.

1 Úslredná správa.

1 Ústredná správa 7,257.700
Štátna služba stavebná 130.000

3 Štálne cesty a mosty.

| 1 Príjmy zo Slátnych ciest a mostov | 920.100

| ža | Bývalé krajinské a príjazdné cesty a mosty. |
I

1 Prijmy z bývalých krajinských ciest a mostov 2.200.000

4 Technické skušobníctvo a výskumníctvo.

1 Taxy za skúšky a revlziť parných kotlov 220.000
» Elektrizácia čtálu 1,650.000

fa Elektrizácia čBtálu 650.000

6 Vodné stavby 4,700.000

1 Správa štátnych budov 6,157.000

7a Správa bývalých krajinských budov J 291.000

H Slavby budov a kúpa realít pre potreby civilnej štátnej správy | 30.000
[

9 | Plavebníctvo.

| 1 b Plavebné úrady 5,300.000
, J
i |

| 10 | Letecívo. |
1 A |

| 110. Letecivo všeobecne 35.000]
1

V

11 Cejchovná a puncovná služba. |

1 Cejchovné úrady 801.000
[ Puncovné úrady | 206.500

! Titul 11. (úhrn) ] 1.007.500
| |

U

1:1 | Baníctvo.
|

] Banská administralíva 114.000
Banské úrady 1,653.000

Titul 13. (úhrn) 1.767.000

Kapitola 11. (úhrn) 32,215.900



12. Ministerstvo financií.

TOO

|Kapílola

[o | 1940
KÚ NOOOAOOAKNEJEDONA EE

a Sj Štátne výdavky | riadne | "ômeriadnej—úhra Nlá | K
|
| 12. Ministerstvo financií.

1 | Ministerstvo linancií.1 1Minister:
| 1. Plat minislra 30.000 — 90.000

| | 2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe mi
| nislra . 30.100 — 30.100

| | A. Osobné výdavky 120.100 — 120.100
| 8 1. (úhm) 120.100 — 120.100

2" Ústredná správa:
IO. b A. Osobné výdavky 8,495.900 — 8,495.900
| ľ B. Vecné výdavky 1,780.300 185.000 | 1,965.300S2.(úhra)„|10216.200| 185.000|10,461.200
| | Tilal1: |
| | A. Osobné výdavky | 8.616.000 — 8,616.000"B.Vecnévýdavky 1,780.300185.000| 1,965.300| Titul1.(úhm)10,396.300185.000|| 10,581.300

2 | Podriadené úrady a orgány.
[1 Finančné úrady administratívne:
| A. Osobné vydavky 12,002.000 — 12,002.000

B.Vecnévydavky o EO 1,806.500

| | S 1. (úhrn) „10..13,708.500 100.000 , 13,808.500
a
2] ahateka finančnákontrola: |
| ! A. Osobné wdavky 629.700 — 629.700
| | B. Vecné výdavky : 39.300 2:00 ,. 41.300

S 2. (úhrn) | 669.000 2.000 671.000

3, Finančná prokuratúra:
A. Osobné výdavky 581.100 — ť 581.100
B. Vecné vydavky A 334.100 , 3.000 , 337,100

A JU

6 3. (úhrn) | 915.200] 3.000 | 918.200

s|4 Bernč úrady: |
A. Osobné výdavky 16.961.400, — 16.966.4)
B. Vecné výdavky 2,290.000 , 170.000 2,160.000

! 5 10941041
SNE S 4. (úhra) | 19,256.400 170.000 , 19,126.400
| | "|

5 Ustredná štátna pokladnica: J | U
A. Osobné výdavky 337.300 — 337.300
B. Vecné výdavky 33.300 20.000 55.300

S 5. (úhrn) 372.600 20.000 392.600.po
O Nay
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12. Ministerstvo financií.

Štátne výdavky

| A. Osobné výdavky

| B. Vecné výdavky]

8 6. (úhrn)

7? Colné úrady:
|! A. Osobné výdavky
| B. Vecné výdavky

8 7. (úhrn)

8: Dôchodková kontrola:
h A. Osobné výdavky

B. Vecné výdavky

8 8. (úhrn)

9 Finančná slráž:
A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

jú 5 9. (úhrn]

1"!Úrady polravnej dane na čiarc:
| A. Osobné výdavky

B. Vecné výdavky
M-É S 10. (úhrn)

[i Chemieko-technická skúšobňa fin
| správy:

" A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

$5 11. (úhrn)

12 Ministerslvo financií-soľný mono
pal:
A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

S 12. (úhrn)

Titul 2:

A. Osobné výdavky
Ľ. Vecné vydavky

Tilul 2. (úhrn) " 87,148.000

U 1910

riadne mimoriadne ! úhrn
— — — | io Ks o

|

|

1,125.800 56.000 7,181.800

| 4,119.530 110.000 + 4899.500
||12,505.300166.000— 12,671.300

[
I

| 5.424.839 — 5,424.800

[934.500 230.000 1,164.800
H 6359.600230.000— 6589.609

I

Ň

|
" 6.800.600 — 6.800.600

v 2,517.000 21.100 2.511.109

,9.317.600 24.100 9,341.700

| |
"..11.199.700 , — 17,199.:00

5,460.000 | 180.000 5,640.00022,659.700160.000— 22,839.100
|

1.397.300 — 1.397.300

1 223.000 7.000 210.00011,630.3007.000— 1,631.300
| 16.800 — 16.500
| 13.000 , 3.000 16.000

29.500 , 3.000 32.800
| !

|

| 251.500 — 251.50)
| 12.200 190.090 262.200

1 324.000 190.000 514.009

JŇ.69.333.30056.000— 69.3S0.:00548,414.7001,039.100— 19,153.609
| 1.005.100— S$543.100
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| | 1940
2! 5 A -——
P- Sí Štátne výdavky 1 Tadne mimoriadne| úhrn2 21% u . |
M | - [s | Ks

Tr -—UT —-——-—5- ——| ————I—S

12| 3 Verejné dávky. |

! 1 Priame dance:
| M A. Osobné výdavky — — —
| Y |

| B. Vecné výdavky 92.100 — 92.100
|

| S 1. (úhrn) . 92.100 , — 92.100
Y |

r„2 | DaAňz obraty a prepychovi:
OS A. Osobné výdavky 2.000 — 1 2.000

| B. Vecné výdavky 20.000 — | 20.000
| [

| S 2. (úhrn) 72.000 | — 72.000
| sprotrebné dane: | |

| A. Osobnévýdavky — — 0IB. Vecné výdavky 3140001 — 314.000
|

|

| 5 1. (úhrn) 314.000 — 314.000
| $ ŤPoplatky:
| f A. Osobné výdavky 57.000 — 57.000
SE B. Vecné výdavky 1,670.000 — 1,670.000

| S 5. (úhrn) „| 127.000 — 1,727.000

u | Narlelový poplatok: |
A. Osobné výdavky . — — , —
B. Vecné výdavky | — — —

$8 6. (úhrn) | — — ! —
|

| Titul 3: | |

| A. Osobné výdavky 59.000 — 59.000IB.Vecnévýdavky„|„2146100| —|2146100
: !

Titul 3. (úhrn) i. 2.205.100 — 5. 2.205.100
| i

4 Monopoly. | |
1. Soľ — soľný monopol: |

U A. Osobné výdavky | — — h —
| B. Vecné výdavky 1. 16,634.500 — | 16,634.500

| 6 1 (úhrn) ! 16,634.500 , — —16,634.500

| 2 | Sladidlá: || U A. Osobné výdavky — — —

| [ B. Vecné výdavky, 6.000 , — | 6.000S2(úhrn)600|— —| 6.000
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| | | 1910 |2 Kd |
A A Štálne výdavky | niadne Diimoriadne úhrn

jE —] Ks NE1 —
12|4 (a výbušné látky |

| A. Osobné výdavky — 2 —B. Vecné výdavky 8.000 2 a 8.000
i U

! S 3 (úhra) 8.000 | — | 8.000
U

Tilul 4: 1]

| A. Osobné výdavky ] 2 - | 2B. Vecné výdavky „| 16.619.500 — 16.618.500

|

| Titul 4. (úhrn) 16.618.500 — 1 16.648.500

5 | Státna loteria. |
A. Osobné výdavky 5.000 2 | 5.000

Ň V . |

B. Vecné výdavky | 1995:000 — : 4,995.000h Titul5.(úhrn)1.5,000.000—]. 5,000.000
|

Kapílola 12. | 1
A. Osobné výdavky: |

Titul 1. „[ 8,616.000 — 1 8,616.000

| Titul 2. „|. 69,333.300 , 56.000 69,359.300

| Titul 3. | 59.000 — 59.000
| Titul 4. — — —
1 Titul 5. , 5.000 | — : 5.000
|:

| Úhrn 26,013.300 | 56.000 78.069.300

| i B. Vecné výdavky:

| Titul 1. , 1,780.300 185.000 1,965.300
Tilul 2. , 18,414.700 1,039.100 | 19,453.800

| Titul 3. „| 2.146.100 — [ 2146.100

| | Titul 4. r. 16.648.5001" — | 16.618.500
i Titul 5. | 4,995.000 — | 4.995.000
!
1 [M

! Úhrn 43,934.600 | 1,224.100 > 45,209.700

Úhm osobných výdavkov 78.013.300 , 56.000 78.069.300Úhrnvecnýchvýdavkov| 43994.6001.224.100— 45,20S.700
" 1 |

Celkový úhrn kapitoly 12. 121.997.900 " 1,250.100 123,275.000
"|
J
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3| [7]22% Štátne príjmy
s |2| %

a (HO 8.

12 12. Ministerstvo financií,

1 Finančná správa.

I Úslrcdná správa

Titul 1. (úhrn)

- Podriadené úrady a orť(ány.

1 Finančné úrady administratívne
< Technická finančná konlrola
s» Finančná prokuralúra
1 1 Berné úrady
b 1 Pozemkový kataster
ST Colné úrady

A [ Dôchodková koatrola
4. Finančná stráž

10“ Úrady polravaci dane na čiare
11 | Chemicko-technická skušobäa finančnej správy

| Titul 2. (úhrn)
A

1 | Verejné dávky.

————-————OT————————o—m

Priame dance:
I. Daň dôchodkova

pol. 14) Daň dôchodková
pol. b) Branný príspevok

II. pol. 2. Príspevok podľa vl: nar. čís. 393/38 Sb. z. a n.

I. Danc výnosové:
3. Všeobecná daň zárobková
4. Zvláštna daň zárobková
S. Prirážka podľa vl. nar. č. 393/38 Sb. z. a a..
6. Porcmková daň
1. Domová daň
83) Daň rentová .

b) Mimoriadna daň postihujúca dividendy a úroky
z Dicktorých cenných papierov pevne zúročiteľ
ných

pol.
pol.
pol.
pol.
pol.
pol.

9. Daň z lantiem

10. Daň z vyššieho služného

pol.

pol.

Dane výnosové (úhra)

IV.Doplatky zrušených daní priamych:
pol. 11. Válečná daň .
pol. 12. Daň majetková
pol. 13. Daň baňská .
pol. 14. Štátna dôchodková prirážka

IV. Doplatky zrušených dani priamych (úhrn)

252.000

252.000

50.000
130.100

- 300.000
25.000

2,135.000
90.500
12.500
6.000

150.000
12.200

2,911.500

145,000.000
810.000

26,500.000

8,000.000
13,400.000
13,800.000
15000.000
19000.000
20,000.000

2,100.000

1,800.000
290.000

262,000.000
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- —
Sl. low Štálne príjmy
el 3l 2 | elz la : Ks

| Mi o12 1 V.Daň z poľovačky: |
pol. 15. Daň z poľovačky | 1.109.000

i. VLPoplatky z oneskorenia alď.: |

pol. 16. Poplatky z oneskorenia (úroky z oneskorcnia) po |
odrálani dobropisov (nahradzovacích úrokov), ná
hrada nákladov na upomienky a exckúcie, po od

rálaní holových výloh bernej a súdnej exekúcie, |pokuly ako aj upúšťacie čiastky a nákl:dy trest: |
ného pokračovania predpísaného k náhrade po

| odrálaní výloh lreslného pokračovania | 29,000.000

S 1. (úhrn) | 293,100.000

J Dad z ubralu a daň prepychovä:
a) Daň z obratu a daň prcoychová | 250,80.100

| b) Poplalky z oneskorenia po odrálani náhradných úrokov,
pokuly, tresly na peniazoch, ako aj upúšť(acie čiastky a Ť

| náklady lreslného pokračovania predpísané k náhrade |
| po cdrátaní výloh lrestného nokračvania, náklady 8>1rs- |

| nia a dôkazov predpísané k náhrade. ako aj frovy od- |
| hadov po cdrálaní príslušných výdavkov 4 300.009%J Rozličné prijmy a náhrady všelkého druhu a 3.090

5 2. (úhrn)

Cla:

pol. 1. Dovozné a vývozné clá:
a) dovozné clá
b) vývozné clá

Pol. 1. (úhrn)

pol. 2. Colné poplatky:

a) vážné
b) skladné
ci poplatky za úradné výkony zriadencov

Pol. 2. (úhrn)

pol. 3 Colné úroky a úroky z oneskoreni

Pol. 3. (uhrn)

Nepreliminovaný prijem:
colné islotv

S 3. lúhrn)

255,193.100

50,090.090
8.100

50,093.000

25.000

100.000

100.000

39.133.600
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| | "| 19-10

Štátne príjmy | —
. Ks

— .—— ———— - ———-—-—- —-——— :—
!

