
III.

Abecedný soznam 
hesiel, pod ktorými možno vyhľadať jednotlivé predpisy, 

vyhlásené v Slovenskom zákonníku.
Vysvetlivkyí

1,Cfsl-o za heslom značí číslo právmeho predpisu« pod ktorým bol tento -vyhlásený.
2. Za heslá sú volené zásadne podsta>Lné mená; prídavné mená len tam, kde je použitie výrazu 

s prídavným manom obvyklejšie.

Absolveoli:
Q) Absolventi Ukrajinskej hospodánskej aka

démie —zhodnotenie štúdií —106.
E) Absolventi stredných škôl—pracovmá po- 

vinnosE —145,
Adminístraiívne záväzky — likvidácia administré 

-Uvjiych záväzkov bývalej československej 
republiky a bývalej Slorvenskej Jtrajúny ako 
sainosprávjieKo sväzku —197.

Advokáti — Zmeny v pripravme) službe sudcov
skej, rovnoprávoosf sudcovskej a advoicát- 
skej skúšky a zmeny v právnej službe ve- ■ 
reRonortGrskycli osaovníkov — 48,

Akadémie učiteľské — vi d “Školstvo"

Árenda:
(*)  Zadováženrie pôdy vnútenou áresdou roTní- 

<koni. klorým v cudzom Siate boly vrchno. 
stenským zásahom odraté poTscúiospodár- ■ 
ske nehnutefnosti —157.

F) Určenie osôb, ktorým možno pridelil potno- 
hospodárske nehinulclM 史 i do rentofvej
áready —193.

(3J Priechodné opatrenie pôdy eMikom, ute
čencom krátikodob^u árendou — 195.

Arizátor! — štátni zamestnanci — Sprava služob
ného pomeru —133.

Bankovky — vid “Mena"

Belgicko;

(*J  Plalflbný styk — 99
(a) zálohové vyplácanie výpomocí ma dôchodku 

z verejnoprávneho poislonia v Belgicku a 
vo Frajjcúžáku —178, 264.

Bilancie stabilizačné —131,
Bilančné úľavy — pre ústavy a podniky povinné 

verejne úるlaval — 29.

Branná pohotovosť štátu:
(り Vstup Štátu do brannej poholovastí — H5
E) Mimoriadny odklad a prerušenie trestov za 

brannej poholovostí itáliu 151,
(3) Zvýšené trestanie podvratnej činnosti 2a 

brannej pohotovosti RIMu —166,
(*)  Pracovtná povinnost za brannej pohotovostí 

§lMu —174

(5) Nárok na mzdu (plat) zamestnancov v sú- 
kronmoprávnom pomere, ktorí konajú vo
jenskú službu za braoaej pohotovosli älátu 

—184.
(°) Zachovanie nárokov na poistné dávky z ne-

, mO^etKkého poistenia osôb povolaných 
k službe počas brannej pohoïovosli štátu 
—196,

f7) ロprava platových pomerov za brannej po
hotovostí £tá.tu マ 223

("J Zvýšené trestajme záškodníckych činov za. 
brannej pohelovosti Šlátu — 226・

Branné sbrOmaždenia vojenských osôb v zálohe 
—171.

Bratislava — Úradný titul prvého funkcionára 
hla-vného mesta — 61.

Ceny；
(*)  Oznamovanie veFkoobchodnych cien Slátae- 

mu šlalíslickému úradu —162,
(り Zmena predajných cien liehu — 219.

Cenné papiere;
(')Zrušenie moratória ohladom niektorých ue- 

štálnych pevne zúročiteruých cenných pa
pierov —35,125>

(s) Dlhopisy Zemskej banky v Prahe — naria
denie o prevráti emi&síí Slovanskou hypolcč- 
mou a JcomunálnDu bainkou — 92.

Celulóza — nátronovä (sulfátová) dočasné sníženie 
(zrušenie) cla — 70, 252.

Cesiovanic do cudziny — zákaz —118.
Člnkové kalíšky — dočasné sníženie cla — 261，

Cirkve:
(り Üprava platov duchovenstva v súvislosti go 

zákonom o Šlálnom občianstve 一 30,182,
f) Určovanie rýdzeho prijmu duchovných 一 

139,

Civilná protiletecká^ ochrana (C. P. 0.):

(*)  Slovenský sväz protileteckej ochrany — 22.

C) Prísnejšie trestáme niektorých trestných ci- 
inov spXcbaAých využilim zatemnenia alebo 
leteckého poplachu —167.



IV.

0) Doplnenie zákona o C. P. O. a vydanie dal- 
$icb predpisov — 224.

Civilní inžinieri — 49.
Clo：

(*)  Dočasné zrušenie cla na liadok vápenatý 
—4.

(：)Colné prirážky k colným sadzbám na nie
ktoré druhy obilia —10, 26, 63,149,159.

(a) Zrušenie cla na nálrcmovú (sulfátovú) celu
lózu —70.

(•) Colná sadzba na krepovú priadzu z umelého 
hodvábu, snižcnic —117.

(3) Sníženie cla na bronzové lampáše —183.
(B) Zmena vykonávacieho nariadenia k colné

mu zákonu —191,
D Clo m duSÍEan (liadok) amonný — dočas

né sDÍženie — 201.
(ソ Clo na semeno repkové, repicové, zrušenie 

—203.
(•) Clo na priadzu z umelého hodvábu — sní- 

ženie — 207.
ド)Clo na. vulkanizované çla>tue z prírodnej 

gumy — sníženie 一 208,
(u) Clo aa chlorid cinkaaty — dočasné sníženie 

—211.
ピ)Clo na liadok vápenatý — do&uné sníže- 

oie — 212.
尸)Colný zákon — zmena § 219 vykonávacieho 

nariadenia — 218*
(**)  Clo na liadok vàpenatÿ — dočasné z ruse- 

mie —231. *
(* 3) Clo na mak — dočasné zrušenie — 251*
(IB) Clo na. nátronovú (sulfátovú) celulózu — 

252.
C7) Clo na odpadkovú kožu 一 dočasné Gniže- 

nie — 253.
ド)Coby zákon o vSeobecných colných sa

dzbách 一 258.
(l,) Clo na dusíkaté vápno — dočasné zrufesie 

—260.
(刊 Clo na cmkové kalíšky — doCaisné slúže

nie —261.

Cadzina:
(り Cestovanie do cudziny — zákaz —116.
(コ)Srážky pri úhradách došlých z cudziny ■— 

155.
(J) Poskytovanie preddavkov osobám, ktorým 

v cudzom ŠLáte boly vrchnoslenským zása
hom odňaté nehnuternosti —156.

(り Zadováženie pôdy vnútenou árend.ou rofni- 
kom, ktorým v cudzom Štáte boly vrchno- 
fiteoským zásahom odňaté pornohospodár- 
ske nehnuteľnosti —157,

E) Osobitné poplatky pri púvoFovaní vývozu 
do cudziny — 200.

Cudzinecký rnch — platobné úľavy pre záujem*  
cov cudzineckého ruchu v kúpefných núe- 
slach. — 81.

Cakor — paušalizovinie dane z obratu —121. 
Čas — zavedenie letného £asu — 25, 67, 202, 
Čechy a Morava — viď „Protektorát-.
Červený kríž — vid ‚‚Slovenský červený kríž*",  
Čerslvý chlieb — zákaz predaja 一 87.
Československá republika:

f) Rozdelenie štátneho dlhu —163.

円 Likvidácia ndmínislraUvnych záväzkov bý
valej Československej rcpublíJcy 一 197*

F) Príročic pre pohradávky proli bývalémw 
československému šlálu — 274,

Dane:
(*)  Bilančné úlavy pre ústavy povinné verejne 

účtovaC — 29.
P) Zdravo*tmá  prirážka — 74.
(3) Nie-ktoré opatrenia v obore priamych danŕ 

u židovských daňových subjektoch — 84»
(*J  Daň z obratu — p a u^alizov ani e u polnoho- 

spodárov 111a rok 1940 一 101.
(り Kartelový poplatok —10S.
(°) DaA z obratu u cukru — .paušalizovanie — 

121.
D Dan z obratu u niektorých minerálnych ole

jov —úprava sadzieb paušálu —137.
(®) Zmena a doplnenie zákona o priamych da

niach —130, 180, 250, 280,
C) Slabilizačaié bilamcie —131.
(Io) Prirážka k všeobecnej dani nápojovej, dáv

ke zo šumivého vína a dani z piva —132.
(ll) Mimoriadna daň z dividend a úrok«v — 

181.
(15) Dávka pri prevode židovského majetku — 

186.
(la) Dan z obratu, dávka z majetku a prírglíku 

na majetku a poplatky u židovských davo
vých a poplatkových subjektov — 190,

”)Mimoriadna dávka zo židovského majetku 
—199.

D Daň z obratu u liehu — zvýšenie — 214r 
220,

ド)Daä z obratu u piva — paušalizovanie — 
ノ — 228.
(,7) Daä z obratu a daň prepychová — pre

dĺženie účinnosti zákona 一 268.
(* 8) Doplnok k soznamu prepychových predme- 

tov — 269.
(*°)  DaAové úlarvy na opravy domov — 276*

Dánsko — platobný styk —189.

Dávky — vid dane.
Dekréty — preskúmanie platových a penzijnycb 

dekrétov Štátnych a iných verejných za*  
mestnancov —- 41,S.

Deti robolmíko1V — prídavky — 217, 227. 
Diagnostický Teterinárny úslav — 235. 
Dielčie dlhopisy — vid „Cenné papiere".
Diplomy — nostrifikácia zverolekárskych diplo

mov a diplomov veterinárnej medicíny — 
95.

Dístríbácía：
(*)  kože — 39. ~
(り múky a chleba — 97.

Dividendy a úroky z nieklorých cenných papie
rov, pevne zúročileliiÝch — mimoriadna 
daň —IBI.

Dlh štátny — dohoda o rozdeleul štátneho dlhu 
býv. ČSR.—163.

Dlhopisy — vid „Cenné papiere“.

Dočasní správcovia:
(*)  pre domy Židov a o výpovediach žídoiv**  

ským nájomníkom — 44,



(a) Dočasní správcovia v priemyselných, ob
chodných a rcmcdelných podnikoch a v 
iných majetkových podstatách — 273, 

Dohody — vid „Medzinárodné smluvy**.  
Domy — daňové úlavy na opravy domov — 276< 
Doplňovacia služba vojenská — vid „Vojsko**.  

Dopravné prostriedky:
(り Dopravné prostriedky pre vojenské účely 

—náhrady za používanie 一 !19,
(')Dopravné prostriedky pre účely vojenské 

—zmena a doplnenie zákona o požadtrvaní 
—279. -

Dôstojníci — vid ,tSlálni zameslnaJiciH a „Vojsko". 
Dovoz a vývoz niektorý(Ji druhov sklejieného to

varu —17Q,

Dozor：
(')Ochranný doaor — 213,
P) *Vn.út&ná  správa aa veľkostajtky •— 230. 

Dozorné rody — Členstva v správnych a dozor
ných radách úEaslinných spolotnofití a druž- 
slevaých sväzoch — 249.

Drevo — splnomocnenie Minkterstva hospodár
stva usmerňovat a upravoval pomery v les
nom a drevárskom hospodárstve —140.

Družstevné sväzy — Elcnstvo v spránniych a do
zorných radách úEaslinných spoločností v 
družstevných sväzoch — 249»

Duchovenstvo：
(り Úprava služobných a platových pomerov 

duchovenstva v súvislosti s Ústavným zá
konom o šláitnom občianstve — 30,

(3J Nástupný termín duchovných do prezenč
nej služby v roku 1941—Í02, 152, *

(り Rýdzi príjem duchovných — ur&ovaaÍB na 
pMroEie 1941—1945 —139,

(*)  ZruSeoie niektorých v&tanovenf o úsporných 
srážkach z akUvaych a odpočivných (za- 
opa.trovacich) platov —182. ,

Dusičnan (lielok) amooný — dočasné sniženíc 
colnej sadzby — 201,

Dusikalé vápno — doiasné zrušenie cla — 260. 
Er4r — zastupovanie erňru — 274.

Exekúcie;

(り Obmedzenie exekúcii na majebkovú podsta
tu židovských podnikov (závodov) a zákaz 
vymáhania predstieraných požiadaviek proti 
Židom.—18, 128.

(り Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje zá
kon o výkupe nchouternoalí na exekučnej 
dražbe Židmi kúpených — 52.

Finan£nč úrady — vi<f „Ürady".

FútanSný zákon:
(り na rok 1941—1, 

Nariadenie, kitorým sa vydávajú podrobné 
predpisy k Rnančoちmu zákonu na rok 1941. 
—42.

(3) Splnomocnenie ministra： Hnaňcií na úverové 
-operácie — 59,

Fínsko — platobný styk — 6,

Fondy;
［り Zriadenie londu pre Umenie nákaz a hro

madných oncmocn&nl domäcích zvierat — 
72,

(')Pomocný fond peňažných ústavov —172.
(3J Fond pre podporu vysCahovalccíva Židov a 

obmedzenie voínosli nakladal s niajeLkon 
2idov —186,

Francúzsko — zálohové vyplácanie výpomocí na 
dôchodky z verejnoprávneho poistenia to 
Francúzsku —178,

Freiwillige Schutzstaflel—starostlivo« o poško
dených v službe Freiwillige SchutzstaJIel 
—83,

Grémia — viJ „Živnosti-,
Hlinkova garda a Freiwillige Schutzslaílel — tá- 

kon, klorým sa upravuje starosUlvost o po- 
SkoďencDv v službách HG. a FS. a ich 
pozoslalÿch a dcplnujú, zru5ujú q nahra
dzujú niekloré predpisy o požitkoch vojen
ských po$kodencov — 83.

Hodváb — priadza z umelého hodvábu — snižeme 
cla — 207.

Holandsko — pla.tobaý elyk —100.
Hospodárska kontrolná služba — 275,
Hospodárske mimoriadne opatrenie 一 71.
Hospodárske útvary (organizmy) — splno

mocnenie na vykonávanie úloh, podra záko
na na obranu §iaiu —123.

Hostinské a výcapnícke živnosti — mimoriadne 
zásahy do nich — 290.

Hypotečná banka — vid „Slovenská hypotečná a 
komunálna boska ,

Hypotekárne práva — prevod v súvislosti s kon- 
cenlráciou penaznÿch ú虱avov — 237.

ChUeb：
(り Výroba a predaj —14«
(')Vynúelame jačmeôa pre národný chlieb — 

15.
Q) Zákaz predaja čerstvého chleba — 87.
C) Distribúcia múky a chleba — 97.
(s) Povinné vedenie záznamov odpredaja múk 

a chleba v drobnom a povinné príhláseoú» 
zásob u dodAvatelov —114.

Chlorid cmknatý — dočasné snlženie víeobecnei 
colnej sadzby — 211.

Chorvátsko — pUlobný slyk — 233.
Chyby — vid „Oprarvyu.
Invalidi — vid ),Poškodenej,
Inžinieri — vid „Civilní inžinicriu.
Jačmeň — vymielanie pre národný chlieb 一•15.
Japonsko — ‚pakt Íroch mocností — 32.
Jedlá — obmedzenia v pripravovaní a podávaní 

mekítorých jedAl—86.
Karlelový poplatok — obnavenie plaLnosili záko

na —108.
Kategórie štátnych zamestnancov — Vid ^Zamest

nanci .
Kežmarok — 3L&Lny policajný úrad — zrušenie — 

77.

Kompetenčné spory:

(l) Riešenie kompelcnfných sporov mecki súd,- 
mi a Najvyšším správnym súdom alebo 
správnymi úradmi — 73.

(3) Roiknvacl poriadok Senátu pre kompe)tcn£- 
né spory — 205.



vi.

Koncentrácia:
(り Úprava pomerov sú\-isiac)ch s k&accnlrá- 

ciou pcňxžných ústavov a podpora peňaž- 
□íclva —173.

ド)Prevod hypotekárnych priv v súvislosti 
s kcnccnlräciou peon±ných ústavov — 237.

Konceptní úradníci justičného rezortu ■— jednot
ná úprava služobných miesi a úradných li- 
.lulov —107.

Koncesie želczjíičné — vid ,‚Železnice*.
Koncesie živnostenské — vid „Živnosti-.

Kongma:
(*)  Určenie rýdzeho príjmu duchovného na 

päfročie 1941—1945 —139.
(：)Zrušenie niektorých ustanovení o úsporných 

srážkach z aktívnych a odpoči>ných (za
opatrovacích) platov —182.

Koslrobiá hospodárska služba — 275. 
Konzerratónom Štátne v Bralklave — 82, 
Košícko-bohumínska dráha — dohoda sloven&ko- 

ncmecko-madarská —187,
Kovové odpadky — povinné hlásenie zásob v ho

spodárskych podnikoch (závodoch) — 68.

Koža:
(*)  Výroba a distribúcia — 39.
ド) Odpadková, koža — dočasné sníženie cla — 

253.
Krepová priadza z umelého hodvábu — sníženie 

colnej sadzby —117.
Kúperné miesta — platobné úľavy pre záujemcov 

cudzineckého ruchu v kúpeľných miestach 
81.

EahkomystTnící — vyplácanie mzdy (pl&tu) alebo 
iných služobných požitkov — 215>

Lanovka — visutá lanovka na Lomnieký štít 一 
správa — 28.

Lehoty:
(り Predĺženie lehôt podľa zákona o niekto

rých opatreniach na ochranu známok — 
2, 281.

(:)Zmenksprávne lehoty — predĺženie 一 262.
(a) Zmenkoprávne lehoty — prechodná úprava 

—283.

Lekári:
(り Odborná spôsobilosC pre zubné lekárstvo 

—13.

円 Nútený predaj lekárskych a zubalechníc- 
kýcli nástrojov 2idov — 23.

Lesy — splnoniocaenie ministra hospodárslva 
usmerňoval a upravovať pomery v lesnom 
a drevárskom hospodárstve —140.

Lclný čas — 25, 67, 202.
Liadok:

(*)  Liadok vápenatý — dočasné zrušenie cla 
-T 212.

(-)Liadok vápesato-amonný — doCasné zruše
nie cla — 231.

(s) Liadok amonný — sníženie cla — 201.

Liečebné ústavy — zákaz prijímania mežidovskyqh 
osôb do židovských liečebných ústavov 一 
192.

Liečivé a núnerálne pramene — využitie na ciele 
verejného zdravolníclva — 284.

Lieh:
(')Predaj liehových nápojov v zaitvorcných 

Kašiach v drobnom 一 vyhlásenie za. živnost 
-konccsovanu — 85.

(3) Výroba liehu zo sulíitových výluihov —176.
(a) Zvýšenie dajte z liehu — 214.
(*J  Zmena zdanenia predajných cien Sfpolret- 

■nou daňou — 219.
(5) Zvýšenie dane z liehu — 220*  

Lomnický štíl — správy visutej lanovky — 28. 
Ľudové Školy 一 vid „Školstvo0.

Maďarské královstvo：

P) Plal-obný styk s Madanskom — 51*
(3) Dohoda vo veci vydáAra<nia adminístraliv- 

aych spĹsov medzi Slovenskou republíikou a 
Madars'kým kráľovstvom — 79.

(3) Smluva o ilátoobcianskych otázkach — 90.
C) Úprarva platobného styku 一 177-
(6) Dohoda slov<nsko-nemecko-Tnaďarskä o 

ueaslínnej Gpoločaosli Košicko-bohiunúiskcj 
dráhy —18 ラ‚

Mak — ddča&né sníženie cla — 251.
Mäso — zákaz predávania bravSoivého mäsa v 

niektoré dni — 86,

Medzinárodné smluvy:
p) Pakt troch mocaosLÍ — 32>
(?) Dohoda slovensko-madarská vo vecí vydá- 

IVaula adminiisLrativnych spisov — 79.
(3J Slovensko-nemecká dodaitková smluva o 

úprave štálnej príslušnosti — 89>
(*)  SlotveoLsko-maďarská smluva o štátoobčian- 

skych oilázkach — 90.
(り Slovensko-nemecká dohoda o výmene súd

nych depozitov —103.
(B) Parížska uaijnN dohoda na ochrajau živno- 

sL&nského vlastníctva —104.
f7) Slovensko-Nemecká dohoda o právnej 

ochrane a právnej pomoci vo veciach ob
čianskeho a obchodného práva —109,

(ッ Slovensko-nemecká dohoda o vydávaní zlo
čincov —110.

("J Dohoda medzi Slovenskou republikou a Nc- 
imeckoiu ríšou o štátnom dlhu a o Štátnom 
majetku býv. Ccsk-oslovenskej republiky — 
163.

C") Slovensko-ncTnecko-niaďarská dohoda o pri
vilegovanej železničnej pcážnej preprarve 
Engerau (Petržalku) Bratislavu Nové me
sto •— 239.

(“)Ženevská dohoda o zaobchádzaní s vojno
vými zajajlcami — 240.

(,3) Ženevská dohoda pre zlepšenie osudu rane
ných a chorých v pofjiých armádach — 241.

(叫 Slovensko-nemecká dohoda o oznamova
niach a požiadaniach vd veciach osobného 
stavu — 246,

Mena:
(') Vzatie z obehu jednokorun夕ch mincí るesko“ 

slovenských — 12,
(3) Menové uslanovenia smluvných súkromných 

životných a úrazových poístovní — 27.
(3) Vydávanie slovenských päCdesiat¼alierových 

mincí — 38.



vn.

(•) VznLie z obehu patdcsia-thalierových mincí 
Československých — 76,

(り Vydanie nových a stiahnutie starých sto
korunových bankoviek —'188.

(n) Vydanie nových dvadsafkorunových minci 
—222.

(7| Vydanie nových pätdesiralkorunových ban
koviek —263,

MicbaloTce 一 £.lá>tny policajný Qrad — zrušenie 
—78,

Mimoriadna da£ — poislíhujúca dividendy a úroky 
z niektorých cenných papierov pene zú- 
ro£ileFiných —181*

Mimoriadne hospodárske opatrenie — 71.
Mince — vid “Mena“.

Minerálne oleje;
(り Paušalixovanie dane z obratu u minerálnych 

olejov —137.
(s) Sniženie všeobecných colných sadzieb, sa- 

dzoib, tr, XXI, colného sadzobníka —141.
Ministri — zrušenie miekborÿch ustanovení o 

úsporných srážkach z aktívnych a odpočív- 
ných (zaopatrovacích) platov —182.

Mládež — verejná ochrama, verejné poručníctvo 
a úprava -ochrajmého dozoru — 213.

Mlieko — určenie minimálnej Irojpercejitnej lu& 
ao&ti mlieka a zákaz výroby smotany s ob
sahom tuku >nad 15°/o — 62.

Múralórium — zrušenie moraitória ohľadom nie
ktorých nešlátnych cumých papierom — 35, 
124.

Motorizza os — pomoc motorizmu — 287.

Múka:
C) Predaj ražnej múky 一 výroba a predaj chle

ba —14.
(a) Zisťovanie a prihlasovanie zásob pšenice, 

raži a jedlej múky — SS*
(可 Distribúcia múky — 97.
(*)  Povinné prihlásenie zásob múky v domácno

stiach, povinnost dodávateľov viesf záznam 
o tých to prihláškach 一 !13.

(a) Povinné vedenie záznamov odpredaja múky, 
chleba v drobnom a o povinnom prihlásciňí 
zásob múk u dodávMerov 一 114.

Mzdy:
(*)  Zákaz výplat miezd (pl&tov) v sobolu — 54.
円 Nárok na mzdu (pia.!) zaroesln&ncov v 6ú- 

■kroninoprávaom pomere, klori ikonajú vojen
skú službu za brannej pohotovosti stálu — 
184.

(3) Mzdy raJikomysefníkom — 215.
Náhrady — za používanie dopra)vných prostried

kov pre vojenslté účely —119.

Nóiomnici:
(*)  Obmedzenie vypovedania z bytorv, ako aj 

obmedzenie odovzdania prenajatých alebo 
do užívania daných bytov Židom —111*

(aJ Núlený prenájom niektorých živnostenských 
miestností — 234.

(3) Ochrana nájomníkov — 267.

NajvySsí správny súd — riešenie kômp etenčných 
sporov medzi súdmi a Najvyšším správnym 
súdom alebo správnymi úradmi — 73.

Nákaxy — fond pre .tlmenie nák^z a hromadných 
onemocnení domácich zvieral — 72.

Náklady — revízie a konlroly a ustálenia likvi
dačnej a obecnej hodnoty židovských a ari- 
zovanýcli podnikov, ako aj židovského ma
jetku —57.

Náslapné termíny — vid ‚‚Vojsko-.

N6lenov& celulóza — dočasné sníženíe cla u ná- 
tronovej celulózy — 252.

Nehnutefnostií
(*)  Obmedzenie zatajenia-nebnulelnosti —105,
(a) Výkup nehnutelností na exekuCnej dražbe 

Židmi kúpených — 52,

Nemecká ríša;
(り Pristúpenie Slovenska k paktu troch moc*  

nosti — 32.
(a) Slovensko-nemecká smluva o úprave Štát

nej príslušnosti — 89.
(J) Slovensko-nemecká dohoda o výmene súd

nych depozilav —103.
(•) Slovensko-nemecká dohoda o právnej ochra

ne a právnej pomoci vo veciach občiamke- 
ho a obchodného práva —109.

(s) Slovensko-nemecká smluva o vydávaní zlo- 
čincov'—110.

("J Platobný slyk —154.
f7) Slovensko-nemecká dohoda o štátnom dlh't 

a štátnom majetku bývalej československej 
republiky 一 163*

(")Slovensko-nemecká dohoda o oznamova
niach a požíadovaníach vo veciach osobné
ho stavu — 246.

Nemocenské poistenie — viď “Po出lesie vcrejno- 
právneu.

Nemocnice — žákaz prijímania nežidov do židov
ských nemocníc —192.

Nostrifikácia — diplomov zverolekárskych a dok 
>torských diplomov velerinájnej medicíny — 
95.

Notárske nrady — názov a oslobodenie od poš
tovného —91.

Obaly 一 na niektoré druhy tovarov, úprava — 
236.

Občianstvo — vid “Stitae občianslvo".
Obecné (obvodné) notárske úrady — ustálenie 

«názvu a o rozŠíreoí oslobodenia od poštov
ného —91.