Spolrebné dance:
pol. 1. Dan z lichu:

a) výrobná a spolrebná daÄňz lichu 112,000.000

b) dávka z droždia 120.000

c) kontroiný poplatok podľa $ 6 zák. č. 61319
Sb z an. 150.000

d) kantrulaý poplatok podľa čl. Ill. zák. č. 86132
Sb z an 3,200.000

e) spros! +%ziadi. xa poJľa č!. VI., $5 zák. č. 96:32

Sb. z an. 140.000

Pol. 1. (úhrn) 115,610.000

pol. 2. Spotrebná daň z droždia 7,500.000

pol. 3. DaA z cuxru 73,000.000

pol. 4. Daň z kyseliny eclovej Ť 1,000.000

pol. S. Daň z pripravkov ku kypreniu cesta | 480..09
pol. 6. Diň z mir<ralnych olejov | 30,740.C00

po. 7 Diä z umelých jedlých tukov 1 009,000

pol. 8 D-A z: zapzľsvzčov 7,000.000

pol. 9. DaÄäz elektrických zdrojov žiarenia 1,500.009

pol. 10. Dávka, zo šumivého vina 180.000

pol. 11 Všesbecná daä nápojová 11,100.000

pol. 12. Dad z limonád. minerálnych 3 sódových vôd 2.010.000

pol. 13. Daä z piva 28.000.000

pol. 14. D.d z mäsa 10,209.000

pol. 15. Potravná du na čiare 1,100.000

pol. 16. Daň z uhlia 10,10 000

pol. 17. Daň zo spolreby gumového tovaru —

pol. 18. Náhrada obci za vyberanie obecných dávok pri

potravnej dani na čiare 300.000

pol. 19. Rozličné prijmy 45.0CU

pol. 20. Daš z vednej sily —

pol. 21. Daň z motorových vozidiel —

5 4. (úhrn) 304 165.000

|
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Kapitola

|Tilul

|

ú“ | 1940a .|» Šlátne príjmy
[s | Ks

1!
2 |

Poplatky: |
| pol. 1. Kolky 0 34,432.100
| pol. 2. Právne poplalky 898.216.500

pol. 3. Taxy , 1.500
pol. 4. Dopravné dane železničné:

| a) Daň z jazdných listkov . 22.100.000
b] Daň prepravná na šlátnych a šlátom prevedzo

vaných železniciach | —

Z výnosu prepravnej dane na šlátnych a šiá- |
tom prevodzovaných železniciach podľa eL II. |
linančného zákona ponecháva sa k úhrade pre
vodzovacích výdavkov slovenských 8látnych
železníc čiastku do výšky 49.750.000.—,

c) Daň prepravná na železniciach šlátom nepre
vodzovaných 50.000

d) Daň 20 zavazadie] | 250.000

pol. 4. Dopravné dane želzničné (úhrn) | 23.000.000

| pol. 5. Dávka z jazdného za osobnú dopravu na želez
| niciach .. . . 11.000.000

| pol. 6. Daň z jazdného za hromadnú dopravu osôb 1,000.000pol. 7. Dávka z telefonných poplatkov Ň 3,000.000
pol. 8. Dávka za úradné úkony vo veciach správnych 8.500.000

| pol. 9. Daň zo zbrane a lovu podľa zák. čl. XXII1/1883 —
S 5. (úhrn) 169.210.100

( Karielový poplatok | 500.000
S 6. (úhrn) 500.000

| Titul 3. (úhrn) 1.062,301.200

Monopoly.
I Soľ 31,530.000
9 | Umelé sladidlá 100.000
A) Výbušné látky 4,000.000

! Titul 4. (úhrn) | 35,630.000
|

Štátna loteria.

— Štátna loteria 6,000.000

Titul 5. (úhrn) | 6,000.000

Kapitola 12:
Titul 1. 252.000
Titul 2. 2.911.500
Titul 3. 1.062.301.200
Tilul 4. 35,630.000
Titul 5. 6 000.000

Celkový úhrn kapitoly 13. | 1.107.094.700
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IKapilola

2—————

o

N |

Štátne výdavky

13. Všeobecná pokladničná správa.

Všcobccná pokladničná správa.

Štány dlh
"Príspevok štátnej správy na úhradu

štátneho dlhu
B. Vecné vydavky

Správa šlálneho majelku.
“Útoky a výdavky zo šekovej služby,

z bežných účtov št. podoikov
z prechodného úverao:
B. Vecné výdavky

Úroky z cenných papierov:
B. Vecné výdavky

Nákup cenných papierov:
B. Vecné výdavky

Vykup akcií a prioritných obligácií
micstnych železníca akc. kúpeľov:
B. Vecné výdavky

Vylohy spojené so správou štál rieč
nych pozemkov bez domového
príslušenstva a so správou pozem:
kov cestných:
B. Vecné výdavky

Títol 2:

A. Osobné vydavky
B. Vecné vydavky

Titul 2. (úhm)

Mena.
"Kurzová strata:

B. Vecné výdavky
Úprava meny:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

8 2. (úhrn)

Titul 3:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

Titul 3. (úhrn

a.

1910
— ———Žo o

nadnce |nimoriadne | úhra0... 2... —— 22.
1 Ks

— 1 ———— | x

|

|

13,455.202| — „ 13455.282

13,455.282 — ! 13,455.292

|

|

— 2,000.000 2,000.000

1

|

— 900.000 900.000

1.000 — 1.000

|1.000| 2,900.000002,901.0001.000| 2,900.000|2,901.000
|

— — Ď 22

1 — 1.000 1.000

- | 7.000 , 7.000
|

| — | 8.000 | 8.000

IO —- 1.000 1.000

| — | 1.000 1.000
] 1 NAN
! — : 8.000 8.00.)
i

|
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U | 1940© - | — -—-
— — > |

Ž 8 Štálne výdavky | riadne |Pimoriadne| úhrnc i v —— — -— .

I ď K
| | |

1

13 1] Štálne garancie. : u

I Náhrada strát vzniklých prevzatím
| štálnej farancie za dovoz minerál.

nych olejav podľa vlád, nar. zo |
| dňa 21. I. 1921, čís. 38 Sb. z. a n.: j |
| B. Vecné výdavky | — 2.100 2.100

|“ Záväzky z prevzalých záruk: h| B.Vecnévýdavky —1.399.600"— 1,399.600. |
© Príspevok šlátu .Zvláštnemu f[ondu":

B. Vecné výdaivky Ť — 7,.334.371 1.31.371

| Príspevok šlátu „Všeobec.í (ondu“:!
| B. Vecné výdavky — 1.539.919 1.539.819

Príspevok šlátu podľa 8 21 vl. n. zo
dňa 21. IV. 1937,čis. 50 Sb. z. a n oúpra
ve pomerov slovenského stavu
poistenia Fénixu životnej poisť.
spoločnosli vo Viedni:
B. Vecné výdavky — 309.500 300.000

Vyplata schodkov sirotských po
kladnie: |
B. Vecné výdavky 73.600 75.000

Výplata súdnych depozíl u berných
úradov:
B. Vecné výdavky — 150.000 130.003

Titul 4:

A. Oschné výdavky — — —

| B. Vecné výdavky — „ 10,520.390 | 19,520.599
|

: Titul 4 (úhrn) — | 10,820.89) . 10,820.59U
NS u

| Štátne dotácie, subvencie a zálohy.
I Príspevok na podpory poľnohospo- .

dáúrom. postihnutým živelnými
pohromami podľa zák. zo dňa 14.
VII. 14927.čis. 118 Sb z. a na:

B. Vecné výdavky 900.009 — 90.000
A. podpory nepoľnohospodárom pri

živelných pohromách:
B. Vecné výdavky 100.000 — 100.000

Bezúročné zálohy obciam spojené
s katastrálnym meraním vy- |
mcdzníkovaním: 1

B. Vecné výdavky 4 219.090 , — 200.09)
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Kapitola

A 1. 1.9! a [ ina.
z| Ži Štátnevýdavky | riadne | mimoriadne.úhrn-—la | 
14 | | Ks

M
+ Na podpory z dôvodov likvidácie

škôd válečných a niektorých škôd
poprevratových podľa vl. nar. zo

| dňa 3. VII. 1931, č. 106 Sb. z. a n.:
B. Vecné výdavky 300.000 | — h 30%.009[

"1% Dolácie podľa S 22 vl. nar. č. 16239 SI. |
| z. londu zriadcenému pri minisler| stve hospodárstva pre zmiernenie!
| škôd zapričinených lovnou zve- li
| rou vpoľovnom alebo lesnom ho- |

spodárslveo a na zveľadenie po
| ľovníciva:

B. Vecné výdavky — 53.000 33.000

u Podporné akcie na účet prebylku | 1
dôchodkových pokúl: ! |
B. Vecné výdavky — 300.000, 800.900

Tilul 5: | |

A. Oscbne výdavky | — .—. | —
B. Vecné výdavky | 1,300.000 | 1,115.000 | 2,335.000

al 3 1. 5500012aanoTitul5.(úhrn)| 1,300.0001,053.090X— 2,355.900
| 1 eee,

Spoločaé výdavky všelkým rezoriom. | | |
I Výdavky spojené so šekovým pokra- |

čovanim: ,
B. Vecné výdavky 1,000.000 : — . 1,000.000

Titul6: | TTA. Osobné výdavky — — " —
B. Vecné vydavky | 1,000.000 — | 1.009.000

Titul 6. (úhra] 1 10000001 — 4 1000000

Administralívne výduvky. | |
ŠSlalny dozor: i |

A. ©>obné výdavky 1,967.735 | — 1,067.735

Naklad na vyberanie dávky z ma-| (xijetku: |
B. Vecné výdavky i — 2.900 ., 2.0011

Náhradya iné: TT
B. Vecné výdavky 31.000, 120.009 15ubO| . TT

Tilul 7:

A. Osobné výdavky 1,067.133 — 1,67.733

B. Vecné výdavky 30.0.0 12.000 132.000

Tilul 7 (úhra) 1,097.133 122.000 — 1.219,33:

——O
O
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Il 194021a1 ONIO
2. te Štátne výdavky | riadne | mimoriadne úhmO. Z, %uA[A A K

7 [7 — - —

13! R | Prídely miesto údelov fondom a sväzkom |

| ! územnej samosprávy. |

| [1 Prídely do správy ministerstva vnú- (| tra podľa prílohy „D“ zák. č. 190/39| |
| SI. z.:

B. Vecné výdavky . | 23,285.100 | — 23,285.100
Prídel hlavnému mestu Slovenskej |

i republiky:

| B. Vecné výdavky . | 400.000 — 400.00019 Pridely obciam z výnosu dane domo
vej:

ú B. Vecné výdavky 15,000.000 — 15,000.000
| 1 Náhradovému fondu prii zemedelskej

1] rade:
s B. Vecné výdavky 858.000 — 858.000

Tital 8:

A. Osobné výdavky — — —
B. Vecné výdavky 39,543.100 — 39,943.100

Kapitola 13.
A. Osobné výdavky .

Titul 1. — — —
Titul 2. — — 2
Titul 3. — 1.000 1.000
Tilul 4 — — —

! Titul 5. — — —
i Titul 6. . — — —
| Titul 7. „|| 1,067.735 — | 1,067.735
| Titul 8. . — — —
I .| Úhrn1,067.1351.000| 1.068.735
| | B. Vecné výdavky .

| Titul 1, 73,455.282 — 73,455.282
| Titul2. 1.009| 2,900.000|| 2,901.000
[ Titul 3. — 7.000 7.000o Titul4. 10—10,820.890| 10,820.890JANTitul5. 1...1,300.000| 1,055.000| 2,355.000

| Titul 6. «| 1.000.000 — 1.000.000| | Titul7. 10.300001122.000]— 152.000
ph Titul 8. |. 39,543.100 — | 39,543.100| Úhrn1115,329.382| 14,904.890|130,234.272

Úhrn osobných výdavkov | 1,067.735 1.000 | 1,063.735

Úhrn vecných výdavkov | 115,329.382 | 14,904.890 | 130,234.212Celkovýúhrnkapitoly13.«11.116,397.117!14,905.890|| 131,303.007
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——— ———- —- 000A
|

13. Všeobecná pokladničná správa.
18 Všeobecné pokladničná správa.

1 Saldo šlátnych podnikov 63,423.236

2 Správa hnuteľného štátneho majetku.

1 Úroky a výlohy zo šekovej služby z bežných
účtov štátnych podníkov a z prechodných

15.000

2 pohľadávky finančnej správy
poštovou správou NH

1] Úroky z cenných papierov a iné úroky 305.000
4 Podiel z účasti štátu na akciových spol. a

iných podnikoch —
5 Výťažok za predané alebo stranám vrátené

cenné papiere 1 —
Odumrelie Y 30.000
Prepadlé hodnoly 30.000
Výťažok za sporiteľné knižky, losy a cenné

papiere, ktoré boly prehlásené kadučnými
Za prepadlé depozitá podľa Vest

níku uhor. min. fin. č. 15 z roku 1903 300.000

9 Splatené pôžičky 40.000

Titul 2. (úhrn) 740.000

Ť Správa nehnuteľného šlálneho majetku.

1 | 200.000

o Dôchodky 1,260000

Titul 3. (úhrn) 160.000

1 Mena. i

1 Kúrzový zisk T
o zálohy, poskylnulé na úpravu po“ |: o

hľadávok a záväzkov v cudzine !

| Titul 4. (úhro) —
|18| > Šlátne(farancie,

1 ralinérií minerálnych olejov za : o
zmenky, zaplalené zálohove štátom “

i Titul 5. (úhrn) u —



8 Siovenský zákonník č.343.—

13, Všeobecná pokladničná správa.