Obchod:
(り Upr&va obchodu so šimko vin a mi — 36.
ド)S niektorými poľnohospodárskymi plodina- 

eí — 229.
Obilie 一 colné prirážky k colným sadzbám na 

niekloré druhy obilia 一 10, 26, 63,149,159.
Obilná spoločnOst pre Slovensko v Bralislave — 

zmena s Lámov —126.

Obilné skladišlia verejné —185, 2B5.

Obrana štáln；
(*)  Pohraničné pásmo, obvod oporných, a iných 

miesi dóIežiLých pre obranu ìtàlu 一 5S.
(')Doplnenie nariadenia s mocou zákona C. 

207/1939 SI. z< 一 splnomocnenie niektorých 
hospodárskych útvarov (organizmov) k vy
konávaniu úloh podľa zákona na obranu štá
tu —123.



Vili.

Obrody úradov — vid “Urudy二
Odpadky kovové — povinné hlásenie zásob v ho- 

cpodárskych podoikoch — 68.
OhlasovacU povianosf — osôb odvodom povin

ných. nezaradených, odvedených a osôb m” 
ino činnej služby — 206*

Ochrana:
(')Ochrana plodu a jeho vzniku — 66*
ドj Ochrana Dájomníkov — 267*
(a) Ochrana znAmok — 281.
P) Ochrana mládeže — 213*

Okrasné úrady — vid “Úrady".

Oleje minerálne：
(')Paušalizovanie dane z obratu —137.
P) Sníženie colných sadzieb —141.

Olejnaté semení — úprava hospodárenia — 46*  
Opatrenia — mimoriadne hospodárske opatrenia 

—71.
Opalrovalelky na niektorých neštátnych opatrov- 

niユuh — služobné platy — 288.
Opravy domov — daňové úlavy — 276.
OprsTy tlačových chýb v Slovenskom zákonníku 

—7,146, 247, 292.
Organizačný štatút Sloveu&kej vysokej Školy 

technickej — vydanie — 204.
Pakt — protokol o prislúpeni k paktu Íroch 

mocností — 32.
Papiere cenné — zrušenie moratória ohladom 

niektorých neštátnych pevne zúročiteru.ých 
cenných papierov —凡

PauRalizovanie dane z obratu — víd „Dane", 
peáúa Weleznícnf preprava cez Engerau (Petr

žalku) a Bralislavu-Nové mesto — dohoda 
medzi Slovenskou republikou a Nemeckou 
ríšou a Maďarským krárovstvom — 239.

Peňažné úsiavy:
(l) Sústredenie pôsobnosti vo veciach peňaž

ných ústavov, podnikov v Ministerstve fi
nancií a úprava niektorých pomerov v pe- 
úažaictve —11.

C) Fíhahcdč úľavy pri úprave niektorých po
merov peňažných úsLavov a súkramoých 
poisíovDÍ — 37, 277.

(3) Prevzatie slovenských dielčich dlhopisov 
Zemskej banky v Prahe — 92. ■

(り Zákaz zriadova&ia nových peňažných ústa
vov —135.

C) Zabezpečenie pohladávok tuzemských ve- 
ritehv proti zahraničným peňažným ústa
vom —165.

(り Pomocný fond peňažných ústavov —172.
(7) Úprava pomerov súvisiacich s koncentrá

ciou peňažných ústavov a podpora peňaz- 
sícĽva —173*

(6) Prevod hypotekárnych práv v súvislosti 
s koncentráciou — 237.

C) Finaníoé úlavy pri úprave niektorých po- 
merov peňažných ústavov a súkromných 
poistovní — 277.

Peňažníctvo — víd „Peňažné Oslavy".
Peniaze — vid “Mena“.

Pivo：
(*)  Prirážka k dxni z piva —132.
P) Pausaiízovaníc dane z obratu u piva — 

228.
Platne — vid „Vulkanizované platne".

Platobný styk：
(り s Fínskom — 6.
(7) s SSSR. 24.
(s) $ Krárovslvom Maďarským — 51,177，
(り e Belgickom — 99.
(3) s Húlandskom —100, 
則 so ávajčiarskúm —144. 
(り s Dánskom —189- 
C) s Protektorátom Čechy a Morava —心も 

(B) Srážky pri úhradách doSlých z cudziny 一 
155.

Platy:
(*)  Üpraiva služobných a platových pomerov 

duchovenstva v súvislosti s ústavným zá- 
koDom o Štátnom občianstve — 30.

(a) Dočasná úprava platov štátnych zamest
nancov —40.

(3) Zákaz výplat miezd (platov) v sobotu — 54.
C) Úprava niektorých platobných pomerov 

úradníkov Slovenských železníc — 98.
(a) Náhrady služobných výdavkov zamesLnan- 

cov Mínisterslva dopravy a verejných prác 
zúčastnených pri výstavbe a udržovaní 
technických diel—120.

(り Určenie rýdzeho príjmu ducho>vtného na 
pä trofie 1941—1945 —139.

円 Vojenské poľné prídavky 一 148.
(a) Zrušenie niektorých ustanovení o úsporných 

cráž-kach 土 aktívnych «dpocúvných (za
opatrovacích) platov — 182.

(9) Obmedzenie platových nárokov zo štát- 
Bych a iných verejných prostriedkov — 245.

(*°)  Platy lahkomysefníkov — 215>
(“1 Platy opatrovad-eliek na neštátnych opa- 

trovmach — 288*
㈢ Vid tiež ”Mzdy二

Plod — ochrana jeho vzniku, zmena tre&tného 
zákona 一 66.

Podbrezová podnik 一 schrálcnie smluvy a 
s ňou súvisiacich dojednaní a o splnomoç- 
neui vlády na ich vykonaní© —142.

Podniky:
(り Neodôvodnená zastavovanie prevádzky — 

16.
(a) Bilančné úfavy pre ústavy a podniky — 

29.
(9) Podniky podrobené úrazovému poisteniu, 

zaradenie do nebezpečenských tried a ur
čenie percent 'týchto Iried pre obdobie 1. 
januára 1941 do 31.decembra 1945 —179.

(*)  Dočasní správcovia v podnikoch — 273.

Podpora:

(り Podpora stavebného podnikania — 75,
C) Podpora peňažníctva a úprava pomerov sú

visiacich s koscenlxáciou peňažných ústa
vov —173, 

Podvratná ČúuiOsf — za bramnej pohotovosti 
Utなtu v trestnom súdnictve občianskom a 
vojenskom — zvýšené trestanie —166.

PohTadávkys
(り Zákaz vymáhania predstieraných pohľadá

vok voči Židom —18) 128.



IX.

(り Líkvíd&cia pohľadávok ‚tuzemských verite
ľov voči Prolcklorátu Cechy a Morava — 
60.

(刃 Pohľadávky tuzemgkých verileľov proti za
hraničným peňažným úslavom — zabezpeče
nie —165*

(•) PríroČie pre pohľadávky voCi bývalému 
československému Stätu 一 274,

"pohraničné pásmo — 58.

Poistenie súkromnoprávne;
(*)  Menové usLanovenia smlúv súkromných žír 

valných a úrazových poiateal—27*
(')Finančné úľavy prí úprave ‚niekLorých po

merov peňažných ústavov a súkroniných 
poistovnl—37, 277.

(3) Uvoľnenie vkladov, podielov a zadržaných 
výplat z poistovacich smlúv prihlásených 
k súpisu podľa vl.nár, C. 110/1919 a č. 
184/1919 Sb, z. a m,—164>

(*)  Zmgo. u&tanoveni týkajúcich sa poisfovne 
Star — 271,

Poistenie Terefnoprávne;
(り Nemocenské poistenie verejných zamešl- 

namcov — 9, 270.
；(') Dočasný ‚zákaz niektorých výpla.1 za za

opatrovacích zariadení pre prípad choroby 
invalidity a úrazu — 21,

*(3)' Orgajiizácía sociálneho ipoisten血 súkroím- 
ných zameslnancov vo vyšších službách a 
:岳 nemocenské poistenie — 55.

(•) Použitie prevodných čiastok V proviznom 
poistení —150.

F) Zálohové vyplácatnie výpomoci na dôchod- 
iky z verejnoprávneho poistenia v Belgicku 
a vo Francúzsku —178, 264.

(®) Zaradenie .poddlkov podrobených úrazo
vému poisleniu do nebczpečenských tried 
a určenie percenAa týchto tried pre roky 
1941 aŽ 1945 —179.

O Zachovanie nárokov na poistné dávky z ve
rejnoprávneho nemocenského poistenia 
osôb povolaných k službe počas brannej 
poholovosli Slátu —196.

(B) Rozhodti súd pre úrazové zaopatrenie že
lezničných zamestnaincov — 216.

(B) Nezapojilaternosti niektorých plnení za
mestnávateľov pracovného zárobku vo vc・ 
rejnoprAvnom poisleni — 265.

(Io) Splnomocnenie Robotníckej sociálne] po- 
ifitovne, Penzijného ústavu na poskytnutie 
jedinorázovej zimnej výpomoci — 266>

(ll) Poistenie verejnoprávne Židov, súkromných 
zameslnancov vo vyšších službách — 27S  

Poísfovne súkromné — vid „Poistenie súkromo- 
právne'.

*

*
Poistovne verejnoprávne — vid „Poistenie verej

noprávne-.
Policajné úrady — vid „Úrady".

Pokračovanie：
(*)  Vojenský trestný poriadok — 232, 262.
(3) Urýchlené itreslné pokračovanie pri niekto

rých trestmých činoch —169，
(3) Rokovací poriadok Senátu pre riešenie 

kompelen&ných 6porov — 205,
(*)  Rozhodčí 6Úd pre úrnzoiv6 zaopatrenie že- 

lezniCoÿcli zam&stnæncov — 216.

Poľnohospodári — pauSalizovanie dane z obratu 
—101.

Pofnohospodárske nehnulernosll—údenie osôb, 
ktorým možno pridelif do renlovej úrendy 
poľnohospodárske nehnuteľnosti —193,

Poroobospodárske plodiny:
(り Úprava obchodu — 229.
(3) Rozšírenie nariadenia o obikých záložných 

listoch —185, 2S5.
Pomocníci — početní pomer učňov k počtu pu- 

mocnlkov v živnostiach —19.
Pomocný fond peňažných "slavo% zriadenie — 

172.

Poplatky：

(*J  Poplatok kartelový —10S,
(2) Osobilný poplatok pri povolovanl vývozu 

do cudziny — 200, 
Poradný a smíerfí sbor vo veciacb peŕíažnícfva a 

úverníclva, úprava úrokových sadzieb a 
zákaz zriaďovacia nových penažných ústa
vov (podnikov)—135.

Pôrodné pomocnice — vzdelamie a výcvik — 286.

Poracenstvoí

(*)  Poručcnslvo a opatrovníctvo — dohoda 
slOTensáo-uemecká — 242.

C) PoTuSenstvo verejní — 213.

Poslanci:
(*)  Zvýšenie počtu poslancov — 225,
(り Náhrady poslancov — 248,

Poslucháči:

(り Po61uchá£i vysokých íkôl technických, po
vinné zamestnávame počas prázdnin — 94.

Q) Poslucháči vysokých škôl a absolventi Škôl 
stredných — pracovná povinnost —145- 

Poškodenej vojenskí, HG. a Fs. — 83. 
Poštovné — oslobodenie notárskych úradov od 

poälovjiého — 91.

Pozemková relorma:
(り Zmena zákona o pozemkovej relorme —56.
F) Pozemková relorma na židovských poľno- 

hospodárskych nehnuteľnostiach — 93.
(3) Poskytovanie preddavkov osobám, ktorým 

v cudzom štáte boly vrchnoslenským zása
hom odúailé nehnuteľnosti —156.

(*)  Zadováženie pôdy roľníkom vnútenou áren- 
dou. klorýni v cudzom itáte boly vrchno- 
stcaským zásahom odňaté nehnuteľaosti — 
157.

(リ Určenie osôb, ktorým možno pridelit poT- 
nohospodárske nehmuleľnosli do renlovej 
árendy —193*

(fl) Priechodné opatrenie pôdy roľníkom ute- 
CeJicom krä-Ücodobou árendou —195,

Pracovná povinnosť:
(り fracovná povúnnost stredoškolákov & vyso

koškolákov —145.
f) Pracovná povinnost Židov —153.
(3) Pracovná povinnost za brannej pohotovo

sti 6lálu 一 !74.
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PraconiA služba vojenská — vid „Vojsko-. 
Pragmatika uモilelskG — 244.
Pramene liečivé a minerálne — využitie na ciele 

verejného zdravolnielva — 284.
PrávDÍcká lakulla — prl&nc skúšky — skúšobný 

poriadok — 69.

Preda)：

(り Predaj chleba a ražnej múky —14.
ド)Nútený predaj lekárskych a zubotechnic- 

kých náblrojov, prístrojov, zariadení a po
môcok Židov — 23.—

C) Predaj pálených liehových nápojov v za
tvorených fľašiach v drobnom — vyhláse
nie za koncesovanú žívqosC — 65.

(*)  Zákaz predaja čerstvého chleba — 87.
C) Povinný odpredaj pšenice a raži Obilnej 

spcločnosli pre Slovensko — 88.
Prenájom —aiekLorýcJi ží\*iaosteii5kých  mieslností, 

zmena zákona o hlásení — 234.
Prepúšíanie — hromadné prepúšťanie zamestnan

cov —16.
Prepychové predmety 一 doplnok k soznamu — 

13«, 269.
Presuny — pôsobneeli v obore verejnej správy 

vnútornej — 31.
Prešovský vodovod — vybudovanie —17.
Prevodné čiastky — použitie v provizqnom po- 

istení —150.
Prezenčná služba — vid „Vojsko**.
Priadne rastliny — úprava hospodárenia — 46.

Priadza;
(り Priadza krepová z umelého hodvábu — sní- 

žeoie colnej sadzby —117,
C) Umelý hodváb — dočasné snuženie vše

obecnej colnej sadzby — 207, 
Prídavky na deti robolníkov — 217, 227. 
Prihlasovanie zásob pšenice, raži a jedlej múky 

—88, 97.
Prípravná služba sudcovská — rovuoprávnoeE 

sudcovskej a advokátskej skúšky a o zme
nách v právnej službe verejnonolárskych 
osnovníkov — 48«

Príročíe pre pohTadávky prali bývalému českoslo- 
venákému štátu, prerušení sporov o tieto 
pohľadávky a zastupovanie eráru — 274.

Prírodovedecká lakulla Slovenskej univerzity — 
skúšobný poriadok pre prísne skúšky — 254, 

Príspevok štátny — vyživovací — 80,134, 
Propaganda — viď „Úrad propagandy**.

Proteklorál Čechy a Morava:

円 しikvidácia požiadaviek tuzemských verite- 
Fov — 60,

(')Premena záväzkov tuzemských dlžníkov vo
či Proilcktorálu Cechy a Morava —138.

(3) Plalohný styk s ProdekLorátom —154, 
Protiletecká ochrana — vid „CPO' .1
Pšenica a. raž — zistovanie a prihlasoivame zá

sob, povinnost odpredal pšenicu a raž 
Obilnej spoločnosti pre Slovensko — 88, 97.

Rastlínア priadne — úprava, hospodárenia — 46. 
Raž — zisíovanie a prihlasovanie zásob pšenice, 

raži a jedlej múky — 88, 97,
Revíá*  živnostenských oprávnení — 289,

Rigoróza — viď “Skúšky".
Robotníci — prídavky na doli robotníkov — 217) 

227.

Rokovacie poriadky；

(*)  R odi oraci poriadok Senátu pre riešenie 
kompolc-nčných sporov — 205.

『)Rokovací poriadok Snemu Sloven&kej re
publiky —248.

Rorníci'uleČencS, — priechodné opatrenia pô
dy v-aútenou krátkodobou irándou 一一!95.

Rovnošata železničných zamestnancov 一 221.
Rozhodči súd pre úrazové za-opatrenie 芝eie211dるー 

ných zamestnancov, Senátu hlavného po・ 
isSvacieho súdu pre úrazové zaopalre- 
nie týchto zamaslnaucov — 216.

Rozpočet Štátny ma tok 1941—1,42.

Semená:
(')Úprava hoispodárs'kaj s niektorými olejna

tými eemejiamí a priadnymi rastlinami — 
46.

円 Repkové a repicoivé semeno — zrušenie 
cla — 203.

Sklenený tovar — úpraiva davozu a vývocu nie
ktorých druhov —170.

Skúšky:
(り Prísne skúšky na právnickej lakulte Slo- 

veniskej univerzity, skúšobný poriadok — 
69.

(J) Skúšky na prírodovedeckej lakulte Sloven
skej univerzity, skúšobný poriadok 一 254*  

Slov, hypoteč, a komunálna banka — rozvírenie 
pôsobnosli — 257.

Slovenská krajina —likvidácia administrailívnych 
záväzkov bývalej Slovenskej krajiny —197.

Slovenská republika — zastupovanie eráru — 274,

Slovenská univerzita:
P) Prísne skúšky na právnickej fak-ullo — 69.
(2) Prísne skúšky na prírodovedeckej lakulte 

—254.
(3) Vid tiež „Školstvo.**

Slovenská vysoká Škola technická — vid „Tech- 
inícká vysoká školah.

Slovenský červený kríž — 259.
Slovenský letecký sbor — 22,
Smluvy medzinárodné — viď „Medzinárodné smlu- 

vyヽ
Smotana — zákaz výroby s obsahom luku nad 

15°/o — 62.
Snem Slovenskej republiky — rokovací poriadok 

—248.
Sociálne poistenie — vid „Pioisit&oie verejnopráv- 

ne".
Spoločenstvá živnostenské 一 vid „Zixnoetenské 

spoločenstvá".
Správcovia v priemyselných, obchodných a re- 

meseiných podaiikioch a v iných, majetko
vých podstatách — 273.

Správne a dozorné rady v účaslinných. s.polačno- 
diach a drožsilevných sv&zoch — a člen
stva v nich — 249.

Stabilizačné bilancie — zmena zákona —131, 
Star — poUtovúa — predĺženie účúmosti nieďťbo- 

rých ufitainovení —> 271.
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Stavby:
(*J  Finančné zabezpečenie niektorých vodných 

stavieb SLáLnych alebo ätálom podporova
ných ■— 20.

(り Podpora silanrebného podnik amia — 75. 
Stredné Skaly — viď „Skoklívou,

Strukoviny：

(l) Usava obchodu — 36.
(a) Obilné záložné llslky a verejné obilné skla- 

dis lia na slrukovíny — 185. '
Sudcovia — vid ‚‚Slálni zannstnancí**.
Súdne depozitá — výmena, s Nemeckou ríšou — 

103.

Súdy;
(*)  Nová súdna orgamizâcia a zmena níek-to- 

rých uslanovenf a orgamízacia súdov — 47.
P) Zjednotenie obvodov okresných eúdtxv, iných 

úradov a ich šidiel—50-
ド)Riešenie kompetenčných sporciv meda súd.- 

mi a Najvyšsíni správnym súdom alebo 
správnymi úradmi — 73.

じ)Súdy vojenské, zriademic a určeolie ich ob
vodov —272.

(b) Súdne pokračovanie — vid „Trestné po- 
ikracovanie",

Snlfitové výluhy — výroba liehu z nich —176*  
Sústredenie pôsobností v peňažných veciach —11, 
SSSR ‚plalobný styk so Slovenskou republikou — 

24.
Sväz — Slovesský sväz protileteckej ochrany — 

22.
Šekový zákon — 256.

školstvo:
(')Sídla a obvody Skóldozorných úradov — & 
『)Zhodnotenie štúdií absolvejúov Ukrajinskej 

hospodárskej aludénúe —106.
(3) Zmena služobných a disciplmámych pred

pisov učiteľstva ľudových škôl—244.
(*J  Skúíobný poriadok — prísne skúšky na 

prAvniokej í ak ulte — 69,
(8) SkúSobný poriadok — prísne skúíky na 

prírodovedeckej fakulte — 254.
(リ Taxy a ŕné príspevky a ško], poplaliky na. 

stredných školách a na učíLeFských akadé- 
míách —158.

(7) Školské ^Latíslické tlačivá — 291.
(B) Vid liež „Slovenská univerzita  a „Vysoká 

Škola technická.
1*

**
Štát — za&tupovanie eráru — 274.

Štatistika:

(*)  Zrušenie štaitislických ohláso<k pre vývoz 
z voľného obehu — 45.

(2) Oznamovanie veľkooibchodných cien —162.
M Školské ^Lalislické tlačivá — 291,

SiaSe konzervaiórium <v Bratislave — z&kon — 
82.

Stàtue občianstvo；

(り Úprava služobných a platových pomerov 
duchovenstva v súvislosti s Ústavným zá
konom o štátnom občiaiLstve — 30.

F) Doplnenie ústavného zákona o štátnom 
obCi ユ osive —160,

StGSe policajne úrady:

(り v Kežmarku — zrušenie — 77.
(')v Michalovciach — zrušenie — 78.

Štátni a ini Terejní zamestnanci 一 vid „Zamest
nanci ílálni a ini verejni",

Slátny diagnosticky a pelerínárny úsLav 一 235.
SU Lay pozemkový úrad — povinnost uvoMovat 

zajneslaancuv pre tento úrad — 65*
Stálny vyživovací príspevok — 80,IM, 
Švajčiarsko — platobný slyk so Slovenskou re

publikou —144.
Taliansko — pakt troch mocnosti — 32.
Technika 一 viď t,Vyáoká škola lechmcká".
Tlačové chyby — vid “Opravy“.
Traskaviny 一 záken o traskavinách — 34-

Trestné činy;
(')Trestné činy spáchané využiLim zatemne

nia alebo leteckého pcplachu —167.
ľ) Urýchlené treslné pokračovanie na niekto

ré 1res Iné Činy —169.
Trestný zákon vojenský — zmena niektorých 

ustanovení — 66.

Tresty:
t1) Mimoriadny odklad treslov a prerušenie za 

brannej pohotovostí &lálu —151*
P) Zvýšené trestanie podvratnej č innesti za 

brumej pohotovoďli Stálu — 166.
(3) Prísnejšie trestanie niektorých trestných či

nov, spáchaných využilim zatemnenia ale
bo leteckého poplachu — 167.

C) Zvýicné trestáme záškodníckych činov za 
branmej poholovosli štátu — 226.

Trojpakt — 32.
Účaslúuič spoločnosti — členstve v správnych a 

dozorných radách ucaslúnných spoločnosli a 
družstevných sväzav — 249.

Učilelía Fudových škôl, zmena doterajších pred
pisov služobných a disciplinárnych 一 244-

Učni — poce>tnÿ pomer učňov k počtu pomocní
kov v ži\-nosLiach 一 19,

Ukrajinská hospodárska akadémia — zhodnote
nie ÌLùdii absolventov —106.

Úfavyj
(l) Príechc<Lné bilæn£né úľavy pre úslavy a 

podniky pavinné verejne účtoval — 29,
C) Fina3ún6 úľavy pri úprave niektorých po

merov peňa±ných ústavov a súkromných 
poislovní — 37, 277,

C) Plailobné úlavy pre záujemcov cudzinecké
ho ruchu v kúpeľných miestach — 81*

(*)  Daiiové úľavy na opravu domo.v — 276.
Umelý hodváb — priadza — dočzLsnč snížcnie 

všeobecnej colnej sadzby — 207.

Úradníd — vid „ZamesiLnamci MáLni a iul verejní".
Úrady;

(り Vzájomný vzfah vajcoských dcplňovacich 
lúradoTT a doplAotvacích. úradov verejnei 
správy vnútornej — 5, 209.

(')Sídla a obvody škôldozorných úradov — 8- 
(aJ Ürady verejnej správy vnútornej, presuny 

pófiotxaosti — 31.
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(')Z；cdno!i*nic  Jbvodov o-krcsoých úrado^, 
okresných súdov a iných úradov a ich sí
diel —50.

(a) Riešenie Jcompclcnčných sporov medzi súd
mi a úradmi — 63.

(u) Zrušenie šLálneho policajného úradu v 
Kežmarku — 77.

f) Zrušenie Štátneho policajného úradu v Mi
chalovciach —78.

t) Názov notárskych úradov a ich oslobode
nie od poštovného — 91.

(*)  Finančné úrady — úprava obvodov — 243.
(Io) Ürad propagandy —116,175,

'Úroky；

(り Úrokové sadzby 一 135.
ド)Üroky z niektorých cenných papierov — 

mimoriadna daú —181,
Üstav — diagnosticky, veterinárny — 235. 
Uslava — zmena § 100 Ústavy — 225.
Ústredne podľa zákona o obrane Štátu —123. 
Ústredný hospodársky úrad — povinnost uvoTňo- 

va【zamesLnancov pre (ento úrad — 43.
Utečenci — rolníci — priechodné opatrenie pô

dy vnútenou krátkodobou árend.ou —195*  
ÜvcruiçlTO — vid „Peňažnictvo* 4, 
Úverové operácie — eploornocneníe ministra fi

nancií —59.
Vápno dusíkaté — dočasné zrušenie cla — 260. 
Vencostatky — us-tanoveme prechodného dozoru 

a vnútenej správy — 230,
Verefni sprára vnúlorni — presuny pôsobnosti 

—31(

Verejní notári;

(*]  Dočasná úprava verejného notárstva — 33.
(2) Zmeny v prípravnej službe eudcovskej, 

rovnoprávnosE sudcovskej a advokátskej 
skúšky a zmeny v právnej službe verejno- 
notárskych osnovníkov — 48.

Veritelia — tuzemské zabezpečenie pohľadávok 
prúili ^'ahraničným peňaxným ústavom — 
165.

Velerinárny diagnostický ústav — 235,
Víno Šumivé — prirážka k dávke zo šumivého 

vína —132.
Visutá laaovka na Lomnický Hít — 28,
Vodné stavby — finančné zabezpečeoie vodných 

stavieb Štátnych alebo štátom podporova
ných —20,

Vodovody 一 vybudovanie prešovského vodovo
du 一17.