1 HI

g | a tá . 1940
Z | Z ž tátne príjmy | NA| HA. |—————- — TEoneo1.
1“)| č Administrativne pokuty, |

! ] Peňažné trestv, ukladané civílnými súdmi a
správnymi úradmi 2,509.000

2 Pokutv uložené vojenskými súdmi —
A Prebytok dôchrdkových pokút 8.03..000

Titul 6. (úhrn) 10,500.009

Administralivne prijmy.

1 Šlátn podiel na zisku zo zapaľovadiel 1,009.000
| > Paoplalkvy za štálny dozor 1.386.000

:1 Taxv z usporiadania vcených lotcrii 1.000
4 Refundáciec nákladov za vyberanie dávky z

majclku a dávky z prírastku na majetku 15.099
Príspevky k režijným výlohám —
Iné prijmy:

1. Režijné priípoevky z hasičského fondu 77.500
2. Príspevky z vodných družsliev 10.000
3. Podiel zo samosprávncho fondu na čiasložné krvtie vý“

davkov, kloré prevzal štál od krajiny 1 59.230.000
1. Režijné príspevky z prebvlíkov spoločných sirotských —

[:adov (zákon č. 373 1922 Sb. z. a n.) | —
5. Režijné príspevky zemských fondov k penzijným piatem

zememeračského personálu, zaimmeslnonéh> pri a£rárnych
operáciach . A —

6. Fruklilfikačné úroky z dražieb —
7 Prijmy na 5"-ovcj š!. dávke na základe zákona č. 316

1019 Sb. z. a n. a zák. č. 1661920 Sb. z. a n. o zaislcní |
pôdy drobným prenújomcom | 1.500

8. Pol ludničné zvyšky | apr
9. Rozličné a iné prijmy | 00.0201

14 Likvid-čné zostatky ústrední 2.00)

11. Nepreliminov.né príjmy, klorých právny dôvod spadá |do doby pred rokom 1918 a pred 11. marcom 1939 TT

Titul 7. (úhrn) 121,797.000

Kapilola 13. |Tiiul 1. 65.123.236
Titul 2. | 740.090
Titul 3. 1.41.0939
Titul 4. | —
Titul 3. —

Tisal6. | 105300
Ti:u! 7. E 121.797.609

Celkový uhru kapiiely 13. 202.920.250
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14, Penzie.

Celkový úlrn kapitoly 14.

| É po

1910
< " NT
ž — S Štátne výdavky riadne |Pimoriadne úhrndl € IOT K

2.22. | M
i ! |

14. Penzie. | | !

14 | Odpočivné a zaoOpalrovacie plaly. |
i ! 1

| A. Osobné výdavky: I |

1 | Odpočivné a zaopatrovacie platy: | | ||

1 |Odpočivné a zaopatrovacie plaťy | |
civilné 92,673.500| — 92.673.500

S |Odpočivné zaopalrovacie plaly |
| vojenské 12.789.400| — 12,788.400

Titul 1. (úhrn) | 105,161.900 — | 105,461.900
I «

| |

z Vyplatené prevodné čiaslky (premiové rezervy): | |
|1 Civilné | 550.000 — 550.000

2 Vojenské U 50.000 — 50.000O
Titul 2. (úhrn) | 6000001 — 600.000

S Nemocenské poislenie: | |
I:

1 Civilné 1,000.000 — " 1,000.000

2 Vojenské 3.000| š 3.000| Titul3.(úhrn)| 1,003.000!— —01,003.000
| 1

| |

14 lné: |
! i

| 1 Výdavkysúvisiace s úpravou|! | neho postavenia príslušníkov Pro-|
i 1 leklorátu, ponechaných dočasnecl
| v službách Slovenskej republiky || — — —

Titul 4. (úhrn) 0 - — —

| |

Úhrn osobných výdavkov | 107.061.900 | — 107,06-1.900

[
0 107,061.9001 — “ 107,061.900

|
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14. Penzie.

-————ľ—ä——Ôä—O—.—OVÓ.$V—

——————>—-—--——-—«“

c fe | 1940— a201% Štátne príjmy |a 2:£
c 2 i, 48 Ksúop. I |

14, Penzie.

Odpočivné a zaopatrovacie platy.
Príspevky štátnych zamestnancov.

Civilné:

a) Riadne penzijné príspevky 22,480.900.—
b) Zvláštne penzijné príspevky 4,958.500.— 27,439.400

Vojenské:
a) Riadne penzijné príspevky 1,500.000.—
b) Zvláštne penzijné prispevky 156.000.—- | 1,656.000

Titul 1. (úhrn) | 29,095,400

Prijaté prevodné čiastky |

(premiové rezervy): |
il Civilné 1.150.000.— |

Vojenské 50.000.— | 1,200.000

Titul 2. (úhrn) | 1,200.000

Iné:

Príjem na úpravu právncho postavenia prí
slušníkov Protektorátu, ponechaných do
časne vslužbách Slovenskej republiky

Titul 3. (úhrn)

Celkový úhrn kapitoly 14. 30,295.400
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15, Najvyšší účtovný kontrolný úrad.

771

| u 1910
5| [5 !žis| Štátnevýdavky| riadne| mimoriadnejúhro
<2 lb i |

ale] — ——— —————— 1 2—T2—7——-Ke ——————-——

15, Najvyšší účtovný kontrolný úrad. | |

15 | Najvyšší účtovný kontrolný úrad
| A. Osobné výdavky 1,163.000 — 1,163.000

B. Vecné výdavky 287.000 150.000 437.000

1,450.000 150.000 | 1,600.000Celkový úhrn kapitoly 15.

——
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15. Najvyšší účtovný kontrolný úrad.

!KapitolasTitul

5 Hb]

—————

MY
»Parafral

| | 1940

Štátne príjmy riadne rtimoriadne úhrnO mNO c OA
15. Najvyšší účtovný kontrolný úrad. |

Najvyšší účlovný kontrolný úrad: — — | —

Úhrn kapitoly 15. — — | —

|

|
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PRÍLOHA A.

SKUPINA II.

Správa štátných podnikov.



Slovenský zákonník č.343.

S 1. Slovenská pošta.

II.

Náklady

A. Provozný rozpočet,
ILProvozovacie náklady:

1. Vlastné náklady provozovacie:

4.

a) Platy stálych zamestnancov
b) Ostatné náklady
€) Odpisy

. Náklady správne (ústredné):

a) Platy stálych zamestnancov
b) Ostatné nállady
c) Odpisy

. Náklady všeobecné:
a) Penzie
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

Anticipované slraly

„Úroky z investičných dlhov
111. Straty finančné:

1. .

2. lné straty [inančné
Úroky

„lné náklady:
1.

2.
Plaly stálych zamesinancov
Ostatné náklady

3. Odpisy

59,317.700
31,365.000
14,200.000

1,229,700
957.300

S 1. Slovenská
(Patrí do pôsobnosti ministerstva

9,172.000
15,578.300

Súčet nákladov ad I—IV.

„Zisk

B. Zistenie konečného prebytku,

zisku
Pridely základnému imaniu:
2] Splátky investičných dlhov
bj Úhrada investícií z provozného zisku

Úhrnom

. Prídely fondom, dolovaným z čistého

NI Konečný prebytok (odvodštálnej pokladnici)

Úhrnom

Jednotlive

100,882.700

1.787.000

24,150.300

600.000

Úhrnom

330.000

132.218.000

A

330.000 i

|

3,000.000 |
135.218.000

302.200
2,697.600 3.000.000

3 000.000
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S 1. Slovenská pošta.

pošta,
dopravy a verejných prác.)

| Jednotlive Úhrnom
Ťažby — ----—— —-— —2 0777A. — dO

A. Provozný rozpočet.
I. Provozovacie (ažby:

1. Vlastné ťažby provozovacie 126,518.000

| 2. Iné ťažby provozovacie 4.200.000

| >Penzijné príspevky 3,800.000 134.578.000
1il Zisky [inančneé:
|

1. Úroky —

| 2. lné zisky [inančné — —

111.Iné ťažby 610.000

Súčet ťažieb ad 1-—III. | 135,218.000

|

|

| |

|
IV.Strata ! —

Úhrnom | 1 135,218.000
| |

B. Zislenie konečného prebytku.
Provozný zisk 3.000.000

Úhrnom

O———

3,000.000
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8 1. Slovenská pošta,

11.

, | Jednotlive | ÚhrnomNáklady
| Ks

C. Investičný rozpočet,
Invesličné náklady.

1.Investície pravé:
1. Nehnuteľnosti:

a) Slavby budov okrem rozhlasu 6,427.100 |
b) Stavby budov rozhlasu 5,300.000 11,727.700

2. Hnuteľnosti (inventár) | 16.161.700 |

3. Trate 22 090.600 | 50.000.000 ,

Obnova: |
1. Nehnuteľnosti: " |

a) Slavby budov okrem rozhlasu —.— |
b) Stavby budov rozhlasu —— | — |

2. Hnuteľnosti (inventár) ] 1,472.600 |

3.Trate 2,602.500 i
54.075.100 |

S 1. Slovenská
(Patrí do pôsobnosti ministerstva

Úhrnom |

————>——o—

2.58S]



Slovenský zákonník č.313.—

S 1. Slovenská pošta.

pošta,
dopravy a verejných prác.)

| Jednotlive i Úhrnom
Ťažby —- --—--—

| Ks[0000000 o |
| C. Investičný rozpočet. |
h Investičná úhrada. ||
| I. Investicic pravé:
| 1. Podieclom z provozného zisku 2 697.800
I 2. Pôžičkou 31,122.200

| 3. Vlastnými prostriedkami 16.180.000 50,000.000- I. Obnova:
Vlastnými prostriedkami 4.075.100

Úhrnom 54.075.100

o————o——.

-1
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5 2. Poštová sporiteľňa.

S 2. Poštová
(Patrí do pôsobnosli ministerstva

Náklady
——n— — ———-

A. Provozný rozpočet.
ILProvozovacie náklady:

. Vlaslné náklady provozovacie:

a) Platy stálych zamestnancov
b) Ostalné náklady
c) Odpisy

——S

. Náklady správne (ústredné):
a) Platy stálych zamestnancov
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

N

3. Vklady všeobecné:
a) Penzie
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

I. Úroky z investičných dlhov

11l.Straty finančné:
1. Úroky Ň .
2. Iné straty finančné

IV.Iné náklady:
1. Platy stálych: zamestnancov
2. Oslatné náklady

3. Odpisy

Súčet nákladov ad l1.—IV.

V. Žisk

B. Zistenie konečného prebytku,
I. Pridely

zisku
. Pridely základnému imaniu:

z) Splátky invesličných dlhov
b) Úhrada inveslicii z provozného zisku

ko

fondom dotovaným z rýdzeho

Jednotlive | Úhrnom—
|———E ————E——

—-—————-.

3,380.821

4,200.000

180.000 7.160.821

—.—

1,314.881

1———-——O———————e—

1.314.881 9,075.102

Úhrnom

prebytok (odvodšlálnej pokladnici) |

9,075.102

362.714

9.138.416 ,

290.171

Úhrnom 362.714
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——
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S 2. Poštová sporiteľňa.

sporiteľňa, .
dopravy a verejných prác.)

1 M ťa | Jednollive | Úhrnomažb
Y Ks

i —— 1 ——

4

A. Provozný rozpočet.

i l. Provozovacie ťažby: |
1 1. Vlastné ťažby provozovacie [ 9.010.000

2. Investičné (a?žby provazovacie , 235.000

3. Penzijné príspevky | 193.416 9.438.416I

Il. Zisky finančné: |
1. Úroky —
2. lné zisky [inančné — v

I. Iné ťažby —

Súčet ľažicb ad l.—Il]. 9,433.116

IV.Strata —

|

Uhrnom 9,438.416

| B. Zistenie konečného prebytku.
Provozný zisk 362.714

I

|

|

362.711Úhrnom



Slovenský zákonník č. 343.

S 2. Poštová sporiteľňa.

Náklady

C. Investičný rozpočet.
Investičné náklady.

I. Investície pravé:
1. Nehnuteľnosti
2. Hnuleľnosti

I. Obnova:
1. Nehnuteľnosti
2. Hnuteľnosti

Úhrnom

S 2. Poštová
(Patrí do pôsobnosti ministerstva

Úhrnom| Jednotlive o |
x
|

|

|

2,000.000
800.000 2,800.000

2,800.000
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S 2. Poštová sporiteľňa.

(31

sporiteľňa.
dopravy a verejných prác.)

— Llnvesticie pravé:
| 1. Podielom z provozného zisku

2. Pôžičkou .
3. Vlastnými prostricdkami

II. Obnova:

i Jednotlive ÚhrnomŤTažby — --—-—. -——.
Ks—

|

|

C. Investičný rozpočet. |

Investičoá úhrada. |

2,800.000
— 2,800.000

UÚhrnom 2,800.000
| Vlastnými proslriedkami
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S 3. Slovenské železnice.

S 3. Slovenské

—ý

—11.

IV.

Náklady

A. Provozný rozpočet.
„Provozovacie náklady:
. Vlastné náklady provozovacie:

——

(Patrí do pôsobnosti ministerstva

a) Plaly slálych zamestnancov 94,834.400
b Oslalné náklady 130,527.200

c) Odpisy 39,737.500

. Náklady správne (ústredné):tu

a) Platy stálych zameslnancov 11,822.600

b) Oslatné náklady |2.401.399]

c) Odpisy

(J . Náklady všeobecné:
a) Penzie 92,914.200 |:

32.600]b) Ostalné náklady |
c) Odpisy

— .—

—o

Jednotlive| —Uhrnom—|
——— 

TT TEMNÉNÓCINČSTŤ
1

1

1

|

205,099.100 :
|

9.421.300

92.831.1+00

„Úroky z invesličných dlžób
Slraly finančné:
1. Úroky

2. lné straty finančné

lné náklady:
1. Plaly stálych zamestnancov
2. Ostatné náklady (schodok miestnych železníc)
3. Odpisy

Súčel nákladov ad I—IV.