'Vojsko;
(*)  Nástupné lermmy — 3,102,152,
p) Sídla a vzájomný vz【ah vojenských do- 

ploovacich úradov verejnej správy vnútor
nej —5, 209,

旧 Vojenský trestný zákon — zmena‚ 一 66, 
(*)  Náhrady za používanie dopravných pro- 

slriedkov pre vojenské účely —119.
p) Kategórie -vojenských a žandárskych dô

stojníkov —147.
í6) Vojenské「0^6 prídavky — prechodná 

úprava —148,

Branné shromaždenia 一 171.
ド)Nárok na mzdu (piai) lamcsínancov v sú- 

kromnoprávnom pomere, ktorí konajú služ
bu za brxnnej pohotovosti Málu —184,

f) Vojenská ohlafiovacia povinnost osôb od
vodom povinných nezaradených odvede
ných Oâôb a osôb mimo čumú službu — 
206.

げ)Nástupné «crmlny do prezen&nej elužby — 
210.

(“)Vojenský trestný poriadok — 232, 262,
(紡)Ženevská dohoda o zaobchádzali g vojno

vými zajatcami — pristúpenie Slovenskej 
rcpubli'ky k nej — 240.

(“)Pristúpenie Slovenskej republiky k Ženev
skej dohode pre zlepšenie osudu ranených 
a chorých v poľnýcli armádach — 241,

(u) Vojenské súdy — zriadenie a urCenie ich 
obvodov — 272.

D Zmena a doplnenie zákona o požadovaní 
dopravných prostriedkov — 279, 

(’り Vid tiež „Branná pohotovost 5tátuu. 
Vulkanizované platne z prírodnej gumy a jej ná

hrad dodala sníženie všcabccuej colnej 
sadzby — 208.

Vydávanie zločincot — slovensko-nemecká, do
hoda 一110.

Výkup nehnuternosli <na exekučnej dražbe Židmi 
kúpených — 5Z.

Vymielaníe jačmeňa pre národný chlieb —15, 
Výpomoc zimná — dôchodcom RoboTníckej so

ciálnej poisCovne a Penzijného ústavu 一 
266.

Výroba:

(l) Výrolia, a predaj ražnej múky —14.
ド)Výroba a dúlribúcía k€áe — 39,
(3) Výroba smotamy s obsahom tuku nad 15/»  

—62,
*

{•) Výroba líeihu zo 例!fitových výluhov — 
176,

Vysoká škola technická:

(')Povinné zamestnávajúc poslucháčov 一 94- 
F) Otvorenie dalsích oddelení —168, 
ド)OrgajûzaËnÿ Štatút — 204.

Vyvlastnenie liečivých a minerálnych prameňov 
tua ciele verejného zdravolnielva — 284>

Vývoz:
(*)  Úpraiva vývozu skleného tovaru 一 170,
(ッ Vývoz do cudziny — osobitné poplatky pri 

povoľovamí — 200.
Vyživovací príspevok — š¼Lny príspevok vyži

vovací —80f 134,
Vzdelanie a výcvik pôrodných pomocníc — 2B6. 
Zálohové vyplácanie výpomocí na dôchodky z ve

rejnoprávneho poistenia v Belgicku a vo 
Fratncúzsku —178, 264,

Záložné listy — obilné a verejné obilné skladi- 
šlia na niektoré poTnohoispodárďke plodiny 
a strukoviny —185, 2S5.

Zamestaaaci súkronmíí

'(り N&odôvodmeaé hromadné prepúštanie sú
kromných zamestnancov v -podnikoch — 16.
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f) Nárok na mzdy (piai) zamestnancov v sá- 
kromnoprávnom pomere, ktorí konajú vo
jenskú službu za brannej poholovosli 亂餡 
lu —184,

Zamestnanci šlálni a verejní;

(*)  Nemoceju>ké poistenie zamc&tnaDco>v Štát
nych a verejných — 9, 270.

(a) Do&a&ná úprava plaitov Hátnych a verej
ných zame&laancov — 40>

(3) Preskúmanie platových a penzijných dekrá*  
<tov SiÁLnych a. verejných zamestnancov 一 
41,64.

ぐ)iPovioDOs C uvoľňovaC NsànesMan8V pre 
ÜHÜ. — 43.

(*)  Skúšky a zmeny v pr&vnej sluWbe verejno- 
molánsrkych osnovnikov — 4fl.

(り PovLiraost uvoľňovaC zamesdmancov pre 
fitátiny pozemkový úrad — 65.

f7) Üprava niektorých služobných a platových 
pomçrov úradníkov Slovenských železníc — 
98.

(8) Jednotná úprava služobných miest a úrad
ných Ul ulov konceptných úradníkov justič
ného rezortu —107,161,

(B) Zamesln皿ci Miaislerstva dopravy a ■verej
ných prác zúčastnení pri výstavbe a udržo
vaní Îecluickÿch diel, náhrada služobných 
výdavkov —120. •

(10) ZamesLnaaci štátni — anzâlori —133.
(**)  Vylúčenie Židov z verejných služieb a ich 

odškodmemie a úprava niektorých psrstMiál- 
■nych pomerov Štátnych a verejných za- 
me^tnaocov-Židov a ich pozostalých — 143.

(I3) Služobné kategórie vojenských a žasdár- 
skych d&&tojníkov —147,

(3) Slovenské železnice — služobná rovnošata 
a osobitné odzualcy pre ich zamesLnan- ■ 
cov — 221,

('*)  Úprava niektorých platových pomerov po- 
£as brannej pohatovoslí Štátu — 223,

(，8) Služ&baá pďagmaitika. uEilektva ludových 
Kkôl—24%

Zastavenie prevádzky podníkOT —16.
Záškodnícke člny — zvÝíemé IreUamie záškod- 

níckyoh činov za brannej pahotavosli Štátu 
—226.

Zaťaženie — obmedzenie zafaženia neknuteTmostl 
—105.

Záväzky tuzemských dlžníkov v“i Prolektor駅u 
Cechy a Morava —138.

Zdravotná prirážka — zákon 74.

Zdravotníctvo — vyvlulneaie lieínvých a mine
rálnych prameňov na ciele verejného zdra
votníctva —284.

Zmenecné lehoty — prechodná úprava zmeneč- 
ných lehôt —125,127, 282. 283,

Zmenkový zákon — 255.
Známky — predĺženie lehôt na ochrajiu známok 

—2, 2S1.

Zubné lekárstvo;
(*)  Nadobúdanie odborincj spôsobilosti u zub

ného lekárôlva —13,
ド)Zubolechnické náôtroje 2idav — núiený 

predaj — 23.

Zverolekári — nostrifikácia zverolekárskych dá- 
plomov a doktorských diplomov velerinár- 
nej medicíny — 95,

ZvíeraU — fond pre Umenie nákaz a hromad
ných onemocnení domácich zvierat — 72- 

žandári — vid „Stálni zameítnanci".

Železnice:

(*)  Správa visulej lanovky na Lcmnícky fitít 
—28.

(a) Elektrická Idkáhia železnica Bratislava一 
Krajinská hranica, zrušenie koncesie — 96*-

(3) Úprava služobných a platových f omerov 
úradníkov Slovenských železníc — 98.

(*)  Dohoda ■ sloveasko-oemecko-maďarská o 
úča^Linneí epolcrčnoslil koáicko-bahumni- 
gkej dráhy —187,

(a) Služobná rovnoSala, služobné a osobitné 
odznaky zameslnancov Slovenských želez
níc —221.

Ženevské dohody：

(り Pristúpenie Slcrvenskej republiky k 2enev- 
elkej dohode o zaobchádzaní b vojnovými 
zajatcami — 240»

P) Pristúpenie Slovenskej republiky k Ženev
skej dohode o zlepšení osudu ranených a 
chorých, v polných armádach — 241,

2idia:
P) Obmedzenie exekúcií na majellcovú podata- 

lu židovských podnikov (závodov) a zá
kaz vymáhania predâlîeraiiÿch požiada
viek proti Židom —1B,128.

(a) Núlený preda, lekárskych a zubotechnic- 
kých nástrojov, prís tr oj av a zariadení — 23-

(s) Povinnoi»E ttvoľňovaf zameslmancov pre 
ÚHÚ. — 43.

C) Dočasní správcovia pre domア Židov — 44.

(s) Výkup n&KnuteTnos.lí pri exekučnej draž
be Židmi kúpených — 52t

(8) Nariadenie o židovských podnikoch — 53・

円 Znášanie nákladov revízie konlroly a ustá
lenia likvidačnej a obecnej hodaoly židov
ských a arizovaných podôikov — 57,

(ツ Nielcloré opatrenia v obore priamych daní 
u židovských daňových subjeklov — 84, 
19ル

(s) Výkon pozemkovej reformy na židov&kých 
nehnutefoosljach — 93.

(Io) Obmedzenie odovz41alnia prenajatých alebo 
do užívania daných bytov Židom —111*

("J Predĺženie niektorých us.la>noven! o obme
dzení exekúcií na majetkovú podslatu ži
dovských podnikov a zákaz vymáhania. 
predslieraíDÝch požiadaviek proti Židom — 
128.

(ワ Židovské podniky — zmena nariadenia — 
129.

(l3J Vylúčenie Židov z verejných služieb, ich 
odškodnenie a úprava niektorých personál
nych pomerov Štátnych a verejných za- 
mesloaJicov Židov a ich pozostalých —143.

(ia) Pracavná povinnost židov 一 !53.
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C5) Židovsky nemocnice a licfcbné ústavy — 
zákaz prijiminia nežidovských os6b —192. 

(,e) Obmedzenie vefnosli nakladal a majetkom 
Židov a zriadenie fondu pre podporu vy- 
slahovalcclva Židov —1S6«

(,T) Obmedzenie Židov nakladal s peňažnými 
holovosUmi, ceimými papîenni a draho
kamami —194.

(’り Nariadenie o právnom postavení Židov — 
198.

('•) Mimoriadna d&vka zo židovského majetku 
—199.

ド)Prechod židovských nehnutcfnosíl do vlast- 
míctv'a slovenského štátii—238.

Cり Súkromní zamestnajici-Židia vo v)-š6ích 
službách — úprava niektorých otázok ve
rejného poistenia — 27包

Žimoslú
(*)  Početný pomer uTov k počtu pomocníkov 

v živnostiach —19.
(ツ Predaj pálených liehových mápojov v za- 

tvorených ÍFaSiach -v drobnom vyhlásenie za 
Jçooicesovaaù živnost — B5>

(')Parížska unijaá dohoda na -ochranu avíľo- 
stcuského viaslnlcLva —104.

(•) Mimoriadme zásahy do oprávnenia hostin
ských a výčapníckych žívuogIí — 290.

(a) ŽivaDsteoifiké miestnosti — zmena, zákona 
o hlásení a nútenom prenájme — 234,

(°) Revízia živnostenskými Oiprávmeaí — 289, 
Q Živnostenské <$po]očeiisrbvá (grémiá) — ich 

sväzy — mimoríadme zásahy do vedenia — 
112.
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Za tých istých podmienok môže sa výni
močne prekročil suma určená na pravé 
inveslícief ak prekročenie je zaokrylé prí
spevkami, s ktorými 6a v statnom rozpočte 
nepočíta, alebo ak sa prekročenie zaokryje 
prostriedkami utŕženými za predané ne- 
hnutefnosti v štátnych podnikoch. Ináč 
vyššie náklady na pravé investície vyža
dujú súhlas Snemu Slovenskej republiky.

(°) Úhrada investičných, nákladov pô
žičkami je prípustná len pri tých štátnych 
podnikoch, pri ktorých)e to určené týmto 
.zákonom.

(7) Prechodné úvery na uhradenie pre
chodných schodkov vyplývajúcich z časo
vej neshody medzi tažbamí a nákladmi sú 
prípustné len v dohode s ministrom íinan- 
cií a musia byť splatené najneskôr do 
k-onca februára 1942.

Článok III.

C) Podľa b. č. 2 prílohy D zákona č. 
190/1939 SI. z. zaísEujú sa v štátnom roz
počte na rok 1941 (všeobecná pokladnié-

I ná správa) miesto prídelov podľa § 10, ods.
2 a 3 zákona č. 77/1927 Sb, z. a n, v znení 
vyhlášky č. 122/1935 Sb< z. a n. tieto údely:

a) z výnosu 1.5% zvláštneho príspev
ku podľa § 10, ods. 2, písní, b) zákonov č. 
77/1927 a 169/1930 Sb. z. a n., po srážka 
sumy patriacej náhradovému fondu zriade
nému podľa § 108 zákona o priamych da
niach v sume 2,909.400 Ks：

b) z výnosu dane z obratu a prepycho
vej podľa § 10, ods. 2, písní, d) zákonov č. 
77/1927 a 169/1930 Sb. z. a n. po skrátení 
o 50% v prospech Pomocného fondu pre 
úpravu dlhov okresov a obcí podľa § 10, 
ods. 6, písm. a) uvedených zákonov v zne
ní zálcona č. 69H935 Sb. z. a n. a vládneho 
nariadenia č. 69/1936 Sb. z. a n. v sume 
4369.000 Ks a

c) z výnosu dane z piva podľa § 10, 
ods. 3 zákonov č. 77/1927 a 169/1930 Sb. 
z. a n. v sume 9300.000 Ks.

(s) Pomocnému fondu pre úpravu dlhov 
okresov a obcí, zriadenému podľa čl.III.

I zákona č. 69/1935 Sb. z. a n., z výnosu

Finančný zákon 
Slovenskej republiky

zo dna 20. decembra 1940,
ktorým sa určuje štátny rozpočet 

na rok 1941,

Snem Slovenskej republiky usniesol sa 
na tomto zákone:

ČASŤ PRVÁ.

Článok L

V prílohe A štátneho rozpočtu na rok 
1941 určujú sa výdavky vlastnej štátnej 
správy (rozpočtová skupina I.) sumou 
1.826,915.974 Ks a príjmy toho istého roz
počtu sumou 1,712,481.994 Ks.

Článok IL

t1) Štátne podniky (rozpočtová skupina 
II.)( pre ktoré platí zákon č. 404/1922 Sb. 
z. a n., hradia zo svojich ťažieb ako ná
klady prevádzkovej tak aj náklady inves- | 
tičné, nakoľko nie je týmto zákonom alebo 
štátnym rozpočtom ináč určené.

E) Zisk, ktorý podniky majú odviesť do 
štátnej pokladnice, určuje sa sumou 
85,752.594 Ks.

(3) Slovenské železnice a Slovenská 
pošta okrem toho uhradia aj notrebu svoj
ho najvyššieho správneho úradu (Minister
stvo dopravy), ak je nie uhradená jeho 
vlastnými príjmami.

(4) Slovenským železniciam sa posky
tuje na úhradu prevádzkových nákladov 
výnos prepravnej dane na štátnych a štá
tom prevádzaných železniciach až do výš
ky 51,145.300 Ks.

(*)  V štátnych podnikoch môžu sa vý
davky, určené na pravé investície, použiE 
len na ciele uvedené v ich rozpočtoch a 
najviac sumami, určenými pre ten ktorý 
cieľ. Zmeny sú prípustné len v hra
niciach celkovej sumy, v rozpočte pod
niku na tido investície uTceneJ, a za 
podmienok § 10 zákona č. 186/1939 SI. z.

Cena 25.— Ks.
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Finančný zákon 
Slovenskej republiky 

zo dňa 20. decembra 1940«
ktorým sa určuje štátny rozpočet 

，na rok 1941.

Snem Slovenskej republiky usniesol sa 
na tomto zákone:

ČASŤ PRVÁ.

Článok I.

V prílohe A štátneho rozpočtu na rok 
1941 určujú sa výdavky vlastnej štátnej 
správy (rozpočtová skupina L) sumou 
L8261915.974 Ks a príjmy toho istého roz
počtu sumou 1.712,481-994 Ks,

Článok IL

(')Štátne podmky (rozpočtová skupina 
Il.Jt pre ktoré piati zákon č, 404/1922 Sb. 
z. a n.t hradia zo svojich ťažieb ako ná
klady prevádzkovej tak aj náklady inves
tičné, nakoľko nie je týmto zákonom alebo 
štátnym rozpočtom ináč určené.

C) Zisk, ktorý podniky majú odviesť do 
štátnej pokladnice, určuje sa sumou 
85,752.594 Ks.

(3) Slovenské železnice a Slovenská 
pošta okrem toho uhradia aj coirebu svoj
ho najvyššieho správneho úradu (Minister
stvo dopravy), ak je nie uhradená jeho 
vlastnými príjmami.

P) Slovenským železniciam sa posky
tuje na úhradu prevádzkových nákladov 
výnos prepravnej dane na štátnych a štá
tom prevádzaných železniciach až do výš
ky 51,145.300 Ks.

(l) V štátnych podnikoch môžu sa vý
davky, určené na pravé investície, použit 
len na ciele uvedené v ich rozpočtoch a 
najviac sumami, určenými pre ten ktorý 
cieľ. Zmeny sú prípustné len v hra
niciach celkovej sumy, v rozpočte pod- 
niku na tieto investície určenej, a za 
podmienok § 10 zákona č. 186/1939 SI. z.

Za tých istých podmienok môže sa výni
močne prekročiť suma určená na pravé 
inves tícief ak prekročenie je zaokryté prí
spevkami, s ktorými sa v štátnom rozpočte 
nepočíta, alebo ak sa prekročenie zaokryje 
prostriedkami utŕženými za predané ne
hnuteľnosti v štátnych podnikoch. Ináč 
vyššie náklady na pravé investície vyža
dujú súhlas Snemu Slovenskej republiky.

C) Úhrada investičných nákladov pô
žičkami je prípustná len pri tých štátnych 
podnikoch, pri ktorých je to určené týmto 
zákonom.

(7) Prechodné úvery na uhradenie pre
chodných schodkov vyplývajúcich z časo
vej neshody medzí tažbami a nákladmi sú 
prípustné len v dohode s ministrom finan
cií a musia byť splatené najneskôr do 
konca februára 1942.

Článok III.

P) Podľa b. č. 2 prílohy D zákona č. 
190/1939 SI. z. zaisťujú sa v štátnom roz
počte na rok 1941 (všeobecná pokladnič
ná správa) miesto prídelov podlá § 10, ods. 
2 a 3 zákona č. 77/1927 Sb, z. a n. v znení 
vyhlášky č. 122/1935 Sb. z. a n. tieto údely:

a) z výnosu 1.5% zvláštneho príspev
ku podlá § 10, ods. 2, pism. b) zákonov č. 
77/1927 a 169/1930 Sb. z. a n., po srážke 
sumy patriacej náhradovému fondu zriade
nému podľa § 108 zákona o priamych da
niach v sume 2,909.400 Ks;

b) z výnosu dane z obratu a prepycho
vej podľa § 10, ods. 2, písm. d) zákonov č. 
77/1927 a 169/1930 Sb. z. a n. po skrátení 
o 50% v prospech Pomocného fondu pre 
úpravu dlhov okresov a obcí podľa. § 10t 
ods. 6, písm. a) uvedených zákonov v zne
ní zákona č. 69/1935 Sb. z, a n, a vládneho 
nariadenia č. 69/1936 Sb. z. a n. v sume 
4,369.000 Ks a

c) z výnosu dane z piva podlá § 10, 
ods. 3 zákonov Č. 77/1927 a. 169/1930 Sb, 
z. a n. v sume 9,100.000 Ks.

(3) Pomocnému fondu pre úpravu dlhov 
okresov a obcí, zriadenému podľa čl.111. 
zákona č. 69/1935 Sb. z. a n” z výnosu 

Cens 25.— Ks.
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dane dôchodkovej a dane z obratu a pre
pychovej podľa § 10, ods. 6, písm. a) a b) 
zákona č. 77/1927 Sb. z. a n. v znení vy
hlášky č. 122.'1935 Sb. z. a n. a vládnych 
nariadení Č. 69/1936 a 202/1936 Sb. z. a n. 
zaisťuje sa údel v sume 19,980.700 Kg. 
Čiastka, ktorá sa z tejto sumy nepoužije na 
dlhovú službu spojenú s úpravou dlhov fi
nančne slabých okresov a obcí, určuje sa 
podľa čl.111, § 3, od£. 2 zákona č. 69/1935 
Sb. z, a n. na podporovanie vlastných 
mimoriadnych investičných úloh obcí, na
jmä v odbore národného školstva.

(3) Náhradovému fondu, zriadenému 
podľa § 108 zákona o priamych daniach 
pri Zemedelskej rade, zaisfuje sa miesto 
prídelu z výnosu 1.5% zvláštneho príspev
ku podľa § 109 zákona o priamych daniach 
údel v sume 843.200 Ks.

C) Domová daň prideľuje sa podľa § 9 
zákona c. 77/1927 Sb. z. a ロ・ obciam, kto
ré v roku 1940 vyberaly viac ako 250% 
obecných prirážok k priamym daniam; 
zvyšok výnosu domovej dane [§ 10( ods. 
2, písm. a) zákona č. 77，1927 Sb. z. a n. 
v Reni zákonov c. 169/1930 a 69/1935 Sb. 
z. a n.] náleží štátu.

(6) Pre hlavné mesto Slovenskej repu
bliky z výnosu dane z obratu a prepycho
vej podFa § 10, ods. 5 zákonov Č. 77/1927 
a 169/1930 Sb. z. a n. určuje sa údel v sume 
400.000 Ks.

Článok IV.
Na úhradu platov a penzií učiteTov ve

rejných neštátnych škôl národných určuje 
sa preddavok 2,745.000 Ks.

Článok V,
Na podporu podľa zákona č. 139/1926 

Sb, z. a n. o finančnej podpore pre elektri
záciu vidieka a podTa zákonov ho doplňu
júcich prispeje štátna správa sumou 
4,000.000 Ks.

Článok VI-
K úhrade výdavkov na úrok, úmor a 

na správne potreby štátneho dlhu prispejú:
a) podniky sumou . . 
b) územná samosprá

va sumou ....
c) zvláštne pra-mene 

príjmové sumou . .
d) štátna správa su

mou ..................

Článo'k VII.
Platby na dávku z majetku a z prírast

ku na majetku použijú sa na krytie výdav
kov vlastnej štátnej správy.

1,167.319 Ks,

1,034.837 Ks,

96,412.782 Ks.

Článok VIII.

Prostriedky povolené na výdavky 
vlastnej štátnej správy možno použiť, ak 
lento zákon nestanoví iné (článok XII a 
článok XX), len do výšky a na ciele uve
dené v príslušných kapitolách) t辻uloch, 
paragrafoch a pododdeleniach pripojeného 
štátneho rozpočtu, a to ako sú uvedené 
oddelene pre potreby riadne a mimoriad
ne, osobné a vecné. Pritom môžu sa zado
vážiť len nutné potreby štátnej správy v 
nevyhnutnom rozsahu, a ito najúčelnejšie 
a najhospodárnejšie; výška nákladu urče
ná vládou alebo y dohode s ministrom fi
nancií pre niektoré opatrenia (napr, stav
by a iné práce) nesmie sa bez ich súhlasu 
prekročiť.

Článok IX.

(')Prostriedky určené na riadne výdav
ky možno použiť, ak nestanoví tento zá
kon inak (článok XI), pre každý mesiac 
najviac 1/12 (jednou dvanástinou) celoroč
ne rozpočítanej sumy. Výnimky, ak sú 
odôvodnené, sú viazané na súhlas ministra 
financií.

(=) Foto ustanovenie sa nevzťahuje na 
výdavky splatné v dlhších ako mesačných 
lehotách, ktoré treba platif podfa urče
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 ministra financií.

Článok XI.

(')Prostriedky určené na podporu a na 
plnenie podobných úloh, ku ktorým nie je 
štát právne zaviazaný (subvencie), možno 
vyplácať zásadne až v poslednom štvrť
roku rozpočtového roku a len po pred
chádzajúcom súhlase ministra financií. Vo 
výnimočných prípadoch minister financií 
môže svoliť ku skoršej výpla†e.

(り Na prísľub subvencií treba tiež pred
chádzajúci súhlas ministra financií.

Článok XII.

í1) Ak ide o opatrenie nutnej potreby 
a ak niet pre ňu vôbec alebo dostatočných 
schválených prostriedkov, môže byť po
trebná £uma, ak <tenlo zákon nestanoví 
mé (článok XX), uhradená úsporami v 
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rozpočte lej istej kapitoly za podmienok 
§ 10 zákona č. 186/1939 SL z” pričom tre
ba zvlášť skúmať) ci zamýšľané opa Lrenis 
nutnej potreby zodpovedá ustanoveniu 
článku VIIIj druhá veta,

ド)Prostriedky povolené na vecné vý
davky nemožno ppužif na hradenie výdav
kov preliminovaiiých ako osobné,

(3) Prostriedky povolené na úhradu 
osobných výdavkov podľa platových zá
konov a nariadení nemožno použiť na 
úhradu iných výdavkov. Výnimočne mož
no za podmienok § 10 zákona č. 186/1939 
SI, z, použiť tieto prostriedky na náhradné 
opatrenia nutné k plneniu takých úloh, na 
aké boly tieto prostriedky povolené.

(*)  Prostriedky povolené na mlmopod- 
nikové potreby stavebné, uvedené v ka
pitole 11,titul 8, nemožno použiť na iné 
ciele. Na zadanie prác, tk-torých náklad 
má sa hradif z týchto prostriedkov, treba 
si vopred vyžiadať súhlas ministra finan
cií.

(s) Prostriedky určené na investície 
vlastnej štátnej správy v mimonadnom 
rozpočte (príloha B( oddelenie 2) možno 
použiť len na ciele v tomto rozpočte uve
dené a najviac sumami určenými pre ten- 
ktorý cieľ. Zmeny sú prípustné len v hra
niciach celkovej sumy pre to-ktoré mini
sterstvo určenej a za podmienok § 10 zá
kona č. 186/1939 SI. z. Za tých istých pod
mienok môže sa výnimočne prekročiť su
ma určená na investície, ak prekročenie sa 
zaokryje príspevkami, s ktorými sa v štát
nom rozpočte nepočíta. Ináč vyššie nákla
dy na investície vyžadujú súhlas Snemu. 
Ustanovenie odseku 4, veta druhá platí《u 
obdobne.

Článok XIII.

Výdavky, ktoré nemožno hradiť ani 
presunom podľa článku XII., odsek 1 až 3, 
vyžadujú súhlas Snemu Slovenskej repub
liky.

Článok XIV.