„Zisk

Úhrnom

B. Zistenie konečného schodku,
Provozná slrala

Splátky investičných dlžôb

Úhrnom

———-——Ma-1.

154,100.600

|

Ks |

|

I

—.

367,402.000

141,678.100 |

154,100.600
1

566,181.000

U

1

566,181.000 !!
|

1

130,029.600
|

130.029.800
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8 3. Slovenské železnice.

železnice.

dopravya verejnýchprác.) ON
1 S i Jednallive | ÚhrnomŤažby val

A. Provozný rozpočet. |
Z LProvozovacie ťažby: |
| 1. Vlastné ťažby provozovacie 386,770.000

2. Iné zisky finančné . 49,181.200.
3. Penzijné prispevky — 435,951.200

Il.Zisky finančné:
Il. Úroky , 200.000
2. Iné zisky finančné — 200.000

I. Iné (ťažby — —

Súčet (ažieb ad I—II. 436,151.200

|

|

|

|

i

|

|

IV. Strata 130,029.800

Úhrnom | 566,181.000

B. Zistenie konečného schodku.

Konečný schodok 130,029.800

Úhrnom 130,029.800

|



Slovenský zákonník č.343.

S 3. Slovenské železnice.

S 3. Slovenské
(Patrí do pôsobnosti minislerstva

Jednolliv ]Náklady | jednote | dno |x K |
o o ———O—vOVäo|

| |

C. Investičný rozpočet. u

Investičné náklady. |

l lnveslície pravé. |
1. Nehnuteľnosti:

a) Slavby budov — i
b) Stavby na železniciach Á 50.667.6500 |
c) Stavby nových železníc | 153.530.009
d) Stavby na súkromných železniciach v šlát. provoze [ 26,193.100
e) Stavebné zariadenia pom. závodov . J 70.000
Í) Slavebné zariadenia vedľajších závodov | 2.165.000 232.925.100

|

2. Hauteľnosti:

a) Vozidlá koľajové 7,111.009
b) Vozidlá cestné 8.109.000
c) Vozidlá lanovick —
d] Invenlár, náradie a stroj. zariad. prov. 103.500
c) Stroj. zariadenie, invenlár a náradie pomocných zá

vodov . o , 197.500
í) Strojné zariadenie, inventár a náradie vedľajších zá- |vodov 500.009 17.212.000

I

1. Inveslície | 250,137.700

II. Obnova. |
1. Nehnuteľnosti:

a) Slavby 16.239.60J |

b) Stavebné zariadenia pzmocných závodov | —
c) Slavebné zariadenia vedľajších závodov " — 10,230.600

2. Hnuteľnosti: 1
a) Vozidlá koľajové Ť 20.795.000

b) Vozidlá cestné | 1,250.000
c) Vozidlá lanoviek Ť —
d] Invenlúr, náradie a strojné zariadcnie prov. 394.200
c) Strojné zariadenie, inventár a náradic pomocných

závodov . a 617.200
Í) Strojné zariadenie, inventúr a nárudie vedľajších

závodov 160.000 23.210.400

11. Obnova 39.477.000

1. Inveslicie 230.137.700

Úhrnom 259,611.700



S 3. Slovenské železnice.

železnice.
dopravy a verejných prác.)

— ————— —- ——— -—— ——— ——en—

C. Investičný rozpočet. |

Invesličná úbrada. ť

I. lnveslície pravé: K
1. Podielom z provozného zisku | —

2. Pôžičkou | 250,137.700
3. Vlastnými prostricdkami | — 230.137.700

[. Obnova:
Vlastnými prostriedkami

39.417.000
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S 4, Štátne lesy a majetky.

S 4. Štátne lesy
(Patrí do pôsobnosti

Jzdnollive ÚhNáklady — —- Ni
A Ks

, . | |

A. Provozný rozpočet, | !IlProvozovacie náklady:
1. Vlastné náklady provozovacie:

a) Platy slálych zameslnancov 12,871.200 ľ
b) Oslalné náklady 197,880.000 [.

c) Odpisy (ansorlizačné) 8,110.300 , 213.861.300

2. Náklady správne (ústredné): ú
a) Plaly stálych zameslnancov 5,415.800
b) Oslalné náklady 6,015.009
c) Odpisy (amortizačné) 396.20) 11.827.000

3. Náklady všeobecné:
a) Penzie 5,100.000
b) Oslalné náklady —.—
c) Odpisy (amorlizačné) —— 5.100.000 235.794.300

II. Úroky z vesličných dlhov 2,300.000
II. Straly [inančné:

1. Úroky 213.000

2. Iné slraty (inančné 510.000 | 223.000

IV,Iné náklady: |
1. Platy slálych zameslnancov i 79.300 |
2. Oslalné náklady | 3,059.300 !. . |

3. Odpisy (amorlizačné) Í 211.800 3,350.100

Súčet nákladov ad L—IV. í 242.161.900

V. Zisk | 31,622.600

Úhrnom | | 273.781.5300
1 |

B, Zistenie konečného prebytku.
I. Pridely fondom. dotovaným z čistého zi. 1 |

x k u | TT

1] Prídely základnému majetku: |
a) Splátky investičných dlhov . 200.000
bj Uhrada inveslícií z provozného zisku 1,161.009 4.361.0%

NIKonečný prebytok (odvod šlátnej poklad
zica | 27,238.600

Úhrnom 31.622.609



S 4, Štátne lesy a majetky.

a majetky.
minislerstva hospodárstva.)

Jednollive Úhrnom
Ťažby — — —

Ks

A. Provozný rozpočet,

I. Provozovacie ťažby:
1. Vlastné (ažby provozovaci 212,211.000
2. lné ťažby provozovacie 7a
3. Iné zisky finančné (penz. príspevky) 1,423.000 213,702.600

ILZisky [inanéné:
1. Úroky . 18.000
2. Iné zisky [i — 48.000

11 lnaé (aby (voluptuár, patronát. ostatné) 33.900

Súčet (ažicb ad I.—III. 273,184.500

I

IV.Strata —

Úhrnom 213,784.500

B. Zistenie konečného prebytku.

Provozný zisk 31,622.600

————-—

Úhrnom 31.622600



SS Slovenský zákonník č.343,

S 4. Štátne lesy a majetky.

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady.

LInvestície pravé:
1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky
b) Stavby pozemné a ostalné
c) Dopravné proslriedky —..+
d) Meliorácie dočasné a stavby pom.

2. Rauleľnosti:

a) Inventár mčlvy
b) laventár živý

Investície pravé (úhrnom)

1. Obnova:

1. Nehnuteľnosli:

a) Pozemky .
b) Stavby pozemné a oslalné
c) Dopravné prostriedky
d) Meliorácie dočae. a slavby pomoc

2. Hauteľnosti:

o) Inventár mfivy
b) Inveniár živý

Obnova (úhrnom)

Invesličné náklady (úhrnoní)

S 4. Štátne lesy
(Patrí do pôsobnosti

| Jednollive | Úhrnomrm

2.118.000
1,179.000

297.000 3,594.000 |

570.000

— 570.000!
|

4,164.000

— |
3,577.000 Ť

1,956.000 |

135.000 5,668.000. ||
|

3,000.000 |

4,919.000 1.919.000

13.617.000 |!—.
17,811.000 ||



S 4. Štátne lesy a majetky.

a majetky.
minislerstva hospodárstva.)

Ťažby

C. Investičný rozpočet.

Invesličná úhrada.

I. Investície pravé:
1. Podielom z provozného zisku
2. Pôžičkou
3. Vlastnými prostriedkami

I. Obnova:

Vlastnými prostriedkami

———-——

lavestičná úhrada (úhrnom)

] Jednotlive Úhrnom
| —.AK

4,1641.000

— 4,16:1.000

13.617.000

17,811.000
I

|

|



S 5. Štátne majetky poľnohospodárskych

S 5. Štátne majetky poľnohospodárskych
(Patrí do pôsobnosti

Náklady“

—9
Jednollive

-— --- ———...
. 1

ÚUhrnom |
A

Io Ks

A. Provozný rozpočet.

IlProvozovacie náklady:
1. Vlaslné náklady provozovacie:

a) Plaly slálych zameslnancov
b) Oslalné náklady
c) Odpisy

Náklady správne:
a) Plaly stálych zameslnaocov
b) Oslatné náklady

c) Odpisy

3. Naklady všeobecné:
a) Penzie
b) Oslatné náklady

c) Odpisy

lll.Úroky z invesličných dlhov

ll. ŠStraly finančné:
t. Úroky
2. Iné slraly [i

IV. Iné náklady:
I. Plaly slálych zameslnancov
2. Ostatné náklady
3. Odnisy

Súčet nákladov I.—IV.

V Žisk

1)

[: 1

a |

95.700

2,845.529 —

230.399 © 3,171.609

| 15.000 |

3,1S6.609

— —

3.230.609 ||

61.8353

Uhrn 3,315.114. >

B. Zistenie konečného prebytku:
I Prideiy fondom dolovaným z čielého zisku —
II Pridely základné mu majetku:

) Solálky

úhrada investícií z provozného zisku
vesličných dlhov

nečný prebylok lodvod šl. pokladnici) |

Uhrnom |



Slovenský zákonník č.343.| 791

škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych.

škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych.
ministerstva hospodárstva.)

1 SA SSS Jednotlive | ÚhrnomŤažby
Ks

| A. Provozný rozpočet.
l. Provozovacie (ažby:

1. Vlastné (ažby ľ 3313411
2. Iné (ažby | —

3. Penzijné prispevky | — 3.315.111
|

I. Zisky finančné: | |
1. Úroky u —
2. Iné zi.“ | —

|

I. ač ťažby | —
[

|

|
||

1 ]

I 1

A !

|

|

1

|

|

|

| |

Súčet fažieb 1—III. 3,315.41:14
|

B. Zistenie konečného prebytku: |
Zisk 61.835

|
Úhrn 61.533



Slovenský zákonník č. 343,

8 5. Štátne majetky poľnohospodárskych škôl

8 5. Štátne majetky poľnohospodárskych škôl
(Patrí do pôsobnosti

1————— —————— O ————
| 1 b

Jednotlive i Úhrn u
Náklady ——. omKs !

C. Investičný rozpočet,

Investičné náklady. ,

LInvestície pravé: |
1. Nehnuteľnosti:

a) Pozemky 1,270.000
b) Stavby pozemné a ostalné 800.000
c) Dopravné prostriedky (lesné cesly, hradské, nádrže, :

hale a brchové opevnenia) | 6.000
d) Meliorácie dočasné a stavby pomocné, (meliorácie

poľné a lesné, vodovody, telefony, oplotenie a dlažby) || 12.000 2,088.000 !

2. Hnuleľnosti:

a) Inventár mčlvy | 26.400
b) Inventár živý 72.000 98.100 —

Inveslície pravé (úhrnom) | 2,186.1100

II. Obnova: |
1. Nehnuteľnosli:

a) Pozemky —

b) Slavby pozemné a ostatné 117.700 |
c) Dopravné prostriedky 51.700 |
d) Meliorácie dočasné a stavby pomocné 16.500 185.900 |

2. Hnuteľnosti: |

a) Inventár mťlvy 50.000 |
b) Inventár živý 8.500 58.500

Obnova (úhrnom) | 211.100 |

Inveslične náklady (úhrnom) 2,130.800

|
lá

1

|

|

|

|

|



Slovenský zákonník č. 343, 193

a výskumných ústavov poľnohospodárskych.

a výskumných ústavov poľnohospodárskych.
ministerstva hospodárstva.)

| Jednollive Úhrnom| Ťažby —.- —| O 5 a.
| SOA | M
| |

| C. Investičný rozpočet,
|

Investičná úhrada. |

| l. lInveslicie pravé: |
1. Podielom z provozného zisku — |
2. Pôžičkou 2,186.100 |

3. Vlaslnými proslricdkami | — | 2,186.400
Ill. Obnova:

Vlastnými prostriedkami 241.100

A

| |

| Invesličné úhrady (úhrnom) | | 2,130.800

|

|

1 |



Iv

]

l

S 6. Štátne

Náklady
———-—-——.————EEE

A. Provozný rozpočet.
I Provozovacie náklady:

Slraty

. Vlastné náklady provozovacie:
a) Platy stálych zameslnancov
b) Ostatné náklady
c) Odpisy
d) Predaj

. Nállady správne (ústredné):
a) Platy stálych zameslnancov
b) Ostatné náklady
c) Odpisy

. Naklady všecbecné:
3) Penzie
h) Ostatné
c) Odpisy

„Úroky z investičných dlhov
111. (inančné:

1. Úroky
2. Iné straty finančné
3. Odpisy

[né náklady:
1. Platy stálych zameslnancov
3. Oslainé náklady
3. Odpisy

877.400
126,435.009)

6,191.500
897.601 |

851.800
2,630.330

108.700 |

1,989.490
1,475.80)

22.309

banské a hutnícke závody.

S 6. Štátne banské
(Patrí do pôsobnosti ministerstva

Jednotlive

Súčet nákladov ad I.—IV.
Zisk

B. Zistenie konečného schodku:
Provazná strata
Splalky investičných dlhov

Úhrnom

C. Investičný rozpočet,
Investičné náklady.

laveslicie pravé:
“ hnuteľnosti:
„) Pozemky:

Závody rudné
Zavady na naftu
Zavody na sal
Závodu 50.000

Úhrnom |Ks
!

|

|

134.101.509 |

|

|

359.500 |
I

3,487.709 © 141,459.000

449.700

ľ

—

105.300 | ,
— 105.500 |j

| :

4.532.700
— | 4,532.209

147.167.900 “

!