Opatrenia, ktoré časove presahujú 
schválený roz.počet a vo svojich dôsled
koch zaťažujú, alebo by mohly zaťažovať 
rozpočty budúcet vyžadujú súhlas ministra 
financií a Najvyššieho účtovného kontrol
ného úradu. Toto ustanovenie sa nevzťa
huje na opatrenia, ktoré sa robia v bež
nom hospodárstve vykonávaním platných 
zákonov alebo na základe splnomocnenia 
podľa oich.

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 
konca februára 1942 a nesmú byť v ni
jakej forme prolongované, ani novými 
úverovými operáciami hradené,

b) aby opatril úverovými operáciami 
sumu až do výšky 114,433.980 Ks, potreb
nú na krytie výdavkov vlastnej štátnef 
správy, neuhradených štátnymi príjmami, 

c) aby previedol potrebné úverové 
operácie na prolongáciu, konverziu alebo 
zaplatenie štátnych dlhov splatných v ro
ku 1941 vcítajúc do toho aj výdavky, spo-. 
jené s «týmito úverovými operáciami,

d) aby zo štátnych prostriedkov 
preddavkové vyplácal poukazy robotní
kov, pracujúcich v Nemeckej ríši, zasiela
né cez slovensko-nemecký clearing v ríš
skych markách.

Článok XVI,

(*)  Minister financií sa splnomocňuje, 
aby v roku 1941 prevzal štátne záruky:

a) do výšky 10,000.000 Ks za pôžičky 
uzavreté sväzkami územnej samosprávy 
v roku 1941 na investičné práce, na ktoré 
prispieva štát (štátna správa a štátne pod
niky), ak si tieto sväzky nemôžu dostaču
júce pros-triedky zadovážiť samy bez tejto 
zániky,

b) do výšky 150,000.000 Ks na opatre
nie iných potrieb v záujme verejnom ne
vyhnutných,

c) do výšky 200,000.000 Ks za pôžičky 
uzavreté súkromnými podnikateľmi v roku 
1941 na obnovu alebo dobudovanie reme
selnej alebo priemyselnej výroby.

(=)Záručné listiny a záručné doložky 
podľa tohto článku vydané sú oslobodené 
od poplatkov.

(3) Záruku do výšky 1,000.000 Ks môže 
prevziať minister financií vo vlastnej pô
sobnosti a vyššiu len s predbežným sú
hlasom úsporného a kontrolného výboru 
Snemu. ,

Článok XVII.

.(*)  Povolené prostriedky možno použiť, 
ak zvláštne zákonné predpisy neurčujú iné, 
len do konca roku 1941 a na úhradu vý
davkov splatných do konca rtohto roku.
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(り Toto ustanovenie neplatí pre pro
striedky povolené na úhradu stálych pla
tov, ako slúžneho a penzií. Tieto prostried
ky môžu sa použiť až do uplynutia pre
mlčacej lehoty.

Článok XVIII.

Pri dočasnom prideFovaní alebo trva
lom prevzatí zamestnancov z jedného re
zortu alebo štátneho podniku do iného 
rezortu alebo štátneho podniku môžu sa 
prostriedky, preliminované na osobné vý
davky v rezorte alebo podniku, ktorým 
sú títo zamestnanci pridelení, prekročiť za 
podmienok § 10 zákona č. 186/ 1939 SI. z. 
Potrebnú sumu na týchto zamestnancov 
treba viazať v rozpočtoch, kde náklad na 
nich je prelhninovaný.

Článok XIX.

Predpisy v článkoch VIII až X, XII až 
XIV a XVÚ sa nevzťahujú na štátne pod
niky.

Článok XX.

Minister financií sa splnomocňuje, aby 
na úrokovú a umorovaciu službu dlhopi
sov Zvláštneho fondu pre zmiernenie strát 
povstalých z povojnových pomerov a Vše
obecného fondu peňažných ústavov, ktoré 
prináležia príslušníkom Slovenskej repub
liky alebo ústavom so sídlom na Sloven
sku, ako aj na úrokovú a umorovaciu 
službu dlhopisov, ktoré sa vydajú v sú
vislosti s reorganizáciou peňažníctva a 
družstevníctva, prevzal záväzok prispievať 
zo štátnych prostriedkov najviac sumou 
9,438.902 Ks.

Článok XXI.

Príspevok k podpornému fondu pri 
Zemedelskej rade v Bratislave podľa § 2 
zákona č. 118/1927 Sb, z. a n. v spojení 
s vládnym nariademm č. 75/1928 Sb. z. a 
n. na poskytovanie podpôr živelnými po
hromami postihnutým poľnohospodárom 
určuje sa sumou 856.800 Ks.

Článok XXIL

(*)  Minister {ínancií sa splnomocňuje, 
aby v roku 1941 mohol bez predchádzajú
ceho schválenia Snemu Slovenskej repub
liky štátny nehnutefný majetok:

a) odpredať a to do úhrnnej sumy 
5,000.000 Ks, ak odhadná cena odpredá
vaného majetku v jedno-tlivom prípade ne
prevyšuje 1,000.000 Ks,

b) zafažif služobnosťami alebo zálož
nými právami, a to az do úhrnnej sumy 
1,000.000 Ks, ak hodnota jednotlivej ude
ľovanej služobnosti alebo jednotlivá požia
davka zaisťovaná záložným právom nepre  
vyšuje 200.000 Ks, .

*

c) zafažiť stavebnými právami,
E) O týchto opatreniach treba podať 

zprávu Snemu Slovenskej republiky.

ČASŤ DRUHÁ.
Článok XXIII.

(り V prílohe B štátneho rozpočtu na； 
rok 1941 (mimoriadny rozpočet, oddelenie 
1,„Investičné náklady štátnych podnikov") 
výdavky sa ustaľujú sumou 428,485.600 Ks..

f) Minister financií sa splnomocňujei 
aby peniaze potrebné na pravé investície 
štátnych podnikov, nakoľko nie sú kryté- 
vlastnými prostriedkami podnikov, prípad
ne z ich prevádzkového zisku, zadovážil 
úverovou operáciou alebo preddavkom zo 
štátnej pokladnice, a to：
a] Slovenskej pošty až do 

výšky....................... 35,213.600 Ks,
b) Slovenských železníc 

až do výšky ....
c) Štátnych majetkov poľ

nohospodárskych škôl 
a výskumných ústa
vov poľnohospodár
skych až do výšky . .

d) Štátnych banských a 
hutníckych závodov 
až do výšky ....

e) Štátnych kúpeľov až 
do výšky .................

f) Štátnych tlačiarní až 
do výšky..................

370:986.700 Ks,.

2,000.000 Ks,,

11,119.600 Ks,.

6,725.700 Ks,.

720.000 Ks,.
g) Š-tátnej visutej lanov

ky až do výšky ... 1,700.000 Ks,,
h) Slovenskej tlačovej 

kancelárie až do výš
ky ................................... 20.000 Ks..
(3) K vykonávaniu týchto inveslícií 

možno prikročiť len vtedy, ak potrebné 
prostriedky boly opatrené a súhlas mini
stra financií bol daný.

C) O používaní prostriedkov určených 
na pravé investície štátnych podnikov pla
tí ustanovenie článku II, odsek 5.

Článok XXIV.

C) V prílohe B štátneho rozpočtu ná
rok 1941 (oddelenie 2, „Investičný rozpo- 



Slovenský zákonník č.1, 5

右et vlastnej štátnej správy") výdavky sa 
určujú sumou 417,200,000 Ks a príjmy 
2,340.000 Ks.

ド)Minis'ter financií sa splnomocňuje, 
aby úverovými operáciami zadovážil sumu, 
potiebnú na úhradu tých-to výdavkov, kto
ré nie sú kryté príjmami.

C) Na účet týchto úverových operácií 
môže minister financií poskytnúť preddav
ky zo štátnej pokladnice.

(')O používaní prostriedkov určených 
na >tieto investície platí ustanovenie člán
ku XU, odsek 5.

广)K vykonávaniu týchto investícií 
možno prikročiť len vtedy, ak po-trebné 
prostriedky boly -už opatrené a súhlas mi
nistra financií bol daný.

Článok XXV.

(り V prílohe B štátneho rozpočtu na 
rok 1941 (oddelenie 3, „Mimoriadne výdav
ky na výstavbu armády*')  výdavky sa urču
jú sumou 264,761.300 Ks.

f) Minister financií sa splnomocňuje, 
^by úverovými operáciami zadovážil sumu 
potrebnú na úhradu týchto výdavkov.

(°) Na účet týchto úverových operácií 
môže minister financií poskytnút predda
vok zo štátnej pokladnice.

(，)Pro®triedkami podľa odseku 1 na
kladá minister národnej obrany za súčin- 
nos'ti ministra financií podľa výslrojného, 
výzbrojného a stavebného pro gramu pre
dom vládou schváleného. Všetky takto po
volené prostriedky použije minister národ
nej obrany len po predchádzajúcej dohode 
s ministrom financií prv, než dôjde k práv
ne záväzným ujediianiam vyplývajúcim 
z prevedenia lohto programu. Peniaze na 
preukázané potreby prikazuje minister fi
nancií postupne a dohliada na ich použitie 
s hfadiska hospodárnosti; k tejto súčinnosti 

■s ministrom národnej obrany môže miíiister 
financií použiť osobitné orgány, ktorým 
prináleží tiež právo účasti v cenových a 
kontrolných komisiách Ministerstva ná
rodnej obrany.

Článok XXVI.

Sadzba výrobnej a spotrebnej dans 
n liehu, určená v Článku I, odsek 1 zákona 

č, 86/1932 Sb. z. a n. zvyšuje sa na rok 
1941 na 25 Ks. V dôsledku toho nebude 
v roku 1941 vyberaná zvláštna prirážka 
Z dane z liehu uvedená v článku III zákona 
č. 687/1920 Sb. z. a n.

Článok XXVII.

Z výnosu samosprávnych prirážok, vy
beraných podľa § 62 zákona č. 190/1939 
SI. z. a plynúcich do samosprávneho fondu, 
odvedie sa do štátnej pokladnice 54°/o.

Článok XXVIÏÏ.

Ak dôjde k úverovým operáciám podlá 
tohto zákona v cudzích menách, môže mi
nister financií zaistif úrokovanie a umoro
vanie určitými príjmami alebo poskytnu
tím iných zálohov. Istina a úroky vyplatia 
sa bez srážky akýchkoľvek slovenských 
dani a poplatkov, ci prítomných alebo bu
dúcich.

ČASŤ TRETIA.

Článok XXIX.

Úrady hospodáriace s výdavkami a 
príjmami pripojeného štátneho rozpočtu, 
ako aj štátne podniky, sú povinné za^ielat 
Ministerstvu financií do 20. každého me
siaca výkaz o očakávaných peňažných vý
davkoch a iprijmoch v budúcom mesiaci.

Článok XXX.

Právne jednania, listiny, podania a kni- 
hovné zápisy, smerujúce k naloženiu, za
isteniu (zaručeniu), zmene, prevodu (po
stupu) a zámku (splateniu) nárokov a zá
väzkov zo štátnych úverových operácií, sú 
oslobodené od kolkov a poplatkov, vyní
majúc sporné súdne pokračovanie.

Článok XXXI.

(り Ak vyžadujú jednotlivé články po
drobné predpisy, vydajú sa vládnym na
riadením.

(!) Tento zákon platí odo dňa 1.januára 
1941; vykoná ho. minister fínancií a všetci 
ostatní členovia vlády.

Dr*  Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.

Mach v. r. 
aj za predsedu vlády.

Dr. Pružinský v. r. Dr, Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.
可 za iFĹn. Dr. Frilza. Čatloš v. r.
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Prehľad štátneho rozpočtu na rok 1941. 
Skupina I. Vlastná štátna správa.

Kapitola Q

i
Výdavky Príjmy

ČIs. Názov j Kc

1 Prezident Republiky a kanecláría prezidenta Republiky .. 3.057.200 —

2 3,700.000 10.000

3 Predsedníctvo vlády............................   ； 28,399.280 7,157.500

4 Minislerslvo zahraoii&ných vec【.............................. ■ 16,902.500 6,063000

5 Mimislerstvo márodnej obrany......................................................................... | 311,7S4>600 6£11400

6 Ministerstvo vnúlra ........................................................................  . t : 415,189400 75,743-500

7 Ministerstvo pravosúdia a Najvyšší súd............................................. 49,313.900 2,348.200

8 NajvySší správny súd......................................... ........................................... 1,719.300 12.000

9 Minisler>stvo školstva a národnej osvety 312,679.100 7,383^00

10 Ministerstvo hospodárstvu...................................................................... , 79,972.000 13,670.800

11 Ministerstvo dopravy a verejných prác .. ............................ 123,614.700 26,522.800

12 Ministerstvo financií.................................................................................... 147,519.810 1,326,146.700

13 Všeobecná pokladničná správa............................................................. 190,268.684 204,151.094

14 Penzie ....................... ..... ..... ..... ..... ..... ............................................................. 137,779500 幻‚495 •800

15 Najvyšší účtovný k&ntrobiý úrad........................................................ 1,850-000 —

16 älálny pozemkový úrad...............................................................................

Ührn ,,.

3,166.000

1,826.915.974

3,166.000

1,712,481.994

.
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Prehľad výdavkov Slovenskej
rozčlenený na osobné a

-i|

Q」

Názov

A. Osobné

a) p odia 
.platových 
zákonov a 
nariadení

b] 8tatné o&obné

riadne mímoriadjie

一 上 值

i Prezident Republiky a Kancelária prezidenta Re-
880.000 1,429.000 —

2 Snem Slovenskej republiky . 700.000 2.326.200 —

3 Predsedníctvo vlády................................................'... 2,593.900 6,049.050 —

4 Ministerstvo zahraničných vecí .............................. 9,135000 157500 —

5 Ministerstvo národnej obrany.......................................... 75,622-000 60,755-400 —

6 Ministerstvo vnútra................................................................. 132,508-300 12,B25 000 40.000

7 Mimslerstvo pravosúdia •& Najvyšší súd .... 34,305.000 3,020-600 —

8 Najvyíší sprá-raiy súd........................................................... 1,400.000 117.300 —

9 Ministerstvo školstva a národnej osvety .... 228,200^00 16,719.500 —

10 Ministerstvo hospodárstva................................................ 13,779.000 4,743.100 —

11 Ministerstvo dopravy a verejných pr6c .... 30.024.900 5,067.600 —

12 Ministerstvo Knancií............................................................ 87515砌 3,846,200 126.000

13 Všeobecná pokladničná «práva.................................... - 394.000 -

14 Penzie ........................................................................................ -
137,779 500 -

15 NajvyšSÍ účtovný kontrolný úrad.................................... 1,110-500 172-500 -

16 Štátny pozemkový úrad..................................................... 1,950-000 550.000 —=—

.Ühm ,., 619,725,040

;

255,952.450 

r

166-000 

;
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štátnej správy (skupina I.)
vecné výdavky.
výdavky 1 B. Vecné výdavky (

výdavky
Spolu 

8obn6 
výdaviky

riadne múnoria ム e
Vecné 

výdavky 
spolu

spolu
úhrn ij

výdavkov i：

1

«
Ï

Ks 卜 ゼ

1,429-000 2,309.000 748.200 — 一 748.200

iり

3,057.200 ： 1

2,326.200 3,026.200 615.000 58.800 673.800 3,700.000 í 2

6,049.050 8,642.950 7,006.900 12,749.430 19,756.330 28,399.280 1
3

157.500 9«292.500 61s55000 1,053.000 7,610.000 16,902,500 j 4

60,755.400 136,377.400 175,407200 — 175,407.200 311,784 ÄK) 5

12,865.000 145,373-300 205,213.100 64,603.000 269,816100 415,169400 6

3,020-600 37,325-600 10,896-300 1,092000 11,988.300 49,313-900 7

117.300 1,517.303 189.000 13-000 202,000 ；1,719300 8

16,719-500 244,920.330
1 44,934.300

221s24.500 67,758£00 j 312,679.100 9

4,743.100 18.522.100 50,375.400 11,074.500 61,449.900 79,972.000 10

5,067.600 35,092.500 68.715.B00 19,806.400 88522.200 123,614.700 11

3,972200 91.487.B4O 52.W8.770 3,083.200 56,031,970 147,519.810 12

394.000 394.000 152,043-282 37,831.402 189,8743 190,268^84 13

137,779.500 137,779500 - — — 137.779500 14

172500 1,283.000 517-000 50.000 567.000 1,850-000 15

550.000 2.500.000
1 550.000

116000 666 000
1 3,166.000

16

256,118.450 875,843.490 i 776,715.252 174,357.232 951,072.484 1,826,915.974

I-
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PrehTad 

ínákíadov prevádzkových rozpočtov 

štátnych podnikov

(skupina II.)
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Prehľad nákladov prevádzkových rozpočtov

争

II
j

Názov

Náklady pre

Platy podľa platových zákonov 
a nariadení ;

zameslnaa- 
cov praš

ina líkáloych

zamestnan
cov podlá 
služobných 
poriadkov

úhrn

a 
d Ks

1 Slovenská pošta............................. ......................................... 50,124,600 17,434.420 67.559 020

2 Poštová sporiSMa................................................................. 3,004,796 485.364 3,490.160 ：

3 Slovenské železnice................................................................. 428.700 217,650400 218,078.800 j

4 Staine lesy a majetky............................................................ 1,610-500 14,741.700 16,3522» ;

5 Sl虱ne majelky poľnohospodárskych škôl a vý-

skumných ústavov poTnohoepodárfikych .... 63.300 — 63300 '

6 Stàtue baaské a hutnícke závody.................................... 1,655.300 — t ,655400 !

7 Staine kúpele............................................................................. —— — — !

8 Štátne tlačiarne....................................................................... 29.700 — 29.700 ;

9 Tabaková réžia.............................. .............................. 1,893.00^ — ［めix» !

10 Štátna mincovňa v Krenuiici......................................... 289.000 — 289.000 !

11 Štátna vísulá lanovka v Tatranskej Lomnici .. 6.000 —
6.000 i

12 Vojenské lesné podniky..................................................... — 1,016.000 1,016.000

13 Slovenská tlačová kancelária......................................... 15.900 — 15,900

14 Riaditeľstvo pre cestovný ruch.................................... 一 — 一

Uhra . ♦. 59,120-796 251,327.584 310,44 &380 ：



Podniky

A. Prevádzkový rozpočet

Náklady Ťažby

i i - ' …

Zisk
í
! Strata

i
Ks

1 SlovenskA po§la.................................................................... 136,364.200 134,885.000 — 1.479.2OT

2 Poštová sporiteläa .............................................................. 9.169.574 13,162.540 3,992.966 —

3 Slovenské štátne železnice............................................. 686,143-900 562,664-000 — 123.479.900

4 Štátne lesy a majetky......................................................... 275,358815 317,675 300 42,316.465 —

5 Slátne majetky pofnohospodärskych Skál a vý-
fikumných ústavov poraohospodárskych .... 3,915-000 3,951.190 36.190 —

6 St6lne banské a huLnicke závody.................................. 260,226.700 255,750.100
1

4,476.600

7 SláLae kúpele.......................................................................... 12,159.335 10,892.800 1,266.535

8 Štátne llačiarne....................................................................
* 3,247.564

3,646.000 398436 —

9 Tabaková réžia.................................................................... 100,132.700 280,276.500 180,143-800
ヽ

10 Štátna mincovňa v Kremnici............................................. 5,201.700 6,788.500 1,586.800 —

11 Sl4Ea visutá lanovka v Tatranskej Lomnici .. 1,979578 274.900 一 1,704^78

12 Vojenské lesné podniky.................................................... 16.424-000 21,911.100 5,487-100

13 Slovenská tlačová kancelária........................................ 1,413400 651.400 — 762,000

14 RiaditcFstvo pre cestovný juch.................................. 1352-000 1,200.300 — 1 251.700

Odvod štátnej pokladnici ...

1,513.188.486 1,613,729.630

i

1
233,961.757 ' 133,420 613

i
1

1

1

!

丨 ！
t
i
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Skupina ti. správa štátnych podnikov.
A. Prevádzkový rozpočet B. Zktenie konečného C. Investičný rozpočet

______________ p r e b y IQc u sehe d k u L Io v ee11 c i e pravé IL Obaom

ム prevádzkového zisku použije sa na Z koneíoého schodku hradí «a i ーー
hradia s a

Podely základnému imaniu vflafitnýmí Mnou pokladnicou j vlastoými 

,proslnedka 
tni. pripadni 

pbkiadDiC 
nej hotoval 

podniku

Hradl «a úhrn
Podniky Náklady Ťažby Zisk Strata

prídely 

loadom

splátky 
ínvestič- 

tiých dlhov 
(úmor)

inveslicie

odvod 
šlálnej 

pokladníci

prostri ed- 
■kaiLi podni- 
d<u prevádz
ková strata 

Siaslkou

prevádzko
vá slxala 
Eiaslkou

splátka f 

iavefilif- 
ných dlhov | 

(úmor]

Û h r a

N&kJady
podielom 

z prevádz
kového 
zisku

pôžičkou 
(prípadne 

'preddav-
komj

vlastnými 
pro ル：ed-

j kani

ÍDveslijné- 

ho rozpošlú 二 
与 n
fl

Ks Ks M

1 Slovenská po触............................ 136,364.200 134,8 的•000 — 1.479.200 — '■ — — — — 1,479.200 340.518 1,819.718 49,413.600 — 35,213-600 14,200.000 3,380.100 52.793700 1

2 PoSlová sporiierâa.......................................................... 9,169.574 13.162.540 3,992.966 — 2,992.966 — 一 1,000.000 — — - — 11,000000 — — 11,000.000 - 11,000 000 2

3 Slovenské 2(átne želemice.......................................... 686,143-900 562,664000 — 123,479.900 - — — — — 123,479.900 — 123,479 900 370,986.700 — 370,986.700 一 40,000-000 410.9S670Í) 3

4 SláLne lesy a majelky..................................................... 275,158 835 317,675 300 4213K 尔 5 」へ _ J 6 229478 7,000-000 35,086.587 — —' 一 一 7,000.000 7,000000 — 一 !19.000.000 2683.0W 4

5 Slálne majetky poľnohospodárskych škôl a vý
skumných ústavov poľnohospodárskych .... 3,915-000 3,951.190 36.190 —■ 7-900 — 28.290 — — — — 2,000.000 - 2,000000 — 194,600 2.1N 砌 5

6 §国»e banská a hutnícke závody................................ 260,226.700 255,750.100 — 4,476.600 一 — — - - 4,476-600 48.300 4t524.900 11,119-600 - 11,119600 一 1 1,930.000 13.069.600 6

7 SláUe kúpele.................................................................... 12,159.335 10,892.800 — 1,266 535 一 一 — — — 1,266.535 153R4 1,419.809 6,725.700 6,7^.700 1.103.S00 7.829.500 7

g Staine tlafianie...............................................................
* 3,247.564

3.646.000 398.436 — ■- — 130.000 26S-43Ó - — - — 850.000 130.000 720000 一 350.000 1.200.00? e

9 Tabaková réžia............................................................... 100,132.700 280,276.500 180,143-800
ヽ

- — 2,900.000 177,243.800 — - - - 2,900.000 1 2,900 000 一 480000 3.380000 9

10 Šlálna mincovia v Kremnici .... .... 5,201.700 6,788-500 1,586.BDD - 200.000 — - 1,386.800 — - 一 - 一 I — — 一 37.900 37-WO io

11 Slálna visulá lanovka v Tatranskej Lomnici .. 1,979578 274.900 一 1,704675 - — — — — 1.7M.678 298.614 2,003.292 1,700.000 - 1,700.000 - 15-000 1,715000 u

12 Vojenské lesné podniky............................................... 16,424000 21,911-100 5,487.100
Q

— 487.100 5,000.000 - — — - 487.100 487.100 — 一 1B9.400 676.500 12

13 Slovenská tlačová kancelária.................................... 1,413400 651.400 — 762,000 - — — 一 一 762.000 • 762 000 20.000 一 20.000 — 30.000 50-000 13

14 Riadilektvo pre cestovný juch................................ 1,452.000 1,200.300 — 251.700 — —■ — — — 251-700
1 -

251.700 —— —— 1 * —
! 一 14

1,513.189.486 1,613,729.630 233.961-757 133,420.613 3.192966 237,778 10,517400 220,013.913 — 133,420613
1 840.706

1
134,261.319 464.202-700 10,517.100 426,485.600 25,200-000 66J30.80O 530,933.500 15

j 1 i；
" Il

. 1!

Odvod štátnej pokladnici .. &5,752-594
i

1 i

1

1 i

I i 
i 
1 1

i
l_ _
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štátnych podnikov (skupina II.)
vádzkového rozpočtu

Platy 
zameslnaacov 
podľa voľných 

smlúv

Iné platy 
a mzdy Penzie

Všetky 
ostatné náklady

Celkový 
úhrn i

s 
u

心 ■ g

485.600 542.500 9,389.500

1 
i

58.387^80 ： 136,364.200 |
1

— 904.214 —
4,775.200 1

9,169.574 2

— 40,415-100
97,427.700 |

330,222300 ； 686,143.900 3

2,679.000 68.295.400 5,550.000 1 182.482.235 ， 275,358.835 4

— 1.237-682 - 2,614.018 1 3,915000 5

2,250.000 21,378.600 1,930.000 233,012.800 260,226.700 6

520.900 1,229.550 - 10.408.885 12,159335 7

91 000 1.124.114 24-000 1,978-750 3,247.564 8

14,915-600 12,300.000 71,0^.100 100J32700 0

27000 1,671^00 329.300 2,B%900 1 5,201.700 10

215.400 5000 — 1,753.178 1,979.578 11

378-700 4.720.900 31.200 10,277.200 16,424.000 12

752.000 125.700 - 519300 1,413.400 13

1 145.000 54.500 - 1,252.500 1 1,452.000 14

i 7,544.600 156,620.360 126,981.700 911,593446
j 1.513,188.486

1
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Skupina 111.
Výdavky aa štátny dlh $ú obsažené jednak v skupine I. „Vlastná štátna správa" 
v kapitole 13, „Všeobecná pokladničná správa", pokiaľ zaťažujú štátnu správu, 
jednak v skupine II. „Správa štátnych podnikov" v rozpočtoch štátnych podnikov, 

pokiaľ tieto podniky m štátny dlh prispievajú.

_ I

ラ官 Výdavky

エヨ

Kapitál

Rýdzi úrok 1 

a úmor
1

Správa Úhrn

Ks

i Stámア dlh.

1 i Vaúlarný Platily dlh. Dlh zalo
žený a prechodný.................

2 Zahraničný dlh............................................

3 Sprárae výdavky.......................................

Ohni skupiny ni....

i 1

1

1 
ii

150,620.683 150^20.683

—
-1

-i

1,650.000 J [<650.000

— :150,620.6831 1,650.000 \
152,270.683

1

P •• r r i j m y

ヽ

Rýdzi 
úrdk 

a úmor
Správa Ührn

i'1：
I 1 štátny dlh.

i.

,21 Úhrada samosprávnymi sväzkami........................ «

1 3 í' tfhrada zo zvláí Iných prameňov príjmových . . •

i i
i Úhrn skupiny III. ■ ■ •

'lì；i
ノ

! !'
1 i
i j

i ；

í í

-
1

i 53,655.745

1,167.319

1,034^37

94.762-782

一

1.650.000

53.655.745

1,167319

1.034.837

96,412.782

150,620.683 1^50.000 152,270.683

1
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Príloha B.

Prehľad mimoriadneho rozpočtu.
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B. Mimoriadny rozpočet.

p I
Statne výdavky &

1 Investičné náklady ilätnych podnikov (investície pravé)........................... 428,485.600

2 i Investičné náklady vlastnej štátnej správy..................................................... 417.200.000

J Mimoriadne výdavky na výstavbu armády..................................................... 264,761-3001 'i Úhm mimoriadneho rozpočtu ... 1.110,446.900

i u
Ij

!

1 
u í 1

1 

i

1
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B, Mimoriadny rozpočet

O
dd

el
en

ie
Štátne príjmy Ke

1 Lnvestiôné príjmy Štátnych podnikov................................................................... —

2 Investičné príjmy vl&sinej ítáLnej správy...................... . ■ . • 2,340000

3 —

Ührn ... 2,340.000
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Príloha A.

SKUPINA I. 

Vlastná štátna správa.
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1.Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky.

I K
ap

ito
la

 I
1

Pa
ra

fa
i I

Štátne výdavky

1941

riadne mimoriadne úhrn

&

1

1

2

1

2

1 .Prezident republiky a Kancelária 
prezidenta republiky.

Prezidenl repabliky ■ Kancelárú 
prezidenta republiky.

Prezident republiky: 

A. Osobné výdavky ............................................

Tilui 1.(úhrn)...

Kancelária preudenta republiky. 

Civilné oddelenie:

A. Osobné výdavky ...................................................
B, Vecné výdavky........................... ..... ..... ..... ..... .....

§ 1. (úhrn)...

Vojenské oddelenie: 

A. Osobné výdavky .......................................  
B. Vecné výdavky..................................................

§ 2. (úhrn)...

Tilal 2: 

A. Osobné výdavky ...................................................

B. Vecné výdavky ........................................................

Titul 2. (úhrn)...

Kapitola 1.

A. Osobné výdavky: 

Titul1...........................................................................................  

Titul 2 ...........................................................................................

Ührn

B. Vecné výdavky: 

Tilul 1..........................................................................................  

Tilul 2..........................................................................................

Úhrn ...

Úhrn osobných výdavkov ... 

Úhrn vecných výdavkov ..

Celkový úhrn kapitoly L .,.

1,250.000 1^50000

1,250.000 — 1^50-000

924500
732.000 二

924.500
732.000

1,656.500 r 1,656.500

134.500
16.200

134.500
16.200

150.700 — 150.700

1,059.000

748.200
‚一 1,059.000

748.200

1,807.200 — 1,807.200

1,250.000

1,059.000

i

1,250.000

1,059.000

2309000 — 2,309.000

-
748.200

—
748.200

748200 — 748.200

2,309.000

748.200
— 2,309-000 

748.200

3,057.200 — 3,057,200

1 1
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1.Prezident republiky a Kancelária prezidenta republiky.

I K
ap

ito
la

 1
ョ

Pa
ra

gr
af

 1
Štátne výdavky

1941

riadne mimoriadne úhrn

Ks

1,Prezident republiky a Kancelária 
prezidenta republiky«

1 Prezident republiky a Kancelária 
prezidenta republiky.

1 Prezident r e p u b 1 i k y ; 

A. Osobné výdavky ............................................ LM0.O0O — 1350000

Tiluí 1.(úhrn)... 1,250.000 ! -! 1,250-000

2

1

Kancelária prezidenta republiky.

C í v i 1 o é oddelenie:

A. Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky ..

924500
732-000

1 
i

924500
732.000

§ 1.(úhrn)... 1,656500 r 1,656.500

2 Vojenské oddelenie;

A. Osobné výdavky ...................................................
B. Veoné výdavky.......................................................

134-500
16.200 二

134.500
16.200

§ 2. (úhrn)... 150.700 - 150.700

Tilal 2:

A. Osobné výdavky ...................................................

B. Veoné výdavky .......................................................

1,059.000

748.200

1,059.000

748.200

Titul 2. (úhrn)... 1,807.200 — 1,8072»

Kapitola 1.

A. Osobné výdavky;

Titul1...........................................................................................

Tilul 2 ...........................................................................................

1,250 000 

1,059.000
一 1,250.000

1,059.000

Ührn . . ♦ 2309000 — 2,309-000

B. Vecné výdavky： 

Tilul1..........................................................................................  

Titul 2.......................................................................................... 748.200
—

748.200

Úhrn .. 748200 - 748.200

Úhrn osobných výdavkov ...

Úhrn vecných výdavkov ..

2,309.000

74S.200 二
2,309-000

748.200

Celkový úhrn kapitoly 1..■. 3,057.200 - 3,057.200
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1.Prciidciit republiky a Kancelária prezidenta republiky.

2 .:
；二目 Štátne príjmy
ラウき

1941

Ks 
------ -

1.Prezident republiky a Kancelária 
prezidenta republiky.

Presidenl mpoblíky a KucclArú
1 prezidenta republiky.

1 Prerdent republiky

2 Kancelária prezidenta republiky...................................... .

Celkový úhrn kapitoly 1....

J 
i '；

í 

j 
«

T 

:i 

i ) 
1 '
1 i 
1 ; 
! í 

:ヨ

—

_
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2. Snem Slovenskej republiky.

Štátne výdavky

1941 

riadne mimoriadne ， úhrn

Ks

2. Snem Slovenskej republiky.

Snem Slovenskej repnblíky.

S(n e m.

Poslanci: t

A. O$obn6 výdavky ...................................................

§ 1.(úhm)...

Kancelária Snemu:

A. Osobné výdavky ..

B. Vecné výdavky............................ ...........................

2,184.000 — ? 2,184-000

2,184■OOO 1 — 1 2,lfr4X)ûO

S42200

615000

一 B42.200

5830 673800

§ 2. (úhrn).., 1,457.200 58-800 1,516.000

Titul1.:

A. Osobné výdavky ...

D. Vecné výdavky.........................................................

3,026.200

615.000 58-fiOO

3.026-200

673-800

Titul1.(úhrn)... 3,641J00 58-800 3,700.000

Celkový úhiui kap. 2.... 3,641J00 58-800 3,700.000



2. Snem Slovenskej republiky.

- 岂
一 ~ e
I三ホ

Státneprijniy
1941

Ks

1 Ssem

2. Snem Slovenskej republiky. 

Snem SloTcoskcj repablOcy,

.10.000

40.000 一
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3, Predsedníctvo vlády.

I_
__

__
__
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'_________
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__
__
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__
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1

2

3

4

I_
__
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__

__
__
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__

__
__

__
__

__
__

__
__
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__

__
__
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__
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__

__
__
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__

i____
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__
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__
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__
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_
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__
__
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2_

__
__

__
__

__
__

__
i __

__
__

__
__

__
II
 Pa

ra
gr

af
 一

1

Staine výdavky 

/

3. Predsedníctvo vlády. í

Predseda vlády:

A. Osobné výdavky ..................................................
B- VccnÆ výdavky ........................................................

§ 1. (úhrn)...

Výdavky všeobecné:

A. Osobné výdavky ..................................................

B. Vecné výdavky ........................................................

§ 2. (úhrn]...

Na fond n a nepredvídané výl o h y 
vlády p o d T a § 8, o d s. 2 zákona č, 
186/1939 S 1.z.:

B. Vecné výdavky .,. ..................................

§ 3. (úhra)...

Tilul1：

A. Osobné výdavky ...................................................

B. Vecné výdavky ........................................................

Titul1.(úhrn)...

Členovia vlády.

Predseda vlády a ministri：

A. Osobné výdavky ...................................................

B. Vecné výdavky ........................................................

Titul 2. (úhrn)...

S t á Ln y Štatistický úrad:

A. Osobné výdivky ...................................................

B. Vecné výdavky .......................................................

Tilul 3. (úhrn) . . •

Cenový úrad:

A. Osobné výdavky.................................. .....

B< Vecné výdavky...................................................

Tilul 4. (úhrn)...

..1 
nadne

___________ J

i1
187.150 Í

-1

1941

mimoriadne ' úhrn
i

1G

— Î87-150

187-150； — i 187.150

1,608-500 

314-000

_ i 

16t.43O J

l.čOSÓCG

475430

1,922 500 161.430 : 2.&33.930

2,200.000
—j

2,200.000

2,200.000
一 j 2,200.000

1,795.650

2,514-000

i

161.430 j
1,795.650

2,675.430

4,309-650 161-430 4,471.080

40-000 — 40.000

40-000 .— 40.000

2310-200 

1,051.800

_ 1

2,100 000 j
2310J00

3,151.800

3,362,000 2,100-000 5,462.000

876600

453-000 20-000

876.600

473.000

1.329.6Û0 20.000 1,349-600

1
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3. Predsedníctvo vlády.

i 1941

{ z 7 Slálnc výdavky
riadne1

1 mimoriadn
úhrn.

'L = í Ks

'i II

；5 Ľsíredný hospodársky úrad： i.1
A. 03b加 vjdrky .... i

> 1.997.000 l,987.ooe
B. \ccné rtdavky ....

363000 70-000
1 433X)00

Titul 5. (úhrn)... 2,350.000 j 70.000
J 2,420-000

6 Und proミュピaady： 1

A. Osobné ハむ心?...............
1,169-800 1,169-800

B. Hdsvkv....................
1,484.600 353.000

J 1,837-600

Tilul 6. (úhrn)... 2,654.400 353-000
{I 3,007.400

: Stüaa rada：
1!
J

A. O$obaé výdavky ....
-

B. Vccat výdavky.............................
300.000 —

! 3ÛO.0CO

Titul 7. (úhrn)... 300.000 —
1 300.000

6 Slovenský zákonník a Úradné noviny:
Il 1

1 I
A. Osobné vydavky

140400 140.400
B, Vecaé rýdavky ...

698500 5-000
1 703.500

Titul 8. (úhnj)... 838.900 5-000
1 843.900

9 Stavebný úrad Predsedníctva vlády:

A. Oďsbaé výdavky
323.300 __ 323-300

B. Vraé výdavky ... ,
142.000 10,040.000 10,1824)00

Titul 9. (úhrn)... 465.300 10.M0.0OO
1 10,505-300

Kapílola 3,

ん Osobné výdavky；

Ti 血 I.................................. 1,795 650 1 __ 1,795-650
TiíuJ 2......................................... 40.000 — 40.000
Titul 3.. ....................................... 2310-200 — 2,310-200
Tilul 4............................. B76-600 __ 876^00
Titul 5..................... 1,987-000 — 1,987-000
Tilti]6...

1,169^00 __ 1,169-800
Titul 7.

Titul 8......................... 140.400 一 140.400
Tilul 9.............................. . 323.300 — 323.300

Úhrn ,.. 
(

8,642 950 j
1
—

8,642-950
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3, Predsedníctvo vlády.

您

ip
ilo

la
 I i

Štátne výdavky i nadne

1941 

mimoriadne úhrn

g P IG

B. Vecné výdavky:

Titul1. 2,514-000 161430 2,675-430

Titul 2.

Tilul 3. 1,051.800 ；

— j

2,100.000 ' 3,151300

Titul 4.

Titul 5.

Titul 6.

Titul 7.

Titul 8.

Titul 9.

4534X» '

363.000 i

1,484.600 ：

300.000

698500

142.000

20j000 í'

70.000 jj 

鈕065

5.000

10,040 000 ；

473.000

433.C00

1,837-600

30&000

703.500

10,182.000

Úhrn . . ♦
7,006.900 j 12,749-430 i|

19,756330

Ührn osobných výdavkov ...

Ührn vecných výdavkov ...

8,642.950

7,006.900

-Í 

12,749430

8.M2.950

19,756.330

Celkový úhrn kapitoly 3.... 15.649.S50 12,749-430 28,399.280

1 
1

i

i



31 S 1 o \ c n s k Ý z á k o n n í k č. L

3, Predsedníctvo vlády.

- : ľ 1941
ミーラ Štátne príjmy J 一------ -
:三F ヒ Ks-L ■ Í

一ーF

ノ Prcdscdnidto vlády.

兑ユtisLxky úrad 5,942 500

6 lこd prcp3£jtáy .................................................................................... 60.000

S Sk\c帚、zäkcnzik 3 Úradné noviny ■ 1,155.000
1：-

Celkový úhrn kapitoly 3- . . ■ ! 7,157.500

1



S 1 o v e n s k ý zákonník č. L 35

4, Mmísterstvo zahraničných vecí.

目

I_
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__
__

 ____
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__
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1

2
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乜 
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d

1

2

1

2

Slávne výdavky

4. Ministerstvo zahraničných vecí.

MÍDÍsterslro zahraničných veci. 

Minister:

2. Náklad ca prípadnú zmenu v osobe mi uistia

1941

úhrnriadne mimoriadne

135 000 

22-500

Ks —

ii

— 135.000

一 22.500

§ 1.(úhrn) . . ■

Üs lr«dná správa; 

§ 2. (úhrn) . . •

Tilul 1.(úhin) . ■ •

Zahraničná služba.

Vyslainectvá: 

B. Vecné výdavky...................................................

§ L (úlwn) . •.

Konzul&ly； 

§ 2, (úhrn) . . • 

Titul 2. (úhrn),..

Kapitola 4,

A. Osobné výdavky: 

Titul1........................................................................  

Titul 2.........................................................................

Úhrn . - •

B. Vecné výdavky: 

Tfitui 1........................................................................  

Titul 2.........................................................................

Úhrn ...

Úhm osobných výdavkov ... 

Úhrn vecných výdavkov ...

Celkový úhrn kapiloly 4....

157-500 — ■ 157-500
i

9.135 000

3,380.000

レ

— ；9,135-000

155.000 3,535.000

12,515.000 155.000 12,670.000

12,672-500 155.000 12,827500

2,250000

■
1 i
! 500 000 ；

1

2.75D.000

2,250-000 500.000 2,750.000

925.0CO
i

400.000 ! 1,325.000

1 925-000
i 400.000 1,325,000

3,175-000 1 900-000 4,075000

9,292.500
一

9,292.500
一

9,292.500
! - 1 9,292.500

3,380.000

3,175.000

155-000 

900.000

3,535.000

4,075-000

65554)00 1,055.000 7,610-000

9,292-500

6,555 000

1 -

1 1,055.000
i 9,292500
1 7,610.000

1 15.B47.500 !1,055.000 1 16,902.500

‚ 丨 1
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4. Mínislcrstvo zahraničných vecí.

二 フ ざ Statne príjmy
M ニ巨

4 Minisi ers tn) zahraničných vecí.

' ' Mnústcrstro uhraúčnjch vecí.

2 VstrednispriTa

Ti lui 1,(úhrn)

* Zahraniäiá služba.

1 Vyslanectvá ........................................................ ...

2 Konzuláty

Titul 2. (úhm)..

Celkový úhrn kapitoly 4. . . ■

í f

f 

j 

d f

!

i
i

r

1941

Ks
一

61 000

61000

3,001-000

3,001000

6,002 000

6,063.000
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5. Ministerstvo národnej obrany.

ô

1 K
ap

ito
la

 1
3

亨i Štátne výdavky
n

riadne

1941

1 mimoriadne úhrn 

i______ 一ー _

Ks

5

i

i

1

1

2

3

4

5

6

7

1

5. Ministerstvo národnej obrany,

Ministerslvo národnej obrany.

ル Ústredná správa.

:Minister;
íl 1.Plat ministra..............................................................

2. Náklad na prlpadinú zmenu v osobe ministra

A. Osobné výdavky ...................................................

j § 1.(úhrn)...

Platyobí. zamestinancav; 

A Osobné výdavky ...................... ......................

B. Vecné výdavky........................................................

§ 2. (úhrn) ..

Zahraničné orgány:

A. Osobné výdavky ...................................................

B, Vecné výdavky........................................................

§ 3. (úhrn)...

K a n c e 1.potreby,11 a C i v & a inO vecné 
výdavky:

B. Vecné výdavky.........................................................

Nalurálae a- ubyt-ovacie výdavky

B. Vecné výdavky............................. ....

Telegraf a telefón: 

B. Vecné výdavky...................................................

C e s t o vu é a dopr a v n é výdavky:

B. Vecné výdavky ........................ .......................

Titul1:

A, Osobné výdavky .........................................................
B. Vecné výdavky........................................................

Titul1.(úhrn)..

i 
i

i
90.000

30.100

—

■

i

90 000

30.100

120.100 - 120100

120.100 一 120100

3,400.000

30.000 二
3,400-000

30-000

3,430000 — 3,430-000

i aoo.ooo 
'200-000

800000

200-000

1,000-000 — 1.000.000

400.000 一

!

400.000

30.000 -

1

30.000

100.000 100.000

100.000 — 100.000

4,320-100 
860.000 二

4320100
860-000

5,180.100 — 5,180-100



3S Slovensky zákonník ミ L

5. Minislcretvo národnej obrany.

二で、Síálncvydávky
riadne |

1941 

mimoriadne j|

II úhrn.

Ks

5 2 Nírodoá obrana. 1

1 PUlT voj. jJáŽistOT： 

A- OsobnS n dávky.................................... I

2 Pcňainé sál. mužstva: 

A. Owbnč výdavky......................................

S P!aly ob E. úradaikov, káne, persona- 
1□ a zriad.: i

A. rýdivky................................................ i
B. Vecné výdavky..................................

§ 3. (úhrn)...

4 Panšály, služobné knihy a tlaiivá: 

B. Vertè výdavky......................................

5 N alar áli e： 

B. Vetné výdavky......................................

6 Proviaatné sklady: 

A. Osabsč rjdaTky .................................  
B. Vecné výdavky......................................

§ 6. (úhrn) ...

7 V ý s t r a j a lôžka: 

' A. Oobユ之 výdavky..............................................
B- Veu6 výdavky.................................. .... ..........

i . § 7. (uhni)...

1 ' 8 Ubytovacie výdavky：

i J A. Osobné výdavky .............................................
[1 B. Veaí výdavky ...

1 í 1

J J j § B. (úhra) ...
i , 1
， 9'Nákup koní a výdavky za triedenie

] koní:
i レ B. Vecní výdavky ...................................................
1

10 Chov vojenských koní： 

i B. Vecné výdajky ...................................................

! 11 Z d r a v o t n 1 c 1 v o：

j A. Osobné výdavky ..：...............................
j B. Vecné výdavky ...................................................

í § 11. (úhrn)...

1 ：

72,078.900 72,078.900

39,733.100 — 39,733-100

— —

— —

8,000.000 一 8,000.000

101,473.100 — 101,473 100

850.000 
ヽ!90.000 二

650.000 
190-000

1,640.000 _ 1,040.000

750.000 
696-300

-—
750.000
696300

1,446.300 - 1,446300

100.000
13,700.000

二 100.000
13,700-000

13,800.000 j 13,800.000

100.000 1 -
1 100.000

1,168-000 —— 1,168.000

1,500-000
1,420.000

1,500000
1,420.000

! 2,920 000 1 - ! 2,920-000

1 'i
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5, Ministerstvo národnej obrany.
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Štátne výdavky

1941

riadne j 
i_

(i 
mimoriadne úhrn

Ks

5 2 12 L et e c tv-Q；
, A. Osobné výdavky..................................................

B. Vecné výdavky........................................................

i

2300 000，
8,478 500 '

-

1

j 2,500.000
! 8,478-500

§ 12, (úhrn) . . • 10,978-500 1 — i 10,978-500

13 Pioa. a voj. železnice:
A. Osobné výdavky...................................................
B. Veané výdavky.......................................................

I

375-800 j
406.300 i

—
1 375-800

406300

§ 13. (úhrn)... 782.100 — 782-100

ÿ 14 S-tavitefistvo: 
A. Osobné výdavky ............................................  
B. Veané výdavky.................................................

80.000 
1,030 000 i

一 1 80.0U0

1,030 000

ヒ3 § 14. (úhrn)... 1,110.000 一 1 1,110.000

15 T elegraf a telefón： 
A. Osobné výdavky .......................................
B. Vecné výdavky.........................................................

60.000
457.000 二

1： 60000
Q 457-000

§ 15. (úhrn)... 517.000 — 'i 517.000

16 Autoni'&bilníctvo: 
Æ Osobné výdavky ............................................  
B. Veané výdavky............................................

1,500-000 
8,000.000 —

1 1,500.000 
Q 8,000.000

§ 16. (úhrn)... 9,500-000 — (I 9300000

17 V o z a t a j is t v o:
B. Vecné výdavky......................................................... 850.000 —

[i 850-000

IS Zbr&ne a del. materiál: 
B. Vecaé výdavky .................................................. 1,000.000 —

J 1,000000

ぶ

19 S p e c. výzbroj d e 1.,zvi áš tm e bojové 
prostriedky ・a op tick é prístroje: 

B. Veoné výdavky.................................................. 1,000X)00 一

j 1,0004X)0

20 Ústavy zbroj, správy：
A. Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky........................................................

2,800.000
2,000 000

二
II
i 2,600.000

J 2,000.000

§ 20. (úhrn)... 4,800.000 — Il 4,800.000

21 Slreliv-o a výbušiay: 
B. Vecné výdavky.................................................. 10,000-000 r

i 10,0004X)0

22 Del,c v i £ i š t i a a strel.: ヽ

■B. Vecné výdavky......................................................... 150000

i 1504XTO

23 Voj, Iech, a c h e m. ústavy: 
A. Osobné výdavky ............................................  
B. Vecné výdavky..................................................

800.000
400.000

= 800 000
Il 400000

§ 23. (úhrn)... 1,200.000
1 - j 1,200.000

1 II
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5. Ministerstvo národnej obrany,

ii 蒜
Staine výdavky ! riadne ; mimoriadne || úhrn

u : u 
ェ4二 Ks

ユ ニッ V y s k u m d í c 1 r o;
i
I
厂

A. Osobné vydnky............................................. -
B. Yyセ 行出心丫...................... 1 - 1 -

§ 24, (uhra)... — L_ ロ ー
25 V j j e 3 s k é a ciJ i š lia： !|

A. 〇ジb鬼 .................... 一 1
B. YecaQ výdavky .................................................. 410.000

—
II 410-000 f

§ 25. (úhm)... 410.000 1 - II 410-000 f
-ô Telesná a mrač, výchova： 1 !

B. 'Vecaé ndavky.................................................. 350-000 1 - j 350.000 j
2： B r a a a N výchova： 1 厂

A. Ošsbné výdavky........................................ 10.000 1 - !| 10.€f01

J B. Veaé výdavky.................................................. 100.000 - 100.000 1
§ 27. (úhrn)... 110 000 — 1 110.M01

” Výcvik voj. osôb v zál.a cvičenie 1
vojska：

A- O-ebné výdavky.................... .... ., 5216.000
1 5,216.000

B. Vecaé výdavky......................... —■ 1 一

§ 2fi. (úhm)... 5,216.000 - 1 5,216.000

目 Dopravné a cestovné výdavky: 1
A- Owb“ výdavky.................... __ 一 -
B. Vecí výdavky......................... .. 9,500-000 1 9,503-000

§ 29. (úhro) ... 9,500-000 - 9,500-000

加 N á brád y:

A- Osobné výdavky ........................................ — 一 ,-
B. Vecné výdavky .................................................. 30D-000 300.000

§ 30. (úhrn) . ■.. 300-000 - 300-000

31 <6zne potreby a iné nepredvídané
výdavky:

B. Vecné výdavky .................... 500 000 5ÛO.OÛ0

Titul 2: i

A. Osobné výdavky............................................. 128,353.800 ■— 128,353.800
B. Vecné výdavky ................................................... 171,679-200 —— 171,679200

Ti 血 2. (úhrn) *，［

・・ I

300,033.000 _ 1
1

300,033.000
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5, Ministerstvo národnej obrany.
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Štátne výdavky

1941

.. i 
nadne ' mimoriadnej úhrn

Kj

3

4

5

6

7

8

Nemecká voj. misia：

A. Osobné výdavky ..................................................

B. Vecné výdavky .......................................................

TiLul 3. (úhrn)...

Sociálna starosllivost v pôso-bnosli 
voj. správy:

B- Vecné výdavky........................................................

C Î v. protiletecká obrana:

A. Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky........................................................

Titul 5. (úhrn)...

Ci v. doprav, letectvo:

A. Osobné výdavky ...................................................
B- Vecné výdavky .... .............................

Titul 6, (úhrn)...

Štátny hy dr ori ogi c k ý a m e-l e or t>l q- 
gicky ústav:

'A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky........................................................

Titul 7. (úhrn)...

Voj- zem. a reprodukč. vstav:

A. Osobaé výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky........................................................

Titul B. (úhrn)...

Kapitola 5.

A. Osobné výdavky:

Tilul1................................................................................
Titul 2. ...... ..............................................................
Tilul 3................................................................................
Titul 4................................................................................
Titul 5................................................................................
Tilul 6. .....................................................................
Tilul 7.................................................................................
Titul 8.................................................................................

Ührn ...

! 

i 
!

300.000 i
1,050.000 j

!