8.551.800 |
41.100 ©

S.395.990 |

]



S 6. Štátne banské a hutnícke závody.

a hutnícke závody.

dopravy a verejných prác.)

M
f

[.
3.

3.

Zi

A. Provozný rozpočet,
Provozovacie ťažby:

Vlastné ťažby pruvezovacie
Iné ťažby provazovacie
Penzijné prispevky

isky finančné:
I. Úroky
2. Iné zisky finančné

11. ln<é Cažby

Súčet fažieb ad 1—1lI.

Úhrn

B. Zistenie konečného schodku.

honečný sehodok, uhradený štátnou
kladnícou

C. Investičný rozpočet.
Investičná úhrada.

I. Investície pravé:
1. Podielcm z provozného zisku
2. Pôžičkou
3.

1. Zálohou finančnej správy
Vlastr ými prostriedkami

Úhrnom

po

Jednotlive Úlhrnom

i Ks

[

| [39,198.600
118.500

| 131.600 138,.149.700

|! 161.100 161.110

| 3.000 3.000

139.616.100 138,616.109

| 8.551.900

| | 147,167.900

|

| i

|

|
|

| |
i |
!

| 8,395.900
! —————

!

|
5.146.000

— 5,146.009

v | 3,116.100



-—) "5©
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Slovenskýzákonníkč. 343.

S 6. Štátne banské a hutnícke závody.

b) Stavby:
Závody rudné
Závody na naftu.
Závody na soľ
Závody oslalné
Pevné zariadenia:

Závody rudné
Závody na naltu.
Závody na soľ
Závody ostatné

——

c

d) Budovy:

Závody rudné
Závody Da nallu.
Závody na soľ
Závody oslalné

2—v

e) Dolový majelok:

S 6. Štátne banské
(Palri do pôsobnosti ministerstva

| Jednotlive Úhrnom

" Ks
si—-— — - —-——— — — - z

1

250.000 |

250.000 ||
|

|

730.000 |
—,—— |

300.000 1,030.009

110,000 u

—— |
1,840.000 1,950.000

3,280.000 A

Hnutelľnostli:
a) Vozidlá:
b) Strojné:

c) Závody rudné .
Závody na nallu.
Závody na soľ
Závody oslalné

d) Zariadcnia:
Závody rudné
Závody na naltu.
Závody na soľ
Závody ostatné

742.000

368.000

648.500— 1,390.500:
1

1

107.500 1,075.500 2,166.000 5,746.000

II. Obnova:

Nehnuteľnosti:

a) Pozemky
b) Slavby
c) Pevné zariadenic
d] Budovy
c) Dolový majetok

„Hnuteľnosti:
a) Vozidlá
b) Stroje
c) Zariadenie

1.735.000

335.000 " |
340.000

2,110.000 [

244,000
690.000 814.000 3.251.000

Úhrnom 9,090.000



S 6. Štátne banské a hutnícke závody.

a hutnícke závody,
dopravy a verejných prác.)

Il. Obnova:

Z vlaslných prostriedkov il

Ťažby -—-—

3,251.000

Uhrnom 010.000



Mn
Slovenský zákonník č. 343.

S 7, Štátne kúpele.

S 7. Štátne
(Patrí do pôsobnosti

i Jednotlive ÚhNáklady | | mom|
| |na — | A

|

A. Provozný rozpočet. |

I. Provozovacie náklady: i
[

1. Vlastné náklady provozovacie: |
a) Plaly stálych zameslnanzov —— i
bl Ostalné náklady 9,829.050 ]
v) Odpisy 1,419.000 11 243.050

I

2. Náklady správne [úslredné): |

2) Plaly slálych zameslnancov —.— |
b) Oslatné náklady 491.000

c) Odpisy 10.009 504.000

3. Náklady všeobecné: | ,
a) Penzie 22 |

b) Oslalné náklady —.— |
c] Odpisy —.— 11,752.050

ll. Úroky z investičných dlhov 1,116.300
ll. Slraty finančné:

I. Úroky 50.000

2. Iné straly fi —

N.lné náklady: |
1. Plaly slálych zameslnancov —— | —

2. Oslalné náklady —.— | — |

3. Odpisy —-— | — 50.000 |

Súčel nákladov ad 1 —IV. ! 13 219.350
HI

Súčet nákladov ad 1—IV — |

Úhrnom 13 219.330

B. Zistenie konečného schodku, |

| Provozná gstrala | 1,359.250
| Sa.átky vesličných dlhov ! 137.900

Úhrnom 1.197 1350



S 7. Štátne kúpele.

kúpele.
minislerstva

—— -—

A. Provozný rozpocet.

I. Provozovacie ľažby:
1. Vlastné ťažby provozovaci

2. Iné ťažby provozovacie

3. Penzijné príspevky

II. Zisky (finančné:

1. Úroky

2. lné zisky finančné

IL. Iné ťažby

Súče! ťažieb ad I—III.

IU Strala

Úhrnom

B. Zistenie konečného schodku.

Konečný schodok hradený štátnou poklad:
nicou.

Úhraomu

Jednollive Úhrnom

Ks
— — 7 —

| |

I I

i

|

11.657.000

231.100

— 11,888.100

|

1.000 |

— 1.000

11,889.100

|

!
I!

1,359.250

|

| 13,248.350

1,197.150

1.197.150



soo Slovenský zákonník č.343.—

S 7. Štátne kúpele.

Nákladyo

C. Invesličný rozpočet.

Investičné náklady:

I. Inveslície pravé:

1. Nehnuteľnosti:

a) Budovy

b) Komunikácie, záhrady, parky a pozemky

c) Pramene, vodovody a kanalizácia

2. Hauteľnosli

L Investície pravé (úhrnom)

ILObnova:

1. Nehnuteľnosti:

a) Budovy

b) Komunikácie, zahrady, parky a pozemky

c) Meliorácie, vodovody a pod.

2. Hnuleľnosli:

a) Invenlár živý

b) Inventár mčlvy

I, Obnova (úhrnom)

Invesličné náklady (úhrnom)

$ 7. Štátne
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive | Úhrnom

aa Ks
z 2—— 2———. Tr —————7—5—7— ——

|
|
I

|

| |

1.535.000

210,000 |

125.000 1.870.000

|

503.000 , 503.000 |
|

2,373.000 |

h

300.000

60.000

30.000 399.099

I

2.000 |

198.000 200.000. |j
|

599.000 |

| |
| 2 963.000 ©



S 7. Štátne kúpele.

kúpele.
ministerslva vnúlra.)

| C. Investičný rozpočet. |

i Invesličná úbrada: |

I. Inveslicie pravé: |
1. Podielom z provoznéhu zisku

2. Pôžičkou

3. Vlasinými prostriedkami

Il. Obnova:

Vlastnými proslsiedkami

Jedaollive

2,373.000

2,373 000

390.000

i Investičná úhrada (úhrnom) 2.963.000



1 Slovenský zákonník č.343,

8 8. štátne tlačiarne.

S 8, Štátne
(Palrí do pôsobností

ME i
il Jed liv

Náklady | Jednotlive | Úhrnom
—2——————R.————ÓÔ——D—o ——-2a — Z ———> — — m. —— 705. Ks .

A. Provozný rozpočet, |
|

l Provozovacie náklady:
1. Vlastné náklady provozovacie:

a) Platy slálych zamestnancov —.—
b) Oslatné náklady 2,414.200
c) Odpisy 111.000 2,523.200

2. Náklady správne (úslredné):
a) Platy elálych zameslnancov 28.400
b) Ostatné náklady 84.000
c) Odpisy . 4.290 116.600

3. Náklady všeobecné: |

a) Penzie 25.230 | |
b) Ostalné náklady —.— |c)Odpisy ——| 25.000— | 2,666.800

II.Úroky z inveeltičných dlbov | 51.000

II. Straty finančné:
1. Úroky 1000

2. lné straty finančné — 1000

IV.Iné náklady:
1. Platy stálych zamestnancov —
2. Oslalné náklady 1.000

3. Odpisy 251.000 252.000

Súčet nákladov ad [.—IV. | 2913800 |

V. Zisk | 291.200

Úhrnom | 3,265.000

B, Zistenie konečného prebytku. |
]. Pridely fondom dolovaným z čistého zishu —

II Pridcly základnému imaniu —
2) Sp.álky investičných dlhov —

b) Uhrada investicii z provozného zisku ! —

lil Konečný prebylok (odvod 3t. pokladnici) | 291.200v tJ©Úhrnom



Slovenský zákonník č. 343, 803

S 8. Štátne tlačiarne.

tlačiarne,
predsedníctva vlády.)

Jednollive Úhrnom
| Ťažby -—- ---
| ll O—©——V—€—i

Ň . |
A. Provozný rozpočet.

| Il.Provozovacie ťažby:
1. Vlastné fažby provozovaci 3.212.000
2. lné (ažby provozovacie T
3 Penzijné prispevky 8.1900 3,220.000

I

| ll. Zisky finančné:
1. Úroky 1.000

, 2. Iné zisky finančné — 1.000

! II. 1ln€é tažby 44.000 44.000
h Súčet ťažieb ad [.-—III. 3,265.000

IV.Strata , —

|
|:

|

|

|

i |

i
|
|

|

| Úhrnom | 3,265.000

| |
| |

| B. Zistenie konečného prebytku. | |
Prov > zisk [

rovozný zis | 291.200

[ Úhrnom 291.209



S 8. Štátne tlačiarne.

1—Ô-—— — .— ——

S 8, štátne
(Patri do pôsobnosli

Jednatlive | Uhrnom |

I Inveslicie pravé:

1).

1. Nehnuteľnosti

1. Nehnutleľnusli

(lnventár)

(Inventár)

Uhrnom

Náklady 1——--+
—-— | n— Ks |

C. Investičný rozpočet.
|

Investičné náklady. |

100.000 100.000

60.000 |
166.000 226.000

326.000



—Slovenský zákonnik č. 343. $05

S 8. Štátne tlačiarne.

tlačiarne.
predsedníctva vlády.)

Jednotlive Úhrnom i
| Ťažby i
| Ks
i Ť o

| C. Investičný rozpočet. |
Investičná úhrada.

. Investicie pravé:
1l. Podielom z vlastného zisku —

I 2. Pôžičkou 100.000
I Ň

| 3. Vlastnými prostriedkami — | 100.000

U. Ob nova:

Vl:.stnými prostriedkami 226.000

| 326.000Úhrnom

—————————



806 „Slovenskýzákonník č. 343.

S 9. Slovenský zákonník a Úradné Noviny v Bratislave.

5 9, Slovenský zákonník
(Patrí do pôsobnosti

Ň | Jednotlive | ÚhrnomNáklady | 1 nn
—— K.

|!

A. Provozný rozpočet,
l Provozovacie náklády:

1. Vlastné náklady provozovacie:
a) Platy slálych zamestnancov —.— i
b) Ostatné náklady 642.400 | |
c) Odpisy 3.000 | 615.400

2. Náklady správne (úslredné): |a) Platy slálych zameslnancov —— |
b) Ostatné náklady 102.600

c) Odpisy 500 103.100 |
3. Náklady všeobecné:

a) Penzie 26.100 |
b) Ostatné náklady —.— |
c) Odpisy —.— 26.100 114.600

ll Úroky z invesličných dlhov z
II. Straty finančné: Ú

1. Úroky | —
2. Iné slraty linančné —
3. Kurzovné slraly z valút a cen. papierov — —

IV.Iné náklady: |
1. Oslatné náklady 4.000
2. Odpisy 10.000 14.000

Súčet nákladov ad I—IV. 288.600 |

V Zisk | 211,400.|

Úhrnom 1,000.000 |

B. Zistenie konečného prebytku.

I. Prídely fondom dotovaným z čistého zisku — |
I. Prídely základnému imani |

a) Splátky investičných dlhov . —
b) Úhrada inveslícií z provozného zisku — — |

ll. Konečný prebytok (odvod žl. pokladnici) | 211.400|—
Úhrnom U. 211.400 +|

C. Investičný rozpočet. r
Investičné náklady.

I Investicie pravé —
Il. Obnova 20.000

Úhrnom | 20.000



Slovenský zákonníkč. 343. <0r

8 9, Slovenský zákonník a Úradné Noviny v Bratislave.

a Úradné Noviny v Bratislave.

| Jednollive ÚhrnomŤažby lo
—— o M Ks i

— —— —- —: —2 Y 

A. Provozný rozpočet.
l Provozovacie (ažby: |

1. Vlastné ťažby provozovacie ! 979.000
2. Iné (ťažby provozovacie 7
3. Penzijné príspevky - 979.000

ll. Zisky (finančné: “
1. Úroky 6.000
2. Iné zisky linančné — 6.000

I. lné (ažby 15.000

Súčet fažieb ad Il-—III. 1,000.000
A

IV.Strata: —

a

1 [

|
1

|

|
|

Úhrnom 1,000.000

i B. Zistenie konečného prebytku.
Provozný risk 211.400

| |

| | |
| li

i Úhrnom 1 | 211.400

C. Investičný rozpočet. |
1 l lavestície pravé T
| O. Obnova 20.000

| Úhrnom | 20.000



S 10. Tabaková režia.

S 10. Tabaková
(Palrí do pôsobnosti

Náklady

A. Provozný rozpočet.
IlProvozovacie náklady:

1. Vlastné náklady provozovacie:

Jednoliive
| Úh[na m A

a) Platy stálych zamestnancov 1,00u.300 |:

b) Oslatné náklady 86.127.200 h
c] Odpisy 1.426.003 885.333.70J

2. Náklady správne lústredré): |
a) Platy stálych zzmesinanc:: 693.309 |
b) Ostatné náklady 1,015.100 +
c) Odpisy —— " 1 708.100——,
Náklady všeobez |
3) Penzie 13.600.009 " |
b) Ostalné náklady 19.600
c) Odpisy -— A 13.619.500 10:.5S1.600

. |ll Úroky z investičných dlhov: —

HL.Straty (i
I. Úrok, —. —
2. Iné straty fi začné -— —a

IV lné naklady: |
1. Plaly stálych zaumeslnane“v —.— |U
2. Ostalné nákladv —.— |
3. Odpisy --— A — —

Súčel nakladov ad I—IV, | 113,881.6U0
Ň 1

V. Zisk J 181,501.500

Úhrnom | 285.350. 103
|, | r

AA a !
B. Zistenie konečného prebylku. "

I. Pre: ly fondum dotltavaným z rýdzeho

I. Pridely zakladné mu maielku: J
| Splátka iaveslčných dlhov —

Urad. inve-licii z provozneho zisku 2 609.000 2 60.000

kozie ný prebytok (odvodšlalnej poklidníci)
Úhrnom

178.904.500

151.301.500 |



S 10. Tabaková režia.

režia,

minislerstva financií.)

Uhrnom

| Jednotlive Úhrnomratby [. r
ks

|

A. Provozný rozpočet.

I. Provozavacie ťažby: |
I. Vlastné (ažby provozovaci 231232.700 |
2. Iné ľažby provozovacie 205.000
3. Penzijné prispevky 873.100 | 283,336.100

I. Zisky [inančné:
1.Úroky 5000:
2. Iné zisky finančné — | 30.000

NI. lné ťažby — | —

Súčet fažieb ad 1—III. 245,331.10J)

Iv —

Uhrnom , PO 235.391.100

"

h

4 s . |

B. Zistenie konečného prebytku.
Il.Provozovaci zisk 181504.300

|

I

|

i
181 301.500

|

|,
|



810 Slovenský zá konník č. 343.

8510, Tabaková režia.

S 10. Tabaková
(Patrí do pôsobnosti

Podrobný výkaz investícií
tabakovej režie

C. Investičný rozpočet.

I. Investície pravé:
1. Nehnuleľnosli:

Továrňa na labak v Banskej Šliavnici

Úrad nákupu labaku v Nitre
Továrňa na tabak v Smolníku

1. Nehnuteľnosti (úhrnom)

2. Hnuleľnosti:

Slroje a oslatný invenlár
3. Živý inventár

I. Inveslície pravé (úhm)

II.Obnova:
1. Nehauteľnosli:

a) Banská Štiavnica
b) Banská Šliavnica
c) Smolnik

Úhrnom

2. Hnuteľnosli:

Suoje a oslalný inventár
3 Živý inventár

I] Obnova lúhrn)

o | 50€. zar-) |

na Ka o

| 1 Stavby

| v provo“Stavby zovniach |
Stavby, obslných (admin. bu? " domov dovy, ekla

„dišlia, tov
objekty a



Slovenský zákonník č. 343, S11

8 10, Tabaková režia.

rcžia.

ministerstva financií).—— —
| | “Strojné techo.
: zanadcnie,

Slavb Slavb zvyšujúce
vlečiek Stavby kanalizácií Komunikačné trvale Úhrnom
a ich ohradných v provozov- úpravy hodnotu

predlženie | slien niach statný
| ! invenlárE i o

| Ks O O—Ň—UUNOŇ—Ň—O—VA.al — TI
| |

| |

m o — ! — 410.000 410.000

| — — — — 15.000 15.000

| — — — — 15.000 15.000

„!

!

Y 2 | 2"! — — 500.000 500.000

1 > ] | !| t

| 2 2 — — 2,099.000 2,099.000
— — — — 1 1.000 1.000

| - | a m — 2,600.000 2.600.000
U! !

] |

! |
|

|

| — ji — - — — 200.000
— | 2 — — 175.000 175.000

| o 201 — 25.000 25.000

|
| — | 2. — — 200.000 | 400.000

|

— 2 — — 269.000 269.000

— | 2 m | — 1.000 1.000u |

| O o 21 — | 410000: 670.000
!



“12 Slovenský zákonník č. 343,

S 11. Štátna mincovňa v Kremnici.

S 11. Štátna mincovňa
(Palrí do pôsobnosti

+7--—.2——— ——
| Jednotlive Úhrnom |Náklady 1——-—-— | rnoA

I ————— - . Ks |nád lO | oA
|A |

A. Provezný rozpočet. | | i

[IP: vozovacie náklady

1. Vlastné náklady provozovacie:

a) Plaly slálych zar..eslnancov 278.100 |b] Ostatné náklady 3,101.190 | |
c) Odpisy 215.309 | 3.397.510 jú

2. Náklady správne (úslredné): | |
a) Platy stálych zamestnancov —— © |

b] Oslatné náklady 29.0.) . |
c) Odpisy —.— | 20.000 Ť

3. Nakl: dv všeobecné: | |
a) Perzie 315.39) h
b] Oslolné náklady 152.799

v) Odpisy —.— , 465.000 1055.800 |

I. Úroky z sličných dlhov 1 —
[:

W.Slraly finančné [
1. Úrokv —
2. lnučslraly finančné — —

IU laé náklady: J
"|

1. Plaly slátych zam —
2. Oslatné náklzay | —
3. Odpisy — .— 1

Súčel nákladov ad [—IV. 4.085.600
I

V. Zisk i | 1.324.200 |
[ |

Uhrnom aa h 5.110.000

B. Zistenie konečného prebytku. |

Il.Poidely fondom dJdclovaným z rýdz.ho |
: 200.019)

ll. Pevlely základnému i u
Sotatkyv inveslicných dlhov —

hy ©hrada inveslicií z provozneho zisku | — —

k čcny prebytuk (odvod šl. pokladnici) 1.124.200

Úhrnom | 1.324.203



8 11. Štátna mincovňa v Kremnici.

v Kremnici.

ministerslva financií.)
— -—.

Ťažby

A. Provozný rozpočet.

I ILProvozovacie lažby:
l

)

1. Vlaslné (ažby provozovacie
2. Iné (ažby provozovacie
3. Penzijné prisnevky

H. Zisky fi
1. Úroky
2. Iné zisky fi

11. Iné ťažby

IV.

Súžel (ažieb ad I—III.

Slrala

Úhrnom

B. Zistenie konečného prebytku.

Provozný zisk

Úhrno na

Jednotlive Úhinom

" Ks

[ ———o 1 z|

| |

5,380.500

29.500 5.110.000

|

5,110.000

I

]

]

(

I

|

|

|

á | 5,410.000

| |
1

li

| 1,324.200
]

1|

|

h

1.321 2.0



511 Slovenský zákonnikč. 343.

S 11. Štátna mincovňa v Kremnici.

S 11. Štátna mincovňa
(Palrí do pôsobnosti

C. Investičný rozpočet.

Investičné náklady:

ILInvestície pravé:

II. Obnova:

| Jednotlive | Úhrnom

J ke

I.

|
45.000

|

Úhrnom [o 45.000



. 8 11. Štátna mincovňa v Kremnici.

v Kremníci.

ministerstva financií.)
— o————e——-—

| o Jednotlive | Úhrnom

Ťažby |

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

l. Investície pravé:
1 1. Podielom z provozného zisku

2. Pôžičkou . —

] 3. Vlastnými prostriedkami

I. Obnova:
J Vlastnými prostriedkami 45.000

|

| Uhrnom 45.000

——--———————»



6 12. Štátna visutá lanovka v Tatranskej Lemnici.

Náklady

A. Provozný rozpočet.
I Pravozovacie náklady:

1. Vlastné náklady provozovacie:

a) Platy stálych zameslnancov
b) Ostatné náklady
cl Odpisy

2. Náklady správne. (ústredné):

a) Flaly stálych zamestnancov
b) Ostalné núklady
c) Odpisy

3. Náklady všeobecné:

a) Penzie
b) Ostatné
c) Odpisy

IllÚroky z investičných dlžôb

Straly [inančné:

1. Úroky
2. Iné slraly finančné
3. Odpisy

Súčel nákladov ad I—lII.

IV Zisk

S 12. Štálna visutá lanovka
([Palri do pôsobnosti ministerstva

Jednotlive |
1-.—— .- -—--—— .—

Úhrnom

Ks

|

[

| |A |
446.600 | |
200.309 © 1.116.900 U

25.700

1,176.600

923.3C0

2199.900 |

Úlirnomi 2009900

B. Zistenie konečného schodku.
| P:ev zná slrala

II Splátka dlhovinvesličných

| |

| 1 391.900! ! 350 7C0

Úhrnom U! 2 181.600



Slovenský zákonníkč. 343. 81

S 12. Štátna visutá lanovka v Tatranskej Lomnici.

v Tatranskej Lomnici.
dopravy a verejných prác.)

—— —— ——————

! Jednotli10
Ťažby | sve | Ubrnom
o Ks

222m. P.2——3—PIE TE iii —|
A. Provozný rozpočet.

I Provozovacie (ažby:
1. Vlastné (ažby prozovaci 500.800
2. Iné ťažby provozovacie 7.200

| 3. Penzijné prispevky — 508.000

ll. Zisky linanéné —

111. lnč ťažby —

Súčet ľažieb ad 1—Il]. 508.000

IV. Strata 1,591.900

Úhrnom | | 2,099.900
A

| s

| |

|

| B. Zistenie konečného schodku,

Konečný schodok. hradený štátnou pokladnicou | 2,181.600

|

Úhrnom 2,181.600

——--

—————

———A ——



hd £)

6 12. Štátna visutá lanovka v Tatranskej Lomrici.

S 12. Štátna visutá lanovka
(Palrí do pôsobnosti ministerstva

Náklad y o Jednoilive i Úhrnom |
c“ 1 na K. mn————

C. Investičný rozpočet,

Investičné náklady. |

ILInvestície pravé: |

1. Nehnuteľnosti: |

a) Pozemky —— i

b) Slavby a pevné zariadeni 1,250.00C |

c) Budovy 903.70€ 2.153.700

2. Hnuteľnosti: |
a) Vozidlá —— |:

b) Stroje 416.30€

c) Zariadenie 100.00€ | 516.300 2,670.000

11. Obnova: |1. Nehnuteľnosti | —

2. Hnuleľnosti — 2

Úhrnom | ši 2,670.000

|

————



S 12. Štálna visutá lanovka v Tatranskej Lomnici.

v Tatranskej Lomnici.
dopravy a verejných prác.)

Ťažby

C. Investičný rozpočet.

| Invesličná úbrada.
| I. Investície pravé:

1. Podiclom z provozného zisku

2. Pôžičkou

3. Vlaslnými prostriedkami

4. Zálohou finančnej správy

ll. Obnova:

Úhrnom

Jednotlive

Ks

2,670.000

819

Úhrnom

2,670.000

2,610.000



8?0 Slovenský zákonník č. 343.

S 13. Vojenské lesné podniky.

8 13. Vojenské
(Patrí do pôsobnosti

K |
————————————
TTEP - m N á k 1a d y | Jednotlive | Úhrnom |

——— — ———— ———————.

A, Provozný rozpočet.

LProvozovacie náklady:
1. Vlaslný náklad provozovací: |

a) Platy stálych zamesinancov 1,555.309
b) Oslatné náklady 13,362.300
c) Odpisy 309.200 14,826.800

tu

a) Platy stálych zanseslnancov 241.800

b) Ostatné náklady 550.200 ||

c) Odpisy 102.500 | 894.500 15 721.300 ||
I

3. Náklady všeobecné: I
, |a) Penzie —— |

b) Ostatné náklady —.— J

c) Odpisy —— |

|

|

. Náklady správne (ústredné): | |
|

|

|

II.Úroky z investičných dlhov | — | —
II. Straty finančné: |

1. Úroky

2. Iné straty [inančné | — —

[V Iné náklady: |
1. Platy stálych zamestnancov —

2. Oslalné náklady |3. Odpisy — 130.000 |

Súčet nákladov ad I—IV. | 15,851.300V. Zisk 3,590.700

Úhrnom | 19.412.000

I. Pridely fondom dotovaným z rýdzeho
isku

II.Prídely základnému majetku
a) Splátky invesličných dlhov

B. Zaistenie konečného prebytku.

|

|

|NI Konečný prebytok (odvod št. pokludnici) 3,590.700

Úhrnom | 3,590.700



S 13. Vojenské lesné podniky,

lesné podniky.
ministerstva národnej obrany.)

| Ťažby

A, Provozný rozpočet.

I Provozovacie (ťažby:
1. Vlastné fažby provozovacie

2. Iné ťažby provozovaci

3. Penzijné príspevky

II.Zisky finančoč:
1. Úroky

2. Iné zisky finančné

IU.Iné ťažby

Súčet (ažieb ad I—III.

IV. Strata

B. Zaistenie konečného prebytku.

Provozný zisk

Úhrmom

| Jednotlive | ÚhrnomKs

| |

| |

|

18829.500
432.00 |

19.600 , 19,242.000

200.000

19.442.000

19.442.000

|

| | 3,590.100

| |

|
3,590.100



822 Slovenský zákonník č. 343.

S 13. Vojenské lesné podniky,

S 13. Vojenské
(Patrí do pôsobnosti

2..————————-——————————

Náklady Jednočlive 1.Vhrnom |—————— x |— -—

C. Investičný rozpočet,

Invesličné náklady:
|

I lInveclície pravé:

1. Nehnuteľnosti:

a) stavby 2 |

b] pozemky 50.000 |

2. Hnuteľnosti:

invenlár mčňtvy | — 50.000

I. Inveslície pravé (úhrrtom) | 50.000

I. Obnova: |
1. Nehnuteľnosti: Ť |

a) stavby | 57.000 57.000

2. Hnuleľnosli: |

a) Inventár živý 12.000

b) Inventár mflvy 4.200 16.200

II. Obnova (úhrnom) | 73.200

|

Investičné náklady (úhrnom) 123..200



S 13. Vojenské lesné podniky.

lesné podniky.
ministerstva národnej obrany.)