300-000

1,050-000

1
1,350 000 i -i 1,350 000

1

300 000 j

;

300-000

1500・000 ' 
168-GG0

— 1,500.000
163-OÛO

1,668.000 1,666.000

1,055-300 
800-000

- 
-

i

1,055-300 
'800.000

1,855.300 1,855-300

650-000
350.000

一 650OOC 
i 350.000

1,000.000 — |i í,000-000

198-200
2O0.OD0

i 一

一

il

Il 199-200
1 200.000

39S-200 —
! 398.200

4.320.1ÜÖ 
128,353-800

300 000

1,500.000
1,055-300

650.000
198.200 1 -

i;
；4,320-100 
j 123,353.800

300.0001
1 1,500.000

'í 1,055-300

リ 650000
II 198-200

136,377.400 1 一
U 136,377.400

1 II
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5. Ministerslvo národnej obrany.
J

u : • i
；.-? S1 á t n c výdavky i
ニエ £

riadne |

1941 
mimoriadne | 

冠

úhrn

・ 一

0. \ccné ”む、h：

Tita!1...........................................................
Titul 2...............................................................
工冠う........................

Ti;ul 4.......................................................
Titul 5...............................................................
支tU 6. ........................................
T配7......................................................................
Tiluî 6................................................. ,

Ührn ,..

Úhrn osobných výdavkov ... 

Úhra vecných výdavkov ..,

Celkový úhrn kapitoly 5;...

!

í

860.000 
171,679.200

1,050^)00
300.000
168.000
800.000
350.000
200.000|

—

860.0M 
171,679-200 

1,050-000
300.000 
168.000 
8OO-000 
350.000 
200000

175,407-200 __ 175,407-200

136,377-400

175,407.200

一
136,377.400

175,40720°

311,784.600

!

311,794.600
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5, Ministerstvo národnej obrany.
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Štátne príjmy

1941

Ks

5 1 Ústredná 6pr&va .......................................................................................... 一

2 Národná obrana .......................................................................................... 6,550400 *

3 Nemecká vojeosltá misia............................................................................... —

4 Sociálna slarosllivost v pôsob, voj, správy.................................. —

5 Civilná protiletecká obrana .................................................................... —

6 Civilné dopravné letectvo......................................................................... 60.000

7 StAlny hydrologický a meteorologický -ústav.................................. 1.000

8 Voj. zemepisný a reprodukčný ústav.................................................. —

Celkový úhrn kapitoly 5.,.. 6,611.400

Ì 

1



S1 o v c n s k ý_z á k o n n_i k č. L

6. Ministerstvo vnútra«

-T ~
一:_ g Staine výdavky

‚ 一

1941

riadne mimoriadne
1 úhrn

Ks

6. Ministerstvo vnútra.
6 1 MinislcrslTO Tnútra.

1 M i n i s t c t:
* 1.Plit mixilra......................................................

2. Eílhd u prípidnú zmeou r osobe ministra
90.000
30.100

90-000 
30.100

A Osobné vydávkr .............................................

§ 1. (uhra) . . .  

2 Ústredná správa:

1

A. Osobné výdavky .............................................  
B. Vec@ výdavky..................................................

§ 2. (úhrn)...

Titul1:

A. Osoteé rýdivky.......................................
B. Vecné výdavky .................................................

Titul 1,(úhro)...

2 politická 印 ráva.

1 Ústrední spiera a úrady verejnej 
iprávr rnülDTDej:

A. 0:介二G rÇ dávky......................... 
B. Vecné výdavky .... ....   

í......................................................................§ 1.(úhrn)...

1 2 Palicéjn« úrady a orgány：

' A. Oseb^é výdavky .......................................
j B. Vecné rýdsrky , ...................................

i § 2, (úhni)...
i f

j j Hraničná a rozhraničovacia služba: 

j B. Vecné výderky ..................................................

■ § 3. (úhrn).,.

1 4 Likvidácia krajinského hospodár-
丨 $皿: 1
' B. Vecné výdrky......................................................[

120-100 — 120.100

120-100 — 120.100

_
一

— 一 —

120-100

二
120100

1 120100 - 120.100

49,139-700
8,463-200 3,2004X)0

49,139-700
11,663200

57,602.900 3^00-000 60,802.900

22,238-300
5,455-800

—
2,470.000

22.238.300
7,925-800

27,694.100 2,470-000 30,164.100

'— 5O0-Û0O 500000

- 500-000 500-000

30.000 30.000

1 § 4, (úhnj) • • ■ j

1 5 S «n lóri u m v Trení. Tepliciach： ；

A. O.obaé výdavky ............................................. !
' B. Vecné výdavky................................................... 卜

_ ! 30.000 30.000

6.700 1

11.600 ；
— 6.700

11600

§ 5. (úhrn) . . . j 18-300 —■ 18-300

i
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6, Ministerstvo vnútra.

Štátne výdavky riadne

1941

mimoriadne ; úhrn

u ，E
Ks

6 Titul 2:

A. Osobné výdavky .... ...................... 71,384-700 
13,930.600

t
i

一.íl
6200.000 i

71,384.700
20,130-600

Titul 2. (úhrn)... fi5(315-300
■i

6,200.060 : 91,515.300

3 žaod&rátvp:

A. Osobné výdavky
B. Vecné výdavky

......... 噴・.， 44,391.000
17,539.000 70000

44,391.000
17,609X00

Titul 3. (úhrn) ... 61,930.000 1
70.000 62,000.000

4 Vyživovacie p r í s [ 

B. Vecné výdavky

)e v k y: i
1,000-000

r
-ií 1.000.000

Tílul 4. (úhm)... 1.000000 — 1.000-G00

5 Sčítanie ľudu:

B. Vecné výdavky
一 1,400.000 1.400.000

Titul 5. (úhrn)... - 1,400.000 1 1,400.000

6 Sam o-s právne prie 

B. Vecné výdavky

e 1 y:
20,997.400 一 I 20.997.400

Tílul 6. (úhrn).. 20,997.400 -' 20,997.400

7 Príspevky H&l. s t r a n &m: 

B. Vecné výdavky .................................................. 一

1
1,580-0001 1,580.000

Titul 7. (úhrn)... — 1,580-000 1 1,580-000

8 Príspevky p o 1 o v 
zá c i a m:

B. Vecné výdavky

o j e n ským organi-

一 7,700-000 I 7,700.000

Titul 8. (úhrn)... — 7.700-O0Û 7,700-000

9 1

Sociálna správa.

Sociálne poistenie: 
B. Vecné výdavky ..... ............................................

1

19^71000

l

260.000 卜
20,131.000

§ 1,(úhrn) . . • 19,871-000 260.000 J .20.131-000

2 Starostlivo s C s t a 

B- Vecné výdavky .

vcbn& a bytová: * ■i
10,32-1.000)

10,324.000

§ 2. (úhrn).,. — 10,32-1.000 1 10,324.000

3 S t a r o S't 1 i v os t o m 

A. Osobné výdavky 
B. Vecné výdavky .

1 á d e z:

824.300
13.162-Û00

i
i

195.000 :
824-300

13,357.000

§ 3. (úhrn).. 13,986.300 195.000 ' 14,181-300

1：
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6. Ministerstvo vnútra.
1941

StStnevydavky riadne mimoriadne
j úhrn

x - i &

G P 4 Slirosllivost o sociálne u s t ao o< 
virnc:

B. 'V eoe výdivky.................................................. 300.000 300W0

§ 4, (uhni).. — 300.000 300-000

THnJ 9：

A- Osobné výdavky .............................................
B- Vecné výdavky ..................................................

824.300
33,033-000 11,079.000

824-300 
44,112.000

Titul 9. (úhrn).., 33,857-300 11,079.000 44,936,300

j り Organizácia práce.

1 Ústredný úrad práce & úrady práce;

B. Vcaé rjdavky.................................................
4,533-600
2.158400 700000

4,533.600
2,858.400

§ 1.(úhrn).., 6,692-000 700-000 7,392.000

1 - Medzinárodná organizácia práce:

B. V«caé ndavky................................................. 券D00 一 20-000

： § 2. (úhrn)... 20-000 — 20.000

Titul10：

■ A. Osowé výdavky.............................................
B. Vecné ^davky.................................................

4R3.600 
2,178-400

-
700-000

1

4,533-600
2,878-400

Titul10. (úhrn)... 6,712.000 700-000 7,412.000

H Slarostlivosí o winorych a porojnorých
poskodeocov,

S t á 1 a y úrad pre vojenských poško-
1 d e oco v v Bratislave:

A. Osobnd výdavky .......................................
B. Vecné výdavky .................................................

1,497-800
120 000

1,497 £00
120 000

§ L (úhrn) ... 1,617.800 — 1,617.800

2 Víeobecné výdavky:.

B. Vecné výdavky.............................. ............... .... 36,856. D00 14,250.000 51,106-000

§ 2, (úhrn) ’ノイ 36,856-000 14,250.000 51,106.000

i 3 Sociálne-lckárske prehliadky: 

A. Osobné výdavky .........................
B. Vecné výdavky.................................................... | 一ー

40-000 
70.000

40.000
70.000

§ 3. (úhro) * ■ ■ -1 110.000 110.000

1
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6, Ministerstvo vnútra.

Štátne výdavky

4116 Zvi自Nine výdavky:

B- Vecné výdavky............................

§ 4. (úhro).,.

5 S t A t Ji y do m o v pre vojenských i«i v a- 
1 lidov v Kovarciach:

A. Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky........................... ...........................

§ 5 (úhrn),.,

Titul11；
A- Osobné výdavky .... ,,,
B. Vecné výdavky............................ ...

丨 Titul tl.(úhrn),..

12 SA všeobecná starostlivosť sociálna.

1 S.fciaros t li va® t o pr is t aihia v a líc o  v 
a vysťahovalcov;

1

A. Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky........................................................

§ 1. (úhrn) . a .

i 2 Starosllivosf o nezamestnaných 

a iné podporné akcie:

A. Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky........................................................

§ 2. (úhrn),..

3 Náklad spojený s v y k o n á v aa i m zá
kona & 43/1929 S b. z. a n, o štát, sta
robných podporách:

B. Vecné výdavky.........................................................

§ 3. (uhrji)..•

i 81.000 81.000

—
61-000 j 814X)0

1 

59.400
500.000

i

j — 59.400
60.000 ' 560 000

559-400 j 60-000 619-400

1,557200
37,476.000

í 40.000

;14,461.000

II
北!,597.200
ソ 51,937-000

39,033.200 14301000 53,534.200

10000
200.000

i
ィ

j
j 10000

；| 200.000

210000 -
i| 210 000

3.000
100.000

-
12,020.000

3-000 
■12,120.000

103000 j 12,020.000 1 12,123-OüO

í
1

6,400 000

6,400.000 —— 6,400.000

4 Slarostlivos t o utečencov: 

i B. Vecné výdavky ........................................

§ 4. (úhnn) , * ・

5 1 StarosllivosC □ robotnícke družstvá 

konzumné a výr o b n é： 

B. Vecné výdavky...........................................

§ 5. (úhrn)...

—. 1,010000 1.01O-0C0

— 1,010.000 1,010-000

__ 50-000 50-000

—- 50.00í* 50 000

1
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6. Ministerstvo vnútra.

i* 1941

:二 ľSlatne výdavky j riadne
mimoriadne j úhrn.

___ _____ ____
ェ” 一 i! Ks 一 ー~~—

ゴ に Titul12:

A. O»obaé n-davky ......................................... 
B. Vcné výdavky..................................................

1
!

13.000 1

6,700.000 i

：l

í' i

13,080.000

13-000 
19,760.000

Tilul12. (úhrn),. 6,713.000 13,080.000 19,793 000

じ ZdraBtná sprín,

1 S I a í □ y zdravotne-sociálay Us4av: 

A- Ofobaé výdavky........................
B. Vent rídivky.............................................

698 000

1 

—- 1
424 000

698.000
1,530-70°

§ 1.(úhra)... 1,604.700 424-000 ! 2,228吧
2 štátne nemocnice:

A. Osobné výdavky........................................
B. Vecné výdavky ..............................................

15,724.400
55,964-100

1
一.

6,400-000

15,724.400

62,36竺^
§ 2. (úhnj) ... 71.63S.500 6,400-000 78,080^5，

3 laé odborné a liečebné ústavy：

A. Osobné výdavky ..............................
B. Vecné výdavky ..................................................

&36.500
5,095.300 350.000

836.500

5,445 空
§ 3. (úhim)... 5,931.bM 350.000 6,281吧

4 ，仙na epidemická poholovosf: 

A. Osobaé výdavky ............................
B- Vecaé výdavky ..................................................

402.500
142.4on 5000

102.500
147.4也

§ 4. (úhrn)... ;244.900 5.000 249-900

5 Zvláštne zdravotnícke zariadenia： 
A. Osb# výdavky.................................  

B. Vecné výdavky ......................................
399.500 
15X000 1 二

399-50° 
157.9°°

§ 5. (úhrn)... 557.400 1 - 557.吧
Tita!13:

A. Osobné výdavky ..............................................
B. Vecsé výdavky..................................................

17,760.900
62,466403 7,179.000

17,760.90°

69,645-4吧
Titul13. (úhrn)... 一 80,227.300 7,179.000 87,406•吧‚

14 VUobeoié zdrarolné výdavky,

1 Zvláštne výdavky: 

B. Vecné výdavky......................................4,155300
!

1.154.000

1

5r309吧
§ 1.(libra)... 4,155300 1.154.000

1

5,309.30°
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6. Ministerstvo vnútra.
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 6 íf Kapitola ( 3
力 
も 
g«8

Štátne výdavky

1941 

riadne ; mimoriadne úhrn

心

14

15

2

3

4

1

2

1

Liefe bíi é výdavky: j

B. Vecné výdavky........................................................

§ 2. (uhm)...

Por a dn é sbory:

A. Osobné výdavky ... .............................

B. Vecné výdavky........................................................

§ 3. (úhrn) . •

0 c h r an a prameňov:

A. Osobné výdavky ...................................................

B. Vecné výdavky...................... ............................

§ 4. (úhrn) . •-

Titul14：

A. Osobné výdavky ...................................................

B. Vecné výdavky........................................................

Titul 14, (úhrn)...

VonkajSia zdravotná služba.

Zdravotná služba pri ústrednej s p r á- 
Ve a pri úradoch ver správy vnか 

< ornej:

A. Osobné výdavky ...................................................

B. Veoné výdavky........................................................

§ 1.(úhrn)-.-

Policajná lekárska služba:

§ 2, (úhrn) ♦ ■ •

Titul15:

A. Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky........................................................

Titul 15. (úhrn) . . •

i

4,190 000 — 4,190.000

4,190 000 ! — 4,190,000

4 000 

6-000

：

二!ー ・
4XM» 

6-OQO

10.000 j
— !■ 10.000

1

5.000 

3-000
— 5ao
—' 3.CÛ0

8-000 — 8-OTO

9.000

6,354.300

i
1
1
i

一 ‚1J54-OOO j
9-000

9,508-30í)

8.363.300 1,154-000 9,517.300

4,622-700

1,538-DOO
4,622.100

1,538 000

6,160-700 - 6 160700

116.800

■

— 116-800

116.600 116-960

4,739.500
1,538 000

4,739.500
1,538.000

1 6,277-500
— 6^77.500

1
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6. Ministerstvo vnútra, 

i

Kapilola 6,

A. Osobné v ý d a v k y； 

Tiiul1.....
Tiiul 2.....'

3
 
9
 
o
 
1
 
2
•

ユ

エ

一J
 

Tiiol
黑

Tilul
^;

冨

 

T

T

T

T

T

T

T

T

B・ヽ ec = Q r y d a v k y：

T-ld 2.
TM 3.
Titd 4.
Titul 5.
Tilul 6.
Titnl 7.
Titul 8.
Tiial 9.
Titul 10.
Titul 11.
Titul 12.
Titul 13.
Titul 14.
Titul 15.

Úhrn

Úhni..

Ühra osobných výdavkov ., 

Sira vecných výdavkov ..

Celkový uhra kap. 6...

1941

! riadne mimoriadne úhrn

； Ks ___

120100 レ
1 7L3M.700 一

I 44,391-000 — 44,391-000
! 824 300 __ 824 300
1 4,533.600 __ 1 4,533.600

!1.557,200 40.000 1,597-200

i 13.000 __ 13.000
17,760.900 一 17,760-900

9000 — 9.UU0
4.739.500 -

1 4,739.500

j 145,333.300 40.000
1 145.373.300

13,930.600 6,200.000 20,130 600
17,539.000 70-000 17,609-000

!1,000.000 — 1,000.000
一ー 1,400.000 1,400000

20,997-400 — 20,997.400
1,580.000 1,580-003

I 一 7,700-000 7,700.000
11,079.000 44,112 000

2,178.400 700-000 2,878.400
37,476000 14,461000 51,937-003
6.700 000 13,080.000 19,780.000

62,466.400 7,179-000 69,645400
8.3M.300 1,154.000 9,508.300
1,538.000 — 1,538.000

205,213.100 1 64.603 000 j 269,816.100

145,313300 40.000 145,373.300
205,213.100 1 64,603.000 1

269,816.100

350,546 400 | 64,643.000 1
415,189400
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6. Ministerstvo vnútra.
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Statne príjmy ।

1941

Ks

1

6. Ministerstvo vnútra.

6 2 : politická správa.

li Ústredná správa a úrady verejnej správy vnút,....................... 436.500
367-000

4 j Príjmy spojené s likvidáciou kraj, hospodárstva............................ 10.000

5 1 18300

Titul 2. (úhrn) . . ■ 831.800

3 178.400

Tilul 3. (úhrn) •. 178.400

6 Samosprávne prídely .............................................................................. 20,997.400

Titul 6. (úhrn)... 20.997-400

9 Sociálna správa.

2 SlarostlivosI stavebná a . bylová........................................................ 843.500
3 StarosllivosE o mládež ...... ..... ..... ............................................................. 1,529.700

Titul 9. (úhm) . ■- 2,373.200

10 Organizácia práce.

! Ústredný úrad práce a úrady práce................................................... 2,854.000

Titul10. (úhrn) •. 2,854-000

11
Starosllívosí o vojnových a povoj. poškodencov.

4 80.000
§ Príjmy štát, domova voj. poš, v Kovarciach.................................. 82.000

Titul11.(úhrn)... 162.000

12 Iná všeobecná starostlivosť sociálna.

1 Starostlivosť o prisťahovalcov a -vysCahovalcov............................ 50-000
2 Slarosllivosť o nezamestnaných a iné podporné akcie .. 22.100
3 Starostlivosť o robolnfcke družstvá komzuimié a výrobné .. 10-000

I
■ Titul12. (úhrn)... 82.100

Zdravotná správa.13
1 St&lny 2dravútne*sociálny  ústav ........................................................ 1,306.400

2 41,185.300

3 2,292.900

Tilul 13. (úhrn)... II 44.7M.600

M
Všeobecné zdravotné príjmy. 一

2 ll 3,480000

Tilul 14. (úhrn),..
II 3,480-000

Celkový úhrn kap. 6..,， || 75,743.500

1 1 1 II ■



7. MinistcRtro pravosúdia s Najvyšším súdom.

二
« Staine výdavky

i! 所
i riadne 
i

mimoriadne úhrn

二こ i 1 Ks

:1

7. Ministerstvo pravosúdia 
s Najryššim súdom.

Múíslcrste pravosúdia.

1 Minister：

].P:ユ:DĽXiira.......................................................

Z ヽaよユヨエa pripadaú zmenu v osobe minislra

i
90-000

1 30.100
-1

90.000

30.100

A. Osobné výdivky ......................................... 1 120100 — 1 120-100

§ t (úhrn).. 1 120-100 1 - 1 120.100

2 Uslreda*  správa：

A. Osobné výdavky 

B・ヽ c:“ rjdívky .
............................................. 1,550^00

420.000

1 II
-II

912.000 J
1,550.300

1,332000

§ 2. (úhrn).;. 1,970.300
912.000 J

2,682.300

Titul L (úhrn)., 2,090-400
912.000 1

3,002.400

2 Jus!:čaá správa:

A. Oíshné rfdivily

B. Vecsé výdavky
............................................. 30,991.600

7,492900

-1

30,991.600

7,657900

Tilul 2, (úhrn),.. 38,484.500
.165000 I

38,649.500

こ ľr et t n ic a, prechodný ús lav a donu
covacia pracovňa v Leopoldove;

A. Osobaé výdavky ............................................

B. Vecné výdavky.................................................
1,692000

1,560.000

—

1! 
Il 1,692000 

L560.0D0

Tílal 3. (úhrn).., 3,252.000 —
II

3,252.000

4

i
i !

StAl" výchovný a 
a ženská freslnj

A. Osobné výdavky

B, Vecné výdavky .

polepíovacf ústav 
car Ilave:

..............................................

989.600

1,193-400

— 9S9.600
fl 1,193.400

Tilul 4. (úhrnj , . , |
2,183.000 11 — 1 2,183.000

5 Najvyiil súd:

A. Osobné výdavky 

B. Vecné Fýdavky .
........................................ 1,982000

230,000

j í
15.000

1 i
: 1,982-000 

245.000

Tilul 5, (úhro)... 2,212-000 15.000 2,227 000



Slovenský zákonní k č. L 53

1.Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.
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 一
1

1

Štátne výdavky I
1

1941

riadne ； mimoriadne úhra.

g
1

Kapitola 7,

A, Osobné výdavky； 

Titul1. ...................................................................
Titul 2...............................................................................
Titul 3.................................................................... • . J

Titul 4................................................................................. '
Tilul 5...............................................................................

Ührn ...

B. Vecné výdavky'： 

Tilul1.........................................................................
Tilul 2................................................................................
Tilul 3................................................................................
Tilul 4.............................................. .................................
Tilul 5................................................................................

Ührn ...

Ühr<n osobných výdavkov ...

Úhrn vecných výdavkov ...

Celkový úhrn kap. 7....

i

1,670-400 ； 
30.991.60J

1,692.000
989600

1,982.000 j

I;

1,670.409
30,991.600

1,692.000
989.600

1,982.000

37,325.600 [ — , 37,325$00

420.000 
7,492.900 
1,560.000 
1,193.400

230-000

.i

912.000
165.000 i
-i1

15.000 '

1,332.000 
7,657 900 
1,560 000 
1,193.400 

245-0V0

10,896.300 1,092.000 卜 11,988.300

37,30.600

10,696.300 1,092.000

37,325.600

11,988.300

48221.900 1,092.000 49,313900

ľ
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7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

- J
1 1941 I

ェ

; 
"Š u
H Ck

Štátne príjmy 一J

1

e

:‚ …」!

7. Ministerstvo pravosúdia s Najvyšším súdom.

MmístcrslTo pravosúdia s Najvyšším sádom,

Ústredaí íprávt

293.200 1

340.000 I

3

4

5

Tiutaica, prechodný ústav a donucovacia pracovňa pre mu-

ítálny v\ chovný a polepšovací ústav a ženská trestnica v Ilave

876000 I

837.000 1

2.000___ J

Celkovÿ úhrn kapiloly 7. • ■ •

1

2,346.200 —I

1
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8. Najvyšší správny súd.

守
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Štátne výdavky

1941

riadne mimoriadne úhm
i

Ka

B

8, Najvyšší správny súď

Najvyšší správny súd:

A. Osobné výdavky ..................................................

B. Vecné výdavky .......................................................

Celkový úhrui kap. B....

1,517300 

189^00

一 !^17300

13.000 202.000

1,706.300
13-OťX)'

1,719.300

!

!

;

i
1
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8. Najvyšší správny súd.

1941

-
-
-
-
L Ks

y
 

m

8. Najvyšší správny súd.

Naj^yšši správny súd..................................................................

Celkový úhrn kapitoly 8..

12.000

12.000
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.
1 K

ap
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9 1

2

!l

Statne výdavky

1941

riadne 丨 

i
mínioriadoe, úhrn 

li
心

9. Ministerstvo školstva a národnej osvety*  

Miníslerslvo skolslra ■ národnej osvety. 

Minister;

1,Plat ministra..............................................................
2. Náklad na prípadnú zmenu v osobe ministra

1 i

! キi !

1 1

1 1
90,000 1 — 1 90.000
30100 ; — ; 30-100

A. Osobné výdavky ...................................................
120.100 1 -il

120400

§ 1.(úhrn)...
120.100 1 -1 120400

Ústredná správa:

A, Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky .........................................................

i
1

6,119.100 1
686400 j

í!

二 i 6,119400
686400

§ 2, (úhrn)..,
6,805.200 j -J

6,805-200

Tilul1：

A. Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky.........................................................

6,239.200
666.130

6,239.200
686400

Titul1.(úhrn)... 6.925J90 — 6,925300

Dozor na školy.

Dozor n a Školy národné；

A. Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky.........................................................

1 
1
i

3.186-900 
810.500

3,186.900
810.500

§ 1.(úhrn)... 3,997-400 3,997400

Dozor n a školy stredné：

A. Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky .........................................................

1500
48.000 二

!

i 1500

48.000

§ 2. (úhrn).,. 49.500 — 49.500

Dozor n a školy odborné:

A. Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky .... .............................

56.5 ⑩ 
46.900

56500
46.900

§ 3. (úhrn)... 103.400 — 1 103.400

Tilu!室

A. Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky .........................................................

3,244.900
905.4«

—

.i
3.244.900

1 905 400

Tilul 2. (úhrn).., 4,150-300 — 1 4450.300

II
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9. Mínislcrstvo školstva a národnej osvety.

1941
二 :
r _ ? Staine výdavky riadne mimoriadn

JJ úhrn

ニニ ミ i. Ks

i
? 3 NáMoA školstvo. i 1!

•ヽ ユrodo6 §kj】y: j
A- Osobné výdirky ........................................ ：l 160,729.000 — 160,729.000
B- Vecné rydivky ............................................. 18,708.000 13,000.000 1 31,788.000

Titul 3. (úhrn)., J 179,517.000 13,000.000
j 192,517.000

4 Stredné školslro. ll i1
1 Síredsé ikoly： í

A. Ofobaé výtUrk‘ ......................................... ! 16,838.03b — j 16,833-000

B Vecae výdivky ............................................. !| 2,655.700 320.000 リ 2,975.700

§ L (úhrn).. j 19,4M.7W 320.000
■i 19,813700

2 Ľ č i t e Isk c akadémie： ií ■ 1

A. Osôbユ点 výdatky ..... .................................. '! 2,721•晒!— 1 2,721 600

B. Vccaé výdavky............................................. |i 593.500 8.000 1 601.500

§ 2. (uhr,a),, Il 3,315400 8.000
í 3,323.100

Titul 4: 1!
A. Osobaé rýdsvky ............................................. 119,559-600 — 19,559-600
B. Ve«é výdavky................................................. 3,249.200 328-000 3,577-200

Titul 4, (úhrn)... 22,603-800 328000 23,136-800

5 Odborné školy.

1 Obchodné uíiliská；

A. Osb*  výdavky............................................ 3,529.000 _ 1 3,529.000
B. Vecné lýdivky ................................................. 73.000 40-000 j 113.000

§ 1.(úhrn)... 3,602003 如‚MO； 3,642000

2 Priemyselné a iné odborné školy:
A. Osobné výdavky ............................................ 3.184.000 — 3,184.000
B. Vecné výdavky ................................................. 780.0W 150.009 930-300

§ 2. (úhrn)... 3,964.期
15O.GGo|

4,114-300

3 Odbornd školy pre ženské povolania： íl
ľ

A. Oiobné výdavky............................................... I l,C67.300 -f 1,067-300
B. Vecné výdavky................................................... | 705.090 ? 10.000 ： 715.000

§ 3. (úhr川,./
1,772.300 1 10.000 Ji

1,782.300

4 Učŕavskéškoly: j 1 II

B. Vecné výdavky................................................... ! 2,781.000 1 -• II 2,781-003

5 Víelky odboroé íkoly； 1 !!

B. Vecné výdavky ................................................. 3440*) ' 

1
-1

1!
34-4G0
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9, Ministerstvo škoktva a národnej osvety.
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riadne | mimoriadne ihm

—7 Ks

9

6

7

1

2

3

1

2

3

I '

Titul 5: 

A. Osobné výdavky ..................................
B, Vecné výdavky.......................................................... !

Tilul 5. (úhrn)...

Vysoké školy a vedecké potreby. 

Univerzita:

A. Osobné výdavky ........................................
B. Vecné výdavky ........................................................

§ L {úhrn)...

T e c h n i ka: 

A. Osobné výdavky ............................................  
B. Vecné výdavky.......................................

§ 2, (úhrn)...

Vedecké ústavy: 

A. Osobné výdavky .............................................
B. Vecné výdavky .........................................................

§ 3. (úhrn)...

Titul 6:

A. Osožne výdavky............................. ...
B. Vecné výdavky........................................................

Titul 6. (úhrn)...

Nemecké školstvo.

Dozor na Š k o ly : 

A. Osobné výdavky..................... ...
B. Veoné výdavky ........................................................

§ 1.(úhrn)...

N á rodu é Školy: 

A, Osobné výdavky............................................ 
B, Veoné výdavky..................................................

§ Z, (úhrn)...

S tredné školy a uEilelskd akadémia: 

A. Osobné výdavky .............................................
B. Vconé výdavky .........................................................

§ 3. (úhrn)...

7,780 300
4,373・400

1

-i 

200.Û00 1
7,783.309
4,573.400

12,153.700 200.M» 12,353.700

i
8,177.000 j
3,472.600 1

1 

:

- 1
650.000

8,177000 
4,122600

11,649.600
i

65000U 12,299.600

2,310.300
931.000

1

5,000.0»
2,310.300
5,931000

3,241.300
i

5,000.000 8,241.300

97.000
W5-200 100.000

97.000
1.025,200

1.022-200 100.000 1,122.200

10,584 303
5,328-BOO - 5,750-000

10.5B4.3O0
11.07B-8W

15,913.100 .5,750 000 21,663.100

122 900
50-800 7.000

132-800 
57.800

183.609 190600

8,517.500 
58D-OOT 702.000

9,517.500
1,292.000

9,097-500 702.000 1 9,799.500

1,508-500 
216-600 17.000

1
1,508.500

1 233.600

1,725.100 17.000
1 1,742.1001
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

. J 1941

二 ~ : Statne výdavky riadne mimoriadne úhrn

■ ------------------ ‚ 一 心

: 4 Odb“ne školy： 

A. Osôb“ ndavky ,
236.500

!

236-500
B. \ cE výdavky..................................

68.700 18才0
j 87.200

§ 4. (úhni]... 305.200 18300 1 323709

Tild 7：

A. Oscbač výdavky .,
10,395.300

1
10,395-300

B.ヽ cné ndavky .............................. 916.100 744-503 1 1,660 吗
Titul 7. (úhrn),,. 11,311.409 744.500 12,055.900

3

1

Školské a Iraltnnic styky s cudzmoo. 

"odbore národného školstva；

A. Osobné výdavky
522.000 522000

B・ヽecaé výdarky ,. 106 000
-

106-OÍ»

§ 1.(úhrn)... 623.000 -
628 000

2 V odbore siredaého Školstva:

A. Osobné Tjdívký ........................  
ß- Vecsé rý-davky.............................

15.000 
30-000 一

15000
30 300

§ 2. (úhrn)... 45-000 -
45.000

- » odbore vysokého Školstva:

ん Osobné výdavky . 60000 — 1 60000
B "c*  ................................................. '254.000

-
254.000

§ 3. (úhrn),,, 314.090 -1 314000

Títnl 8；
A. Oíoboé výdavky .

597.000

1

_ ! 597-000
B. Vecné výdavky

390.0!» j -1 390.000

Tilul 8. (úhrn)..,
987.000 ! —! 987.000

& Sociálna slarostlivojf o sladenlstro：

B. Veš*  výdavky...................................

i !
2,520-000 j i.ooo-ooo !

3,520.000

lû Ochrana pimUlok, uehivniclvo, J
vedy historické ■ mnzejoiclTO；

A. Osobné výdavky
123.700 .

il
J 1

123 700
B- Vecné výdavky , 721-000 44 000 J 765-000

Tílul10. (úhrn)... 844.700 j 44.000 j 888700
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

II ľ
Štátne výdavky 〔

1941 

riadne mimoriadne i1 úhrn 
1 j

ミu ・ し Ks

9 11

12

13

1 

:i

4

1

2

3

Umenie. |

Písomníctvo: 1

A. Osobné výdavky.....................................................j
B. Vecné výdavky . , . .. .........................................1

§ 1. (úhra)...

Divadlo; 

B. Vecné výdavky..................................................

Umenie hudobné: \

A. Osobné výdavky.....................................................
B. Vecné výdavky........................................................

§ 3. (úhrn)...

Umenie výtvarné： 

A. Osobné výdavky ............................................
B. Vecné výdavky .........................................................

§ 4. (úhrn)..

Titul11: 

A. Osobné výdavky .............................
B. Vecné výdavky .........................................................

Titul11.(úhrn)...

Ľudová výchova: 

A. Osobná výdavky ...................................................  
B. Vecsé výdavky.........................................................

Tilul12. (úhrn)...

Ľudová výchova, umenie a sociálne ciele 
nemeckej národnostnej skupiny. 

Sociálne a zdravotné podpory： 

B. Vecné výdavky.................................

Ľudová výchova: 

A. Osohné výdavky............................................

B. Vecné výdavky .........................................................

§ 2. (úhrn)...

U ni e n i c : 

B. Vecné výdavky............................................

i

26-100 j
60-000 1

il

i 
%

— l!

26-100 
60000

86-100
-マ

86-100

4,620>000 — 4.620.000

18-000
340-000

_ 5 

il

18.000
340000

35B.000 J — 匕 358 000

15-000 
230-000

1

— 15-000
— 230030

245-000
— j 245 000

59100
5,250-000

li
II

— j! 59.100
— J 5 岡•000

5309.100
— リ 5,309.100

1

1 90000
331-000 1 300.000

90.000
631-000

421-000 300 000 721.000

50 000 50-000

1 30.000

j 18-000
— 30.000 

18-000

1! 48-000 —
1 48.000

1 200.000 — ! 200.000

1 ! ホ
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9, Ministerstvo školstva a národnej osvety.

Kapitola 9.

A. Osobné výdavky;

Štátne nakladateľstvo:

A. Osobné výdavky .. 

B. Vecné výdavky ..,

1941

riadne mimoriadne úhrn

Preddavky udržova^eľom n e š l á l- 
o y c h meítiansikych škôl a de レ 
kých opa-trovieň na platy u č í t e T- 
k é ana penzijné požitky t><s ô b ucí- 
e ľs k ý c h a profesorských:

A. Osobné výdavky ............................

Tit

Til

Tit.

Tit.

Tit.

Tit.

Tit.

Tit,

Tit. 9

Tit. 10

Tit. 11

Tit. 12

Tii. 13

Tit. 14.

Tit. 15.

Tit. 16.

Tit. 7.

Titul17. (úhrn)

Úhrn ..

Titul16, (úhrn).,

2,745.000 __ j 2,745.000

1 2,745000
r

! 一

|| 2,745 000

1
557.100 __ j 557-100

430-600 -- ■ 430 600

987.700 —— 987.700

.11 

6,239-200

レi：!!
'6,239200

イ
アイ8ft 3,244-900

160,729-000 —- 160,729.000•1 19,559-600 — 19,559-600•1 7,780300 一 7,780-300• 10,584300 一 10,584300

10,395.300 — 10,395.300

597•OOO 597-000• — 一
—

123.700 -1 123-700

59.100 -
59.100

90-000 -
'90000■1 30 000

一 I
30-000•1 22,185-800 — 22,185-800

2,745.000 —— 2,745 000• 557.100 —— 557-100• 244,920300 — ! 244,9203001



9. Ministcrslvo školstva a národnej osvety.

1941

二:ラ Štátne výdavky riadne • r mimoriadne úhrn.

ェ・ニエ I
i Ks

d ヽ“：le wdavk”

T;!1. 686.100 -
686.100

Ti'. 2. .. 905.400 -
905400

T；: 3. ................................... 18,788-000 13,000000 31,788000

Ti:. 4. ........................................ 3249.200 328.000 3,577.200

T.:. 5. ..................... 4,373-400 200-000 4,573.400

Tit. 6. . 5,328800 5,750-000 11,078 800

Ti!. 7. .................................................. 916.100 744-500 1,660-600

Tit. S...................................................................... 390-000 L 390-000

Tit. 9. .............................. 2,520-000 1,000.000 3,520-000

Tit.10..................................................................... 721.000 44.000 765-000

Ti:. 11..................................................................... 5t250.000 ■— 5^50.000

Tit.11 .......................................................... 331-000 3004X)0 631-G00

Tit 13..................................................................... 268.000 一 268.ÜÛO

T?..14. .......................................................... 20.400 — 20.400

Tií.15. .. ............................................ 756-300 1,458000 2,214-300

Tit.16. ...................................................... — — 一
Tit.17. ............................................. 430-600 — 430.600

Úhrn ... 44,934-300 22,824500 67,758800

Chrn asobných výdavkov ... 244,920-300 —i 244,920-300

Öhm verných výdavkov ... 44,934-300 22,824-500 67,758-800

Celkový úhrn kap. 9.. 

i

289854-600

1

1

22.B24.500 312,679.100
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9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

Štátne príjmy

例1

ä Ks

9 1 2

9. Ministerstvo školstva a národnej osvety.

Ústredná správa. (Zisk z odpredaja „Zvesli*') 12 000

2

1 
2
3

D。26r na školy- 

Dozor na školy národné  
Dozor na Školy stredné ..- .............................

—

Titul 2- (uhra)... —

3

4

Národné školy. 

Rozličné príjmy....................................................................................一

Titul 3. (úhrn) —

4

1

2

Stredné školy a uéíteTské akadémie. 

Stredné školy:

a) Školský plat na stredných školách ..............................................
b] Smluvné príspevky ................................................................................
c) Refundácia platov šlát. prof, prikázaných na oeštát. ústavy 
d) Rozličné príjmy ................................................... .................................

i UčíleTské akadémie;

i a) Školné na cvičných školách........................................ ...
h) Smluvné príspevky ................................................... ............................
c) Refundácia platov Štát, prof, prikázaných na neSlát. učit.

1 akadémie......................................................... ..... .......................................
d) Rozličné príjmy.......................................  .........

3,500-000 
43-100

709 600
30000

3-500 
3.400

64 000
3 900

Titul 4. (úhrnj ...
! 4,357.500

5

1

Odborné školy-

a) Školné na obchodných akadémiách.............................................  
b) Všetky odborné Školy, rozlicaé príjmy

110-900

Titul 5, (ňhm) ■., 110-900

6
1

2

Vysoké školy.

a) Univerzita v Bratislave, kolejné...................................................
b) Univerzita v Bratislave, Študijný príspevok 

Vysoká škola technická v Bratislave, Školné......................

250000
2.000

30000

Titul 6. (úhrn)... 282000

7

1

Nemecké Školstvo.

Dozor na Školy ................................................................................................. —



S I_o v c n s k ý z o n n i k č.

-： ':

ラミ : blálnc príjmy
ミニ‚ミ

9 c
- školy národné.

Rcゼ：Eセ pri;my...................................................................... .....
u íkely slredné a učitclski akadémia:

«1 Skc'sky pat na slredných školách a 求ilelskej akadémii .
b) Rezエ」e priiay...................................................... ■........................

$ Ss：y očb二Rc. ro:ľčué pri；my.........................................................

Titul 7. (úhrn)...

S Sess疝 ユ kEtúnie 日由"6 cudzinou............................................
9 S:c；i½!ぺiiostlivxl o Študentov...................................... .......... .....
* Oc»rua prítok, archívnictvo, vedy hislonckê a muzejuíclvo
U V m e n i e ................................................................................................

1” ^execká Tudoví výchova, umenie a sociálna 6larosllivosf ..
1*  Príspevky ......................................................................................

心 Kultus.

1 Rimeko-kalolícky hul・tu6：

Pe立ス» p向etky.................................................................................

2 Grécko-katollcky kullus:

Pezzi-zé príspevky.................................................................................

“3 Evanjelickí a. v> cirkev：
Pe^^：：ne pri^ievlçy

"3 Evanjelická cirkev r e lorm o v an á:

Pe^z.;e príspevky

4 Pravoslávna cirkev:

5 Židovský kullus:

Penzijné príspevky................................................................................

Titul15. (úhrn)...

16 Prisperky udriàvalefov Heslá Iných mH» &kôl,u tit. akadémií
a nešlábych delfikých opaírovieú na penzie osôb uätef- 
dkých, profesorských a deífikých opalrovaleliek ■ • - •

Celkový úhrn kap. 9. . •.

1941

Ks 
___ ____ 一

65.000
500

65500

—i

—i

1,051000

212.800

258000

27.900

5.900

1,555.600

12.000

987.700

7,383.200
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10, Ministerstvo hospodárstva.

-£ae 
エ

Štátne výdavky 丨

10. Ministerstvo hospodárstva.

Minister:

1 .Piai ministra.............................................................
2 . Náklad na pripadnú zmenu v osobe ministra

A. Osobné výdavky ...................................................

§ 1. (úhrn)...

Ústredná správa： 

A. Osobné výdavky .............................................

B. Vecné výdavky.........................................................

§ 2. (úhrn)...

Odborné poradné sbory： 

A. Osobné výdavky .............................................

B. Vecné výdavky .........................................................

§ 3. (úhrn)...

Členstvo v medzinárodných úniách： 

B. Vecné výdavky.............................................

§ 4. (úhrn)...

Zveľaďovanie obchodu:

B. Vecné výdavky.........................................................

§ 5. (úhrn).,.

Zveľaďovanie vývozu: 

B. Vecné výdavky...................... .............................

§ 6. (úhrn)

Zveľaďovanie priemyslu: 

B. Vecné výdavky.................................. •

§ 7. (úhrn)...

Titul i:

A. Os-obné výdavky....................................................

B. Vecné výdavky , '...................... ............................

Titul1.(úhrn)...

1941

riadne |

i

90-000

30100

mimoriadne ' 
_____ ľ

úhrn

_____ Ks

— 90.000

— 30100

120-100 í — !
120.100

120.100 i — 1
120100

5,013.000 — i
1,273.000 300 000 !

5,013000

1573000

6,286 000 ： 300-000 j
6,586000

1

5-000

20.000

二［
5.0ÛÛ 

20-000

25 000 25000

61-000

;
一 I 61000

61000 — リ 61.000

140 000 140 000

[4080 — 140 000

300 000 — 300-000

WOOO - 300.000

500000 500.Û00

500000 — 500.000

5,138100 

2,294.000 300-000

í

5,138.100

2,594-000

7^32.100 300000 7,732.100

n



Slovenský zákonník č.1.

IQ Ministerstvo hospodárstva.

1 1941

~ z ? Štátne výdavky
アニ:

j riadne mimoriadne úhrn

エニュ i Ks

1"- ZTeÎKToTtnie žimoslĹ

1軌"Sv pre zveľ. živ. v Turi. Sv. 
Máriine：
A Osobné výdavky ...................................
B. Vccaé ndavky..................................................

386-600 
345-100 80 000

3S6-600 
425-100

§ 1.(úhrn)... 731.700 80.000 811-700

2 0 p 11 r c □ i a a i podporu ž i v □ o s [ i： 
B. Vecné výdavky........................................ 150.000

j 150-000

§ 2. (úhrn)... 150.000 - 150000

3 Rozličné i s é opalrenis zveladova- 
cie:
B. Vccaé výdavky .................................................. 105.000 - 105.000

§ 3. (úhm)... 105.000 — 105.000

4 Sociálna starosllivost o ži vn ost
ni c t v 9：
B. Vecné výdavky ..... .... .... .... .............................. 150-000 - 150.000

§ 4. (úhrn)... ]50*000
-1

150.000

5 Turistiek ý a kúpefný ruch：
B. Vecné výdavky.................................................. 780 000

1

780 000

§ 5. (úhrn) . 780-000
-1

780000

Tilnl 2:
A. 0aba6 výdavky.............................................
B. Vecné výdavky.................................................

386.600
1,530100

-1 

80-000(
386.600

1,610-100

Tilul 2. (uhra),.. 1,916-700
80 000 '

1,996-700

3 Vodní doprava.
1 Slovenské plavebné podniky； 

B. Vecné výdavky ......................................5.000 5.000

§ 1,(úhrn].., 5.000
f!

一 j 5000

Titul 3:
B. Vecné výdavky .................................................. 5.000 — 5-000

Tííul 3. (úhra) . . . 1
5-000 — r 5.000

4 Paleo Iný odbor« |

1 Paleolný úrad a s úd: |
A. Osobné výdavky................................................ 1
B, Vecné vý'davky ,............................................... .

80X)00 
40.000

卜 

i!

40 000 ； 80.000 
80X)00

§ 1.(úhrn) . . . i; 120.000 !
40.000 ： 160-000

_ íľ 1 ____________ L
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10< Ministerstvo hospodárstva.

D
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ito
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__
_I

1
« 
§ 
ä d

Štátne výdavky

1941

riadae mimoriadne úhni

Ks

10 4

5

6

i

2

3

4

1

2

Títtil 4: 

A. Osobné výdavky ..................................................

Titul 4. (úhrn) . ‘ •

Prima slaroslIivosC o roľníkov.

PoľnohospodársJce Školy: 

A. Osobné výdavky............................................

§ 1. (úhm)..'.

Iné vzdelávacie prostriedky:

B. Vecné výdavky .........................................................

§ 2. (úhrn)...

Odborne organizácie:

B. Vecné výdavky .........................................................

§ 3. (úhrn)...

Sociálna starostlivost o r o I n í k o v:

B. Vecné výdavky , > ...... ................................. .....

§ 4. (úhrn)...

Titul 5:

A. Osobné výdavky ...................................................
B. Vecné výdavky........................................................

Titul 5. (úhrn)...

Vodné hospodárstvo a kultúrna technika.

Orgány vodohospodárskej, služby: 

A. Osobné výdavky ............................................  
B. Vecné výdavky .............................................

§ 1. (úhnn)...

Priame zveTadovaDÍe v odbdre v o d. 
h o s po d á r s t v a；

B. Vecné výdavky.........................................................

§ 2. (úhrn)...

804X)0

40-000 40.000

80W0

804)00

120-000 40-000 1604X)0

1
2,334 000

2,705-000 ‚二
2334-000

21705.000

5,039 000 一 5,039.000

1 

;
310.000 i — 3104X)0

310^)00 - i 3104)00

2,590.000 1 2,590X)00
ľ

2,590 000 ： — !' 2590XO0

370-000

1 f
— li 370 000

370000 Í — j, 370000

2,334-000
5,975-000

1 :'
i — li 2,334000
1 — f 5,975 000

,8,309 000
1 — i 8,309 000

1,923000
116500

j
— 1,923000
g.000 j 541.500

II 
2,039000 425.000 2,464.500

32,300-000

'i

5,000.000 j 37,300.000

32,300-000
1 5.000 000，： 37,300 000

1 "
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10. Mmísterstvo hospodárstva.

1 1941
マ *•
「キ 5lá(ne výdavky i riadne mimoriadne úhrn

金
:毋
L d _ Ks

10 6 3 Podpora n a t c ch n. úpravy pozem.

li '
!

drtby： :j

B. Vecné výdavky .................................................. 1 50-000 :! 50.000

§ 3. (úhrn) ... 
i

1 50.000 — 50000
]

Titul i:

A. Osobné výdavky ............................................. 1,923-000 — 1 1,923000
■ B. Vecné rýdarky ................................................... 32,466-500 5,425.000 ! 37,891400
<

Titul 6. (úhr .. 1 34,389-5(»
5,425000 '39,814-500

1
7 j PoIuohospodÍKka výrobし

1 

I
1 OrgAny poraohospodárskej správy： i

1 ん Osobné výdavky............................................. 6&7.80O 一・ 687-800
B. Vecné iýdiľky.................................................. 1 65-000 1-500 1 tì6-5W

i § 1.(úhrn).. 1 752施 1500
*1 754.300

i ' 2 V)■ r o b a rastlinná; 1
■ ； B. Vené rýdavky................................................. 1 1,158-700 — i 1,158.700

■ § 2, (úhrn)...
I
1 1,158.700 —

1 1,158-700

3 Výroba žiročiiná：
1

B- Vecコ・ výdatky................................................. 1 962.000 5,000.000 5.962D0O

§ 3. (úhrn)... 962.000 5,000-000 5,962-009

4 ロ‚ta ry pre chór koní:
A. Osoboé výdavky ............................................ 2,629.100 2,629.100
B. Vecné výdavky ................................................. 1 3,143-400

3,143.400
'i：

ľ § 4. (úhrn)...
5,772500 1

— 5,772.500
1■ í
1 ；5『Po/nobos”d*r$ke  výs k um n I c l v o； 1
I : ( A. Osobné výdavky............................................ 1,679.000 一 1,679-000
:h' B. Vecnd výdavky ................................................. 882-200 ' 28-000 910200

1 $ 5. (úhrn)... 2,561-200 1
26.000 ! 2389-200

0a 1 Veterinárna apri va; 1
''A. Osobné výdavky.............................................. 2,055-500 — 2,055-500

B. Vecné výdavky................................................... 392-509 j 200000
一 一‚

592-500

1 § 6a. (úhrn) . , J
2.44B4X10 1

200.000 j 2,648-000

6b Veterinárna »práva： !: i
B. Vecné výdavky.................................................... J 393 000 j

393-000

§ 6b, (úIhd)... 
!,

393 000 j

1
— 393.000
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10. Ministerstvo hospodárstva.
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4 
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2 
1 

lì P
ar

ag
ra

f _
|

Štátne výdavky

Tilul 7： 

A. Osobné výdavky .......................................  
B. Vecné výdavky .......................................

Tílul 7. (úhrn).

Lesná politika a polícia 

Propagácia 1 e s n í c L v n a lesného h o- 
s p o d á r s l v a; 
B. Vecné výdavky .................................................

§ 1.(úhrn)...

Polľnoiho-sp«.tLárska Štatistika a 
í n f O't m. služba: 
B. Vecné výdavky................ ■ . ■.

§ 2, (úhrn) ..

Lesná služba dohlíadacia： 
A. Osobné výdavky ............................................
B. Vecné výdavky .............................................  

§ 3. (úhrn)...

ZveFaďovanie h o s p. lesného;

B. Vecné výdavky.................................. .....-.'

§ 4, (úhrn),,.

Kultúrne a s p c i á 1 n e potreby: 
B Vecné výdavky .......................................

§ 5. (úhrn)...

Titul 8í

A. Osobné výdavky ...................................................

Tílul 8, (úhrn) . • ■

Kapitola 10.

A. Osobné výdavky: 
Tilul1..........................................................................  
Tilul 2.,................................................... 
Titul 3......................................................• • • • •
Titul 4................................... .............................................
Tilul 5................................................................................  
Titul 6................................................................................. 
Tilul 7................................................................................. 
Titul 8.................................................................................

Úhrn ...

1941

riadne | mimoriadne ド úhrn

7.O5MOO 
6,996-800

&________________

i

■í

一 1； 7.051400
5.2Z9-5O0 ;12,226 300

14,048-200 j 5,229-500 :19377-700

1

28-000

li
i

— 28 000

28-000 1 — 28-000

20-000 ' ľ1.— ； 20.060

20-000 ー 心 20-000

1,609.000 
250-000

i 
i
i

-
-

1,609.000
KO 000

1,859 000 -1 1359.000

*700.000

1

- フ⑩000

700000 - 700 000

70000 一 70000

70000 -
1 70000

1,609 000 
1,068-000

— 1,609-000
1,068-000

2.677000 -] 2,677-000

5,138-100 
3S6.600

80-000 
2,334-000 
1,923000 
7,051.400 
1,609-000

j 5,138-100 

1 386-600

80.000 
1 2,334-000 

；1,923-000 
! 7,051.400
il 1,609.000

18,522-100 — ;18.522-100

II
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エトユ

1941

riadne mìnioriadne úhrn.

Ks _____一

B- Vccoé rýdavky: 

Tilol1...................................
■ Timi 2......................................................................

Titul 3......................................................................
1 Titnl 4..................................................................

; Timl 5......................................................................
• Titul 6.....................................................................

Tild 7......................................................................
Titul 8......................................................................

i Úhrn ...

' 1 Úhrn osobných výdavkov ..,
! ; Úhrn vecných výdavkov ,..