Ťažby

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

I. Invesllcie pravé:

1. Podielom z provozného zisku

2. Pôžičkou

3. Vlastnými prostriedkami

II. Obnova:

Vlastnými prostriedkami

| Invesličná úhrada (úhrnom)

| Jednotlive Úhrnom

Ks

|

|

|

| |

50.000 50.000

| 73.200 73.209

123.200



S 14, Slovenská tlačová kancelária.

$814. Slovenslrá tlačová

(Patrí do pôsobnosti
—— — — —— —— -— — -—

Jednotlive Úhrnom
Náklady 1. .— ——. T

A. Provozný rozpočet.
IlProvozovacie náklady: |

1. Vlastné náklady provozovacie:
a) Platy stálych zameslnancov —.—
b) Ostatné náklady 1,069.400
c] Odpisy , 2.000 | 1,071.400

N

a) Platy stálych zameslnanco. 13.200
b Oslatné náklady 81.900

. Náklady správne (úsiredné]: | |
|

|
|

c) Odpisy 500 | 98.600

3. Náklady všeobecné: U
a) Penzie —— |
b) Oslatné náklady -— |
c) Odpisy —— Ay — 1.170.000

|
|

|

II. Úroky z invesličných dlhov: |

ll. Straty finančné:
1. Úroky l 2
2. Iné straty finančné " — —

i
IV.lné náklady: |

1. Plaly stálych zamestnancov —
2. Ostalné náklady — ľ
3. Odpisy 1

Súčel nákladov ad |1.—IV. 1,170.000

V Získ | —

Úhrnom 1.170.000

Provuzná slrala 1.000.000

Pridcely základnému imaniu — |

|

|

B. Zistenie konečného schodku.

Splátky investičných dlhov —

Úhrnom 1.000.000



—Slovenskýzákonník č. 343 825

S 14. Slovenská tlačová kancelária.

kancelária.

predsedníciva vlády.)

] || 1 Jedaollive Úhrnom
| Ťažby | —-—
| | Ks|—2 — ITI

| A. Provozný rozpočet, |
| Il.Provozovacie ťažby:
| 1. Vlastné ťažby provozovacie | 170.000

| 2. Iné (ažby provozovacie | —3. Penzijné prispevky — 170.000
I

1 1. Zisky finančne:

1. Úroky . — |
2. Iné zisky finančné — —

|

I. Iné ťažby — | —

i Súčet ťažieb ad [—III. 170.000

| V. Strata | 1,000.000

|

|

I

| 1

| |

| 1

| Úhrnom | 1,170.000

|

|

B. Zistenie konečného schodku. |
Konečný schodok (úhrada Stálnou pokladnicou) 1.000.000

| Úhrnom i 1,000.000

|

|



S 14, Slovenská tlačová kancelária.

S 14. Slovenská tlačová
(Patrí do pôsobnosti

Náklady m JednotliveOÚhrnom . |I I—————- —I Ks
i

ww » “ |C. Investičný rozpočet.
Investičné náklady. h

Il.Investlcie pravé: ]
1. Nehnuteľnosti —
2. Hnuteľnosti:

a) Stroje a reporlážny 20.000 20.000

IL.Obnova:

1. Nehnuteľnosti | — Ť
2. Hnuteľnposli: |

a) Stroje u — u

b) Invenlár I o || — |

Úhrnom ! ! 20.000 ]



Slovenskýzákonník č. 434. — 821

S 14. Slovenská tlačová kancelária.

kancelária.
predsedníctva vlády.)

Jednotlive Úhrnoin
Ťažby — |

Ks

[
1

C. Investičný rozpočet. |

Invesličná úbrada. |

I. Investície pravé: | |
1. Podiclom z provozného zisku — |
2. Pôžičkou alebo zálohou 20.000 |
3. Vlaslnými prostriedkami — | 20.000

| 1. Obnova: | |
| Vlastnými prostriedkami | | —

| il |
| |

20.000Úhrnom
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Príloha A.

okupina III.

práva štátneho dlhu.



f30 —Slovenský zákonník č. 343.

Skupina lll.
Správa štátneho dlhu.

Výdavky na štálny dlh sú obsažené jednakv skupine I. „Vlastná šlátna správa“v ka
pitole 13. „Všeobecná pokladničná správa“, nakoľko zaťažujú šlátnu správu, jednak

II. „Správa šlátnych podnikov“ v rozpočloch šlátnych podnikov, nakolkov skupine o. ch
tieto podniky na štálny dlh prispievajú.

. Rýdzi úrok ,
- Kapitál . Správa Úhra0% Výdavky | 9mor v
O Áo
N | TPTT
1 Stálny dlh. |

1 Vnútorný štátny dlh. Dlh zalo- | |
žený a dlh prechodný | — 131,517.587 — 131,517.587---—

2 Zahraničný dlh — — — 2

3 Správne výdavky — — 1.300.000 1.300.000

Úhrn skupiny III. — 131,517.587 1,300.000 132.817.587

2-1 Rýdzi úrok Sprá .z" Ň . práva Uhrn

—é 2 T——K
1 Štátny dlb.

1 Úhrada šlátnymi podnikmi 55,065.500 — 55,065.500

2 Úhrada samosprávnymi sväzkami 1,168.038 , — 1.169.038

Úhrada zo zvláštnych prameňov prijmových | 3128.767 — 3,128.767Úhradašlálnousprávou —72155.282||1,300.000— 13,455.282
4 ,

Úhrn skupiny III. 131.517.587 1,300.000 132,817.587

|
|

i I

|
h |

I
A

!
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B. Mimoriadny rozpočet na rok 1940,

> . " | Jednotlive | ÚhrnomA . . |

3.2 Štátne výdavkyBE Ks

1 Investičné náklady štátnych podníkov
. . e „ Y

Ň (investície pravé).
i |

1+ Slovenská pošla 31,122.200 :
2" Peštová sporiteľňa 2 500.000 |
3 Ť Slovenské šlálne železnice . 250,137.700
4 | Šlálne majetky polnobospodárskych škôl a výskumných úsla"

| vov poľnohospodárskych 2,186.400 |
5 J Štálne banské a hulnícke závody 5,746.000 |
6 | Slálne kúpele 2.313.000 !
7 Šlálne lačiarmne 100.000 |

8 J Štálna visulá lanovka v Talr. Lon. 2,670.000 |
91. Slovenská tlačová kancelária 20.000 |

OOOEOE—r ——> >>
Oddelenie 1. (úhrn) 297,155.300



Slovenský zákonník č.343,

B, Mimoriadny rozpočet na rok 1940,

633

||Oddelenie

1a |

1L

to

>0.NO

Štátne výdavky

Investičný rozpočet vlastnej štátnej správy,

L ŠSlálne cesly a mosly a šlálne prispevky
na slavbu ciesi alžšich kalegorií:

I].Štátne cesly a mosly a štálne príspevky
na 6tavbu ciest nižších kaleforil:

Stavby, prestavby, veľké opravy, preložky, nadjazdy, pod
jazdy, veľké úpravy v mestách a mimo micsi

Stavby, prestavby a veľké opravy moslov

Štálne príspevky ku stavbám, prestavbám a veľkým úpravám
bývalých vicinálnych a obecných ciesl

Štátne prispevky ku slavbim a prestavbám moslov na býv. ,
vicinálnych a obecných cestách

]. Štátne cesly a mcsly atď. (úhrn)

Bývalé krajlnské a prijazdné cesiy a krajinské prispevky.

Stavby, prestavby, veľké opravy, preložky nadjazdy, pod
jazdy, veľké úpravy v mestách a mimo miest na býva
lých krajinských cestách

Slavby nových priíjazdných ciest

Stavby, preslavby a veľké opravy mostov, na bývalých kra
jinských cestách

Krajinské prispevky ku stavbám, prestavbám a veľkým úpra
vám bývalých vicinálnych a obecných ciest

Krajinské príspevky ku stavbám a prestavbám mostov na býv.
vicinálnych a obecných cestách

la. Býv. krajinské a prijazdné cesly a krajinské príspevky
(úhrn)

N. Vodné stavby:

Uprava a splavnenie rick

Vybudovanie prístavov
Využitkovanie vodných sl!

Podpora na slavby vodovodné a kanalizačné v mestách a
priemyselných obciach

11. Vodné stavby (úhra)

| Jednotlive UÚhrnom

— 2—————

| |

|

| Ks

|

|

88,000.000

8,000.000

2,100.020

900.090

99.000.000

61,000.000

2.967.000

4,200.000

3,574.500

2,000.000

19,741.500

8,350.000

2,050.000

10,500.000|

1,600.009

22,500.000

| 201.241.500



B, Mimoriadny rozpočet na rok 1940,

Oddelenie Položka

IDPO:/©»UN

O O—i———

Štátne výdavky

———a a —

UL Slavba budov a kúpa realil
pre potreby civilnej štálnej správy:

Minislerslvo vnúlra:
a) Rezort minislerstva vnúlra
b) Rezort sociálnej slarostlivostí
c) Rezorl verejného zdravotniciva

d) Krajinské verejné nemocnice (vykazujú sa zvlášť pod Ú

Minislerslvo pravosúdia
Mi isterslvo školstva a národnej osvely
Mi islersivo hospodárstva
Mi isterstvo dopravy a verejných prác
Mi

Mi

istersívo [inancií
islersívo zahraničia

II. Štavba budov atď. (úhrn)

lla, Stavba budov a kúpa realít pre potreby civilnej
šlálnej správy. (Bývalý krajins.rý rozpočet.)

Minisiersívo vnúlra:

Nákup lieladiel a výslavba športového leteciva

Výkup pozemkov pre letiská, stavby na leliskách, rozsiahlejšie |
opravy a adaplácie

Krajinské verejné nemocnice

llla. Stavba krajinských budov (úhrn)

IV. Letectvo.

Prenáška:

| Jednotlive |

Ks

] 910.009

1... 1,2350.000

Ú 3.496.000

6.915.500

2,345.000

50.000

1,304.000

2,000.000

| 12 185,000 |

900.000

3.087.000

Zadováženie a doplacnie“ pristrojov pre výzbroj rádiolelejra
fických slaníc. technických zariadení a pod.

IV. Letecivo (úhrn).

Oddelenie 2. (úhrn)

Celkový úhrn mimoriadneho rozpočtu

813.000

201.241.500

| 536,155.301)

IO o———>

Úhrnom

16 173.300

650I. U0U

234100.019



B, Mimoriadny rozpočet na rok 1940,

Oddelenie

|Položka

Šlátne príjmy

la) Bývalé krajinské a príjazdné cesty a mosly:

Prispevky železníc a inicresentov na novoslavby príjazdných |!
cicsl

la) Bývalé krajinské a prijazdné cesly a mosty (úhrn)

LL Stavba budov a kúpa rcalít
precpotreby civilnej štálnej správy:

Prešov, novostavba jusličnei správy:
Príspevok obce na stavbu

Trnava, novostavba štálnej odbornej hospo
dárskej školy:
Príspevok obce na stavbu

Michalovce, stavba justičnej budovy:
Príspevok obec

Uhra prijmov mimoriadneho rozpočtu

UI. Stavba budov atď. (úhrn)

Jednotlive Uhrnom

Ks

1,978.0U10

1,978.000

1,000.000

b
|

|

| 800.000
|

1.000.000

3800.000

4,778.000



—Slovenský z

Skupina II. Správa
A. Provoznýrozpočet B. ?prebytku|

Z provozného zisku použije saaPodnikyNáklady| ŤažbyZiskStrata prídelyzákladnémuimaniv
prídely splátky | odvlondominvestičných:investície| pok

dlhov (úmor]|
Ks —>

!zvenskápošta 132,218.000| 135,218.000:.3,000.000— — 302.200>607.800.
Poštovásporiteľňa9,075.102| 9438.416| 362.114— 72.543—1Slavenskéštátneželeznice566.181.000| 436,151.200— 130,029800— — —$:snelesyamajetky242.161.900| 213,784.500|— 31,622.600——200.000| 4.164.000"Z:
Štátne #najetky poľnohospodár

skych škôl a výskumných úsla- Ň
vcv poľnchospodárskych 3,230.609 3,315.444 64835 — — 7.900 — !

. |Š:.t!nebanskéahutníckezávody| 147,167.900| 139616.100—8.531.870— —| —
|inekúpele 13248.350| 11,889.100— 1,359.250—| — —

| |

Štitae tlačiarne 2,973.800 3,365.000 291.200 — — ! — | —

„zvenský zákonník a Úradné no- |

vizv v Bratislave 788.600 1.000.000 211.400 A M | TT TT
|-cbakovárežia 103,881.600| 235386.100181,504.500| — — — 2.600.000171

tma mincovňa v Kremnici | 5,410.000 1324.200: — 200.000 — —
sa lanovka v Tatr. Lomnici 2 099.900 | 508.000 — 1,591.900 — — —

svsné podniky 15,851.300 19,442.000 3,5%.700 | — — | — ! — |
|

-.2rozsná tlačová kancelária 1,170.000| — — 1,000.000 — | — — |

Úhrn 1.244,154.1 1.323,593.660221,972.149| 142532.750212.543510.100| 9461.80021| Ť o
„ntadní | | |Ppôniadn: — — | — | — — — — 6



á konník č. 343.
e—y———
.

štátnych podnikov.
istenie konečného C. Investičný rozpočet

schodku Ť l.Invesllicie pravé— 111.Obnova
u Z konečného schodku hradí sa hradia sa ca

| vlastnými | šlátnou pokladnicou NA | . vlastnými Hradí sa . Úhrnpro:- —— Nákladypodielom|pôžičkouprostriedkami| vlastnýmiInvesličnéhoodzá]striedkami| provoznásplátkaUhra zprovozného(pripadneel prostried."rozpočiu.
ladnici podniku pro- silrala investičných, zisku zálohou) holovosti kami | e

voznáslrala— ajastkou| dlhov(úmor) podnikua
„čiastkou | .-.———.. 2.1". — Fi

— Ks 0,

| | |m 2 — — — 50,000.0002,697.800| 31.122.29016,180.0004.015.109| 54075.1001
1290.111]— — — — 2,800.000— 2,800.000-.| 7 | 2.800.000| 2
|

— — 130.029.800— 130.029.800| 250137.700— 250.137.100— 39,477.000|239,6141.700J
€„238.600— — — — 4.164.000| +164.000— — 13647.000| 17811.000|4

56.935 — — — — 2.186.100 — 2.186.400 — 214.400 | 2,430.800

. | |——8551.80041.100| 8.595.999| 5746.0005,146.000—3,254.000|9,000.000| 68
|

— — 1,359.250 137.900 1 197.150 2.373.000 — 2,314000 — 590.000 | 2 063.000 7291.200— — — — 100.000— 100.000— 226.000326.000| S
] 2]

211.400 — — — — — — T 20.000 9904.500————2.600.000| 2.600.000——670.000| 3,220.009| 10
124.200— — —1- — — — — 15.000|— 4500[|u——1.591.900589.100|2.181.600| 2610000!— —2.610.000——|2,610.000| 12

| |590.100|— ————50.000——50.00013.200| 123200| 1:
J |— 1,000.000Il 1.000.00020.000— 20.000—| 20.000| 14
| ! ||

121.106— | 142.532.150| 711Ná| 143304.450| 322,847.1009,461800|297,155.%016230.00062.321.100393169.500
U

i

i

1l

123.256 |



Slovenský zákonník č.343,

Skupina II. Správa: štátnych podnikov.
A. Provozný rozpočet B. Zistenie konečného

prebytku C.Investičný rozpočet

.3 Poaladnici

212.543

—— schodku [. 1 r -—Z ého zi ji „snvesticie pravé 111.Obnova .
ja AI Použijesa na Z konečnéhoschodkuhradísa hradiaca |. ©———ride P 1 . o IPodnikyNáklady| TažbyZiskStrata1iVan ani|—álnoupokladnicou| NEvlastnými| HradlsaÚhrn

ny ŇZ odvodštát.slriedkami| provoznásplátkaÚh Nákladypodielom1pôžičkouprostriedkamivlastnýmiinvesličnéhomnvesliených|investície| pokladnici|podnikupro-stratainvestičnýchra zprovozného(pripadne£poklagničnej| Prostried-|rozpočludlhov(úmor)voznástrata„: nn ziskuzálohou)hotovostikami— 1 S
čiasík | čiastkou [dlhov (úmor) podniku ! l €Ks IL N čiaslkou Ň c| | OK a

iK — . |
Sluvenskápošla132,218.000| 135,218.000|. 3,000.000302.2002.697.800|—————50,000.000| 2,697.800| 31.122.20016,180.000|— 4,075.10054075.100| 1
Pošlovásporiteľňa9,075.702| 9438.416362.714— 12.543— —| 290.171: — — — — 2,800.000— 2,800.000— —[|2800000|2Slovenskéšlátneželeznice366.181.000| 436,151.200—130,029.809———1-——130,029.800—130,029.800| 250.137.100—250,137.700—39,417.009| 239,614.200| 3
Š:inelesyamajetky242,161.900213,184.50031,622.600— — 200.0004,164.000| 21.238.600| — — — — 4,164.0004164.0002" — 13647.0001 17811.0004
Štátne %ajeiky poľnohospodár- |

skych škôl a výskumných ústa- | Ň
ver.poľnchospodárskych3,250.609| 3,315.44464.835——1.900—56.935————2.186.400—2.186.400—214.400|— 2,430.800| 5

Štatne banské a hutnícke závody 147,167.900 130.616.100 — 8,531.890 — | — — | — — 8 551.800 44.100 8.553.999 9 146-000 5,746.000 — 3.254.000 | 9,000.000 6

Štatne kúpele 13 248.350 11,889.100 — 1,359.250 — | — — — — 1.359.250 137.900 1 197.150 2,313.000 — 2,373.000 — 590.000 2 063.000 7

Š+ sne tlačiarne 2,973.800 3,365.000 291.200 — — | — — 291.200 — — — — 100.000 — 100.000 — 226.000 326.000 s
! |

|
Sizvezský zákonník a Úradné no- | s m o o o 20. 20.000

ayvBratislave788,600| 1.000.000| 211400]— ————211400,— — 2900?
| ————. 2,600.000——670.0003,210.000| 10Tabakovárežia103,881.600| 235386.100| 181,504.500|— —-—00—2,600.000— 178,904.5002,600000Ň 1.124.200||————————45.000:45.000| 11"namincovňavKremnici4,085.800— 5,410.0001324.200—200000—— " |, . 21t1,591.900589.700| 2.181.600| 26710.000—2.670.000——102,670.000| 12

ja lanovka v Tatr. Lomnici 2 099.900 509.000 — 1,591.900 — TT | | |
3590100]— ————50.000——50.00013.200123.200| 1:ssrázsneélesnépodniky15,851.300| 19,442.0303,590.700——| —— .| ml 1,000.000!— —1,000.00020.000—20.000—20.000| 14

„„vezsná tlačová kancelária 1,170.000 170.000 — 1,000.000 Tv | — í | |
| |9461.300.211.127.106|—|143532250|11700143304.450| 322,847.100|— 9,461.800,297,155.30016230.000.62.321.700— 383168.300Úhrn1.244,154.4611.323,593.860221,972.149| 143532.750510.100| j | |

| 68423.256
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618 Slovenský zákonník č. 315.|

3. predseda má oznámiť županovi čle
nov komisie, ktorých treba podľa ustano
vení ods. 5, S 9 pokarhať a v opätovnom
prípade členstva pozbaviť. Právo pokarhať
a členstva pozbaviť členov župných ko
misií, klori nie sú členmi zároveň aj žup
ného výboru, náleží županovi:

4. predseda svoláva členov župnej ko
misie do 15 dní po právoplatnosli ich
volby na prvé zzsadnutie, potom aspoň
raz v každom mesiaci a okrem toho kedy
koľvek, ak lo uzná za potrebné. Okrem
toho povinný je svolať do týždňa odo dňa
dôjdenia žiadosti župnú komisiu, ak aspoň
dvaja členovia župnej komisie to pisomne
žiadajú, udávajúc súčasne aj predmet ro
kovania. Takáto žiadosť musí byť podáva
teľmi vlastnoručne podpísaná a podaná u
predsedu komisie. Ak predseda zasad
nutie nesvolá, členovia sa môžu sťažovať
u žunana do ďalšieho týždňa:

5. predsedníctvo môže sveriť predseda
len členovi vyvolenému z členov župného
výboru:

6. predseda komisie je povinný župa
novi oznamovať skulcočnosti, vzťahujúce
sa na činnosť komisie a jej členov, dalej
opatrenia, kloré učinil vo svojej pôsobnos
ti. Taktiež je povinný podať zprávu o
činnosti komisie na každom druhom za
sadnutí župného výboru.

Členovia župných komisií.
S 47.

() Župné komisie môžu mať najviac
5 členov. Župný výbor zo svojich členov
vyvolí predsedu a jedného člena komisie: :
ostatných členov vyvolí z občanov, spô
sobilých pre členstvo župného výboru, v
sídle podniku alebo v obvode zariadenia,
pri čom má mať na zreteli, aby záujmy
národnostných skupín mohly byť v komi
sii primerane zastávané.

() Funkčné obdobie komisie shoduje sa
s funkčným obdobím župného výboru: ak
bol župný výbor rozpustený, zanikajú zá
roveň aj všetky župné komisie.

() Na zbytok obdobia, ak pred kon
com funkčného obdobia komisie zanikne

“ komisie.

členstvo nieklorého člena, komisiu dopl
ňuje župný výbor.

S 48.

() Každý člen župných komisii, ktorý
súčasne nie je členom aj župného výboru,
je povinný na zasadnutí komisie, na kto
rom sa prvý raz zúčastní, složiť do rúk
predsedu prísahu, predpísanú v ods. 1, $5
pre členov župného výboru. Výhrady ale
bo dcdatky k prísahe pokladajú sa zajej
odopretie a odmietnutie funkcie člena
župnej komisie.

() Náhradníci skladajú prísahu tým
istým spôsobom pred začatím rokovania
na zasadnutí komisie, na ktorom prvý raz
majú plniť funkciu člena župnej komisie.

() Župná komisia je ustanovená, ak
tri pätiny členov složily prísahu.

S 49.

O právach a povinnostiach členovžup
ných komisií, aj o ich zaujatosti platia
ustanovenia $8 6až 9a ods. 3, 8 26.

Svolávanie zasadnutí.
5 50.

Pre svolávanie zasadnutí komisií pla
tia obdobne ustanovenia 88 10 až 135 od
chýlkami, ktoré vyplývajú z bodu 4, S 46.

Rokovanie,
reči spôsobusnášaniakomisií,

hlasovanie a voľby.
S 51.

Predpisy hlavy prvej tohlo poriadku,
týkajúce sa neverejnosti rokovania žup
ného výboru, olvárania a spôsobu roko
vania, rečí, spôsobu usnášania, hlasovania
a spôsobu voľby, sú platné aj pre župné

Predmetmi rokovania župných
komisii sú najmä:

a) zprávy a oznámenia predsedu, týka
júce sa pôsobnosti župnej komisie,

b) návrhy a podnety predsedu a čle
nov komisie, týkajúce sa vlastnej pôsob
nosti župnej komisie,
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c) návrhy a podnety v obore príprav

nej pôsobnosti komisie,
d) návrhy a podnely o všetkých tých

veciach, patriacich do pôsobnosti župné
ho výboru, ktoré boly na posúdenie pri- |
delené komisiám alebo županom (župným
úradom), alebo župným výborom,

e) zprávy členov komisie, poverených
bezprostredným dozorom nad župnými
ústavmi a podnikmi, úsekmi siete župných
ä župou spravovaných ciest,

f) zprávy župných ústavov a orgánov,
podriadených župnýmkomisiám.

Účasť úradníkov na rokovaní
župných komisií.

S 32.

() Županom určený úradník je opráv
nený zúčastniť sa na rokovaní komisie
s poradným hlasom.

(7) Zápisnicu o rokovaní župnej komi
sie vedie úradník župného úradu alebo
župy, županom určený.

Otázky a sťažnosti.
S 53.

Členovia župných komisií môžu spô
sobom, uvedeným v 8 40, podávať pred
sedovi Vo veciach, týkajúcich 6a pôsob
nosti komisie, otázky a sťažnosti. Otázky
politického rázu a otázky, vybočujúce
z pôsobnosti komisie, sú vylúčené. Roko
vanie a hlasovanie o otázkach a sťažno
stiach aiebo odpovediach na ne je neprí
pustné.

Zápisnice o rokovaní.
S 54.

O zápisniciach o rokovaní platia ob
dobne predpisy 58 41 a 42 s tou odchýlkou,
že v zápisniciach komisií netreba zazna
menať priebeh rokovania, rečníkov a ob
sah ich rečí a že odpis zápisnice má byť
predložený županovi.

619

Vyhlásenie usnesení župných
komisií.

S 55.

Usnesenia župných komisií vyhlási
| predseda komisie a podľa potreby alebo
! ich sám uskutoční, alebo ich oznámi žup

nému výboru, poť1žne županovi ako pred
sedovi župného výboru. Uverejňovanie
usnesení je neprípustné.

DIEL DRUHÝ.

Spoločné župné komisie.
S 56.

Všetky ustanovenia hlavy druhej dialu
prvého o župných komisiách platia aj pre
spoločné župné komisie s odchýlkami,
ktoré vyplývajú z osobitných ustanovení
pre tieto komisie, uvedených v 58 57 až
59,

S 57.

() Spoločné župné kon.isie dvoch ale
bo niekoľkých žúp môžu sa eostaviť pre
Správu 6poločného ústavu, podniku alebo
zariadenia a pre dozor nad nimi.

() Pôsobnosť spoločných župných ko
misii ustália župné výbory, dohodnuvšie
sa na podmienkach spoločnej správy a
dozoru nad spoločnými ustanovizňami.

(") Spoločné župné komisie plnia v pra
vidlách pre ne vydaných určenú úlohu
nod dozorom župných výborov, dohodnuv
ších sa na spoločnej správe a dozore nad
spoločnými ustanovizňami.

() Spoločným župným komisiám pri
slúcha právo podávať návrhy, podnety a
posudky. Tieto komisie sú povinné po
dávať zprávy dohodnuvším sa župným
výborom vo všetkých veciach, týkajú
cich sa spoločného ústavu, podniku alebo
zariadenia.

S 58.

() Predsedu volí spoločné zasadnutie
župných výborov, dohodnuvších 6a na
zriadení spoločnej župnej komisie z čle
nov župného výboru, v obvode ktoréhoje