1 Celkový úhrn kapitoly 10....

1

• i

1 ； “

!；

i ：i
F 11 1

í 't
i í
i :,

j

! •
1
ľ 
i;

i'

f , 
1 .1

J 
'li

i

2,294.000 i 
11s30.100

5.000
40000

5,975 000
32,466300 
6,996^00 
1,068.000

300-000 
80-000

40.000

5,425-000 
5«229500

2,594-000 
1,610/00

5 000
80 000 

5,975-000 
37月91500 
12,226-300 

1,068.000

50,375-400 11,074.500 61,449 900

18322100

50375.400 11,074-500

18,522.100

61,449.900

6sl897.500 11,074300 79,972-000

1
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10, Ministerstvo hospodárstva.
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Štátne príjmy 广

1941

Ks

10 10. Ministerstvo hospodárstva.

1 2 Ústredná «práva............................................................................................... 535.000

4 Členstvo v medzinárodných uaiách........................................................ 10 000

6 Zveľaďovanie vývozu................................................................... 5.001 000

7 Zveladovanie priemyslu ............................................................................... 200 000

Tilul1.(úhrn)., 5,746.000

2 ZveraďovaDÍe živností. ロ

1 Štátny ústav pre rveTadovanie živností v Turč. Sv. Martine .＜卜
61 000

Tilul 2. (úhrn) . . . i
61000

4 1
， 1

Palenlný úrad a súd ........................................................................................... 1
I

500 000

Tilul 4. (úhrn) . . . i 500000

5 Priama starostlivosť o roTníkov,

1 PoTnohoGpodárske Školy -............................................................................... 80.000

Tilul 5, (úhrn)... 80.000

6 Vodné hospodÁrstvo « kultúrna techniki.

1 Orgány vodohospodárskej služby........................................................ 2500
2 Priame zveľaďovanie v odbore vodn. hb$p....................................... 4.2S0.000

Titul 6. (úhrn)... 4,232000

7 Poľnohospodárska výroba*

1 Org&ay polnohospodárskej správy.................................. ..... ..... ..... ..... 10.000
2 Výroba rastlinná ........................................................................................... 3.000
3 Výroba živočišná ........................................................................................... í 2.000
4 Ústavy pre chov koni....................... ................................. ..... 1,381.500
5 Pornohospodárske výskumníctvo.............................................................. 37L8OO

6a Velerinárna správa......................................................... 212.000

' Titul 7. (úhrn)... 1,980.300

8 Lesná politika ■ polícia.

3 Lesná dužba dohliadacia ......................................................................... 1,010.000
4 Zveľaďovanie hospodárstva lesného................................................... 11.000

Tilul 8. (úhrn) 1 1,021.000

Celkový úhrn kapitoly 10.... 13,670800
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ÍL Ministerslvo dopravy a verejných prác.

三一； Štátne výdavky
テT ?H L J

riadne

1941

j mimoriadn I úhrn

Ks

11 11.Ministerstvo dopravy a verejných prác.

1 Ministentro dopriry ■ ▼ereýnjch prHc.

1 K z b i n e 1 n：3Ístcrs；va dopravy a ve・ 
r c i a ý c h prác：

A 0$)卜" けdsky.............................................

B. Vecné n-darky ..................................................

§ L (úhrn]...

Titul1.(úhm)...

2 ŠláUa složba stavebná.

1 štátna služba stavebná:

A. 〇バndavky

B. Vccaé výdavky ................................................

§ 1. (úhrn).,.

Titul 2. (úhrn)...

3 Cesine kommíkácie,

1 Udržovanie slàlom spravovaných 
ciest a mostov:

B Vecné výdavky .................................................

§ 1,(uhni)...

2 P r o j e k ! y c i e s 1 i t á 1 o m ipravovaných:

B. Vecné výdavky........................ ...

§ 2, (úhrn)...

3 Víeobecné výdavky v odbere ciest 
a m o í 1 o v:

B. Vecné výdavky...................................   -

|í

!

，

421.100

298.000

1

j

125-000

r

h -
卜 421.100
|| 423.000

j 719100 125-000
j 844.100

719100 125.000 : 844.100

1 32,088-000
1 1,881-000 70.000

I 32,088-000 
]1,951.090

1 33,969.000 70.000
1 34,039.000

33,969.000

47,205-000

70.000

5,203.000

1 34,039-000

i
í

i
!
1 52,408.000

47,205-000 5,203.000 52,408.000

— 1 1,000.000 1,000.000

- 1,000.000 1,000.000

•

135-000 135000

§ 3. (úhrn),.. -1 135.000 ! 135.000

Titul 3:

A. Osobné výdavky ........................................

B. Vecné výdavky ..................................................

1

472go00

1 
1

6,338-000 : 53,543.000

Tilul 3. (úhrn).,., 47,205-000 ( 6,336-000 53,543.000

ソ 1
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H- Ministerstvo dopravy a verejných prac*

=

二 J

 

4
 

5
 

6

f
o
-
a
e
 
上 

n

1

2

3

1

2

Štátne výdavky

Technické skúšobníctvo a výskumníctvo.

Skúšky a revízie parných k o 11 o v a 
priemyselný dozor:

B, Vecné výdavky ........................................................

§ 1.(úhrn)..

Titul 4. (úhrn),.

Elektrízáci*  Stálu.

Eleklriz&cia štátu všeobecne:
B. Vecné výdavky ........................................

Elcklrizácia vidieka:
B. Vecné výdavky ...

§ 1,(úhrn)..

§ 2, (úhrn)..

Finančná podpora elektrických 
d e n í dôležitých v záujme Š L u； 

B. Vecné výdavky.......................................

Titul 5;

A. Osobné výdavky ., 
B. Vecné výdavky ,.,

§ 3. (úhrn],.

Titul 5. (úhrn)..

Vodné stavby.

Vodn4 stavby:

B. Vecné výdavky ....

Mimoriadne vodné s L a v b y( úprava a 
splavnenie riek, p r iâ l a v b y, prie
hrady a využilkovaníc 
síl：

B. Vecné výdavky............................

§ 2. (úhrn)..

Titul 6:

A. Osobné výdavky ..
B. Vecné výdavky ..

Titul 6. (úhrn),.

1941

riadne j mimoriadne, úhrn

K»

1
79.000 1

79.000

79.000 j — 79.000

79.000 1 — 79.000

1 i

1 3.300
i； 3-300
■i

3.300 -li 3-300
r

'4,000ん・ — 4,000.000

! 4,030.000 一 4.000.000

1 —
il

2000.000 ,| 2,000000

i 一 2,000-000 |] 2,000 000
t 1

1: 一 — —
4,003.300 2,000 000 6,003-300

4,003.300
■
1 ZOO00O0 6,003-300

3,232.000

1
i - 1 3,232.000

1 3,232.0001 -1 3f232.000

! 1! 
ì1 i 
i

—

1
! _

1 3f232.C00 1 - 3,232.000

l| 3,232.000
1

- 3,232.000



ÍL Ministerstvo dopravy a vereíných prác.
1941

J
E
D
U
;
”  J

:

二
一
卜

L

-

一
 X

riadne mimoriadne úhrn

95.600

9,544.900

1; SpríTi štátnych bndon

A. Osobné výdavky .............................................

B. Vecné výdavky ..................................................

Tilul 7. (úhrn)...

g Stavba budov a knpa realít pre potreby
cinhej štátnej správy.

1 Prezident republiky:

B. Vc:né výdavky............................................. .....

1 § 1.(úhrn)..,

1 2 Predsedníctvo vlády:

B- Vecné výdavky ..................................................

§ 2. (úhrn)...

3 Misisterstvo rnútra:

B. Vecné %-ýd«rky..................................................

i § 3. (úhrn),..

;
4 M : n i s t e r $ t x' o pravosúdia：

B. Vecné výdavky .................................................

$ 4. (úhrn),..

5 Miaisterilvo s k o 1 $ 1 v a a národnej
oc re ty:

B. Vecné výdavky.................................................

§ 5. (úhrn) . . ■

1 6 M í n i s 1 e r s ( r o hospodárstva；
11 B. Vec旅 výdavky..................................................

f

1 § 6. (uhni)

1 'MiníslerslTO dopravy a verejných1 prác:1 í ! B. Vecné výdavky ..................................................

1 , 
1 ! 5 7, (úhrn),..

Is Mínislerslvú í í n a ac i I：
1 

i
B. Vecné výdavky ..................................................

i 1
§ 8. (uhre) . ■ •

930.000 J
95600

10,474.900

9,640500 i 930-000 J 10,570.500

500 000 j] 500.000
H

500-000 ||

300.000 ||

300.000

500.000

300-000

3000W

4306.700 : 4306-700

4,306.700 4306-700

215.000 215.000

一 1 215.000 1 215.000

1 'I 

i 1,214-700 1,214.700

I 1,214 700 (j 1,214.700

550.000

550.000

000.000 ll

550.000

550.000

600.000

600.000 j| 600.000

----------ii--------------

750.000 75Û.OOO

750.003 -j 750X00
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11,Ministerstvo dopravy a
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Štátne výdavky

1941

riadne
mimoriadne ]

úhrn

Ka

Ministerstvo zahraničných veci:

ľ 
!

B. Vecné výdavky ........................................................ —
100 000 J

lOO.uCO

§ 9. (úhrn)... - 100000 100.000

Záležitosti ústredné — úver s p o-
lo(ný;
B. Vecné výdavky........................................................ 一 l.¾».OW 1,400.000

§ 10. (úhrji).. 一 1,400.000 í 1,400.000

Titul B:
ii

A. Osobné výdavky ................................................... — __ —
B. Vecné výdavky ........................................................ -■ ! 9,936-400 . 9,936.400

Titul B, (úhrn)... —— i 9,936 400 9,936-400

Plavebníctvo, i
Plavebné úrady:

A. Osobné výdavky ................................................... 1,302.500 — 1302-500
B. Vecné výdavky................................................... ..... 1,797.100 1 16.000 1,8131»

§ L [úhrn),.. 3,099-600
I1 16.000 3,115.600

Medzinárodné r i e £ n e komisie： :
B. Vecné výdavky......................................................... 50.000 ! 一 i 50.000

§ 2. (úhrn)... 50.000 1 一
j 50.000

Lode a plavebné zariadenie:
i

B. Vecné výdavky ......................................................... — ! 30.000 il 30.000

§ 3. (úhrn)... — 1 30.000 j 30000

Titul 91
1 I

A. Osobné výdavky........................................ ..... ..... 1,302500 i — 1,3W.5CO

B. Vecné výdavky ......................................................... 1 1,847 100 1 46.000 1 1,894100

Titul 9. (úhrn)... 3,149.600
j 4&D00 1 3,195.600

Baníctvo.
I 1 '

Banská administratíva: J
1

A. Osobné výdavky ................................................... — 丨 — 一
B. Vecné výdavky ......................................................... 55000 5.000 il 60000

§ 1.(úhrn)... ■ 55.000 5.000
n
J 60.000

Banské úrady; I II
A. Osobné výdavky ......................................................... 288.300 I 一

Il 288.300

B. Vecné výdavky ......................................................... 110.400 1 6 000 J 116-400

§ 2. (úhrn)... 398-700 j 6-000

1

:404.7M

II



S I o v c n s k ý z á k o n n i k č.1>

11.Mmístcrstvo dopravy a verejných prác.

Tilul10. (uhra),.

； i

】0 Tilul 10：
' í

11
A. Osobné vydivky .................................. .. 288.300 j __

B. Vecné výdavky .................................. 165 400 j 11-000

453.700 i 11 GOG j
T

CúchoTá * p anco ri sluzbi.

Úrady； '・ 口
A Ossbné výdavky.................................................. 897-000 | — |ì 897-(

B. Vecne výdavky....................................................」 460.100 | 35OW l| 810.

§ 1.(uhm).. 1,357.100 j 350.000

Tilul 11.(úhrn)

Kapitola 11.

1,357.100 j 350.000

A. Oscbaé rtdavxy:

Tiïol1................................................................... 42Í-100 — 421.10(]
Titul 2................................................................... 32,086.000 — 32,088-000
Tilnl 3................................................................... — —
Titul 4 ............................................. :一 一 —
Titul 5................................................................... - —
Tilul 6................................................................... __ —
Tilul 7................................................................... 1 95-600 - 95.6G0
Tilul 8.................................................................. ， — - —
Tilul 9.................................................................. '1,302.500 - 1,302.500
Titul10.................................................................. i 288.300

二 !
288300

Tilul )1.................................................................. 897.000 897.000

Vecné výdavky；

;

J
 
4
 
5
 
6
 
7
•

&

シ 
o

・
 
L

隅川5月00 '19.806-400 I 88,522.200

■ 35,092-500 ' — i 35,092.500

i 1
, 1
1 298.000 125.090 : 423.000
1 1,881.000 . 70.000, 1,951.000
1 47,205.000 1 6,338-000 53343.000
1 79.000 ! - 79.000
:4,003.300 i 2,000.900 6.003.300

3,232.(rO 1
- 3,232.000

1 9,544.900 ! 930-000 10,474.900
[ 一 ! 9,936.400 1 9,936.400

1,847.100 46.000 [ 1,893-100
； 165-100 . 11-000 j 176.40-»
「 460.100 350.000 II 810.100

Úhrn

Ùhra osobných výdavkov 
Ú hra vecných výdavkov

Celkový úhrn kapii.11.

35.092.50Û ； — 35,092SCO
68.715.800 j 19306.400 j 88,522*200  

103,8郎•翫 j 19,806.400 ,123,614.700
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11. Ministerstvo dopravy a verejných prác.
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Štátne príjmy

1941

Ks

11.Ministerstvo dopravy a verejných prác, i

11 1 Kabinet minislerstva doprnvy a verejných prác............................ 606.000

2 SUtna služba stavebná.

1 130.000

3 Cestné kďmuiukácie. j

1 Prijmy zo štátnych a štätúni spravovaných cieat a mostov . . || 
i

3.606.000

4 Technické skugbnictro a výskumnícHo. i|

1 Taxy za skúšky a revízie parných kotlov...........................  . . || 22OÜ90

5 1,725.400

6 Vedné stavby ...................................................................  1 5,200.000

7 Správa Štátnych budov.................................................................... 5,450.2t»

8 Stavba budov a kúpa realít pre potreby civilnej štátnej spr&vy 〔 10.090

9 Plavebníelvo.

1 Plavebné úrady 6.500 000

10 Baníctvo.

1 Banská administralfva 1,768 000

11 Ciachôvá a puncov & služba.

1 Riadiletstvo, ciachové a puncové úrady............................................. 1,307.200

Celkový úhrn kapitoly 11.... 26522.900



Slovenský zákonník č.1.

12. Ministerstvo financií.

1 j 1941
レ: [I
ls _ 1 Štátne výdavky M riadne mimoriadne úhrn.

x U M 1 Ks

12. Ministerstvo iínaacií.

! 1

12 i Mínístentvo Kaucii.

'1 Minis 1er:

1.Pial minis Ira...................................................... 90-000 — 90-000
! 2 Náklad aa prípadnú zmenu y osobe minislra 30-100 — || 30-100

j A- Osobaé rýdarky .................................................. 120.1¢» — II 120.100

' § 1.(úhrn)... 120.100 — || 120-100

；2 Üslredaâ správa: II
A. Osabaé výdavky .................................................. 10,127.900 704X)0 1 10,197.900

1 B. Vec“ rýdユヾky.................................................. 2346040 191.000 | 3,037540

i i
1 i § 2, (uhra)...

12,974.440 261.000 || 13,235 440

I Tíld 1: 1!

I ； A. Osobné rýdavly................................................. 10,248.000 70.900 10,318-000
1 B. Vecné i-ýdarky................................................. 2例6340 191000 |l 3(037.j40

Tilul1(úhrn)...
13.0M.54O 2614X)0 J 13,355.540

2 Podrúdaié úrady a orgány.
II
II

1 Fíaanáaé úrady ad d i nis Ir a tfvn e：

A. Osb二之 výdarky................................................. 13,638.700 — ô 13,638.700
B. Vecat výdavky ................................................. 2,112.900 1W.400 J 2,213.300

' § L (úhm),..
15,751.600 100.490 | 15352.000

2 Techaícká finančná kontrola: | 1
A. Ossbsé vjdavky............................................ 1 64S-400 — 1 648.400
B. Vec显 výdavky ................................................ 68.990 2.0001| 70-980

§ 2, (úhrn) • < J 717.380 ' 2.000 1 719.380

i 3 Finaačaá prokuratúra: j ■ i 1

A. Oiobaé výdavky.................................................... j 660-9Ô0 — || 660.900

d. Vecné výdavky............................................  . । 289.550 í 3.000 : 292-550

§ 3. (úhrn) * • • j
i| 

W0.450 3.000 953.450

i,
4 Daňové úrady； i

4

1 t
A. 0：jbné výdarky.................................................... : 20,677.700 [ I； 20,677.700
B. Vecné výdavky.................................................... j 400 ' 194.800 3,043.200

§ 4. (úhrn) - . . f! 
;i

23,526 100 194.900 ； 23.720900

1 ,
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12, Ministerstvo financií.

R
ァ § 

d

II-
Štátnevýdavky

1941

riadne
nimoriadne || úhra-ľ Ks

12 2 5

6

Ü s l r e d n á B t á Lu a pokladnica: 

A. OsobnG výdavky .................................................  
B. Vecné výdavky .................................................

§ 5. (úhrn)...

Pozemkový kataster: 

'A. Osobné výdavky................................................... -
B. Vecné výdavky...........................................................1

1 II
! 匕

1 i,
324.160 I — 324.160

24.100 ! 20.000 ' 44.100

340.260 1 20.030 j 368 260

1 f

8.449.300 I

5 AR2.7Ì)O 1
56.000 8,505.300

11R.000 5.800.700

7

S

9

10

11

§ 6. (úhE) . . . 1

Colné úrady:

A. Osobné výdavky ........................................................

§ 7. (úhrn)...

Dôchodková kontrola：

A. Osobné výdavky .........................................................
B. Vecné výdavky ........................................................

§ 8. (úhrn),..

Finančná stráž:

A. Osobné výdavky ........................................................
B. Vecné výdavky ........................................................

§ 9. (úhrn)...

j Úrady p o l r a v n e j dane n a čiare:
A. Osobné výdavky .........................................................
B. Vecné výdavky ........................................................

§ 10. (úhrn)...

C h e m í c k o-l e c h n í c k á skúSobňa I i n. 
správy:

A. Osobné výdavky ........................................................
B. Vecné výdavky.......................................................

§ 11. (úhrn)...

Titul 2:

A. Osobné výdavky .........................................................
B. Vecné výdavky..................................................

Titul 2. (úhrn)..

14,132.000 1
171000 14306.000

1

7«214.000 
1,125300 140-000

7,214-000
1.265-300

8,339.300 140-000 8,479.300

7.6S3.800
2,791.400

- 7,683.800
38.500 , 2,829.900

10,475.200
r

38500 リ10,513-700

20,231.100
6,253.000

'í 
h

— i 20,231.100

184.000 6,437.900

26,484.100 ' 184.000 'j 26.668 100

1,436.000
264 000

il
— j 1,436.070

6-500 ] 270500

1,700 000
i !l
i 6.500 !1,706 500

47.280
15.000

II ， 
!l 

— 47.200
10 090 Q 25.000

62.280
10 000 " 72 280

1 • 

81.011340
1 21475.330

II

56.000 i 81,067-340 
817.200 .； 22,292.530

J 102,486.070 873.200 }103.359.S70

ll II
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12. Ministerstvo financií.

riadne mimoriadne iihrn

j Verejné dirky.

1 Priame dine： 

A. Osobné x'ýdaíkv...................................... 
B. Vecné výdavky ......................................

§ 1.(úhrn)...

2 Diá z obratu a prepychová： 

A. Osobné ndavky................................. 
B. Vccaé vVdavky ......................................

§ 2, (úhra)...

4 Spotrebné dane: 

A. Qsobaé výdavky .....................................
B. Vecné výdavky..................................'...

§ 4. (uhraj ...

,5 Poplatky: 

A. Osôb“ výdavky..................................
B. Vec建 výdavky.................................................

§ 5. (úhrn).. <

,6 K a r 1 e 1 o v ý poplatok: 

A. Osatné výdavky................................... 
B. Vecné výdavky.............................. ....

§ 6, (úhrn)...

Tiíal 3:

'' A. Osoba é rýdavky............................................  
B. Vecné výdavky ........................................

Titul 3. (úhrn)..-

4 Monopoly.

1 Sol — soin ý monopol; 

A- Osobné výdavky .......................................  
B. Vecné výdavky .......................................

X
: § 1.(úhra).. <

2 Sladidlá：

í| A. Usobné výdavky.................................................
I： B. Vecoé výdavky..................................................

§ 2. (úhra) . • <

92100 92.100

92.100 — 92-100

2.009 —

j 2.000

70.000 -
j 70.000

1 72.000 - 1 72.000

1 L‚ 一

1 314000 314 000

1 314 000
- 1 314.000

60.500 —

1 
j 60.500

1,670.000 - ；1,670.000

1,730.500 1 1.730500

____

i
:

— — —

— !-

62500

i
62600

2,146.100 一 2,146.100

2,208.600 — 2,208.600

35.000 35.000
2Í.5H.OOO 2,075.000 23,589-000

21,549.005 2,075.000 23,624.000

1
一 i

6.000 ! — 6.000

6.000 1
— 6.000
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- ____ ____  一

12 4
1

Výbušné látky:

8.300 J 8.800

§ 3. (úhrn)... 8.800 -1 8.800

Titul 4:

A. Osobné výdavky .........................................................
B. Vecné výdavky........................................................

35-000 
21328-800

-12,075.000 丨
35-000 

23,603.800

Titul 4, (úhrn)... 21,563.800
2,075.000 j

23,636 800

5
Statua lotéria: |

A. Osobné výdavky .........................................................
B. Vecné výdavky .........................................................

5*000  
4,952.000 J 5 000 

4,952.000

I Titul 5. (úhrn)... 4,957-000 一 4,957.000

Kapilola 12,

A. Osobné výdavky: 

Titul1..........................................................................  
Titul 2..........................................................................  
Titul 3..........................................................................  
Titul 4.......................................................................... 
Titul 5..........................................................................

10,248 000 
81,011340

62-500
35.000

5.000

70-000
56.000

10,318.000 
a 1.067.340

62.500
35.000

1 5.000

Ührn ... 91,361-840 126-000
1 91.487 &40

B. Vecné výdavky: *

Tilul1....... ....................................................................
Titul 2.................................................................................
Tilul 3.................................................................................
Titul 4.................................................................................

' Titul 5.................................................................................

2,846.540 
21,475330

2,146.100
21,528.800

4,952.000

191.000
817.200

2,075.000

3,037540
22,292-530
2,146100

23,603.800
1 4,952-000

1
Ühm ♦.. 52,948.770 3,063.200 1 56,031-970

Úhrn osobných výdavkov . 
Uhm vecných výdavkov ...

91.361.S40
52,948.770

126-000
3.0&3-200

Il 91.487.S4O 

|| 56,031.970

Celkový úhrn kapitoly 12..,. 144,310-610 3.209.200
Q 147,519.810

1
• 1
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12 1' FEančná správa,

1 1' Üslreùi 卬r£r&......................................................................................

Titul1.(úhrn)...

2 Podriadeoé úrady a orgány.

1; Fùianòié úndy ukunistralívne.........................................................

(2 ' ľcchmckA fmuäiá kontrola .........................................................

i 3 Ficaaéuf prokuratúra ........................................................................
! 4 Daàové àndy...................................................................... .....

；6 Pozemkový luiasSr............................................................................

í " , Colné úrady ...................................................... ...............................

；8 i Dôchodková kontrola .......................................................................

j 9 Ficuäiá stráž.....................................................................................

10 Úrady potnvnej dine na tiare.........................................................

11 Chemidco-lechnidíá skúiobAa (tnančnej 6právy...........................

Ti Lui 2. (úhrn)...

3 ' Verejné dávky«

1 Priame dan« ;

Ĺ Daá dôchodkov á: 

pol la) Daň dôchodkori.........................................................

í 1 pol,1b) Branný prúp30k.............................................................

I '
i E pol, 2. Príspevok pôdTa vl.nár. č. 393/1938 Sb. z, a n.
■ “
: リ

“ HL Dan e v ýn ocot é :

! 1 pol.3. Vieobeuá daá zárobková.........................................

j [ poL 4. Zvláštna daA zárobková...................................................

í J f pol.5. Prirážka podľa t1,nár, t. 393/1938 Sb. z. a n. * .
j ■ 11 pol- 6. PozemLová dan.......................... ........................................

j : j! 8b) Mimoriadna daä postihujúca dividendy a úroky
i i 心 z oieklorých cenných papierov pevne zúročíleľ-

丨 pol.10. DaA ž vyääiebo dužného..............................................
j r g
,j JD Dane výnosové (úhrn)...

J 1 1

252.000 一

252.000

50 000

500

300.000 

25,200

2,860.000 

90500 

12.500 

13000

150.000 

20.100

3321.800

185,000000

1,000.000

32,000.000

7,000.000

12,000X)00

9,500.000

15,000.000

15,000.000

25,000.000

2,400.000 

1,800 000

290.000

87,990.000
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3

12 3 IV- Doplatky zruš ených daní p r i a m y c h :

pol.11.Válečná daü .........................................................................
pol.12. Daň majetková........................................................................
pol-13. Daň banská....................................... .....
pol.14. Slábia dôchodková prirážka.............................................

IV. Doplatky zrušených daní priamych (úhrn)...

V. Daň z po T «vačky:

pol.15. Daň z poľovačky ...... ..... .......................................................

V!・ Poplatky 2 oneskorenia atď-：

pol.16. Poplatky z oneskorenia (úroky z oneskorenia) po 
odrAtanl dobropisov (nahradzovacích úrokov), ná
hrada nákladov na upomienky a exekúcie po od~ 
rátaní hotových výloh daúovej 包 súdnej exekúcie, 
pokuty ako aj opúifacie àiastky a náklady trest
ného pokračovania predpísaného k náhrade pa 
odrátaní výloh trestného pokračovania....

§ 1. (úhrn) . . •

Dan z obratu adah prepychová:

a) Dan z obratu a daň prepychová........................................................  

b) Poplatky z oneskorenia po odrátaná náhradných úrokov, 
pokuty, tresty na peniazoch, oko aj upúíCacie £iasliky a ná- 
Mady trestnčho pokračovania predpísané k náhrade po od
rátaní výloh trestného pokračovania, náklady vyšetrovania 
a dôkazov predpísané k náhrade, ako aj trovy odhadov po 
odrátaní príslušných výdavkov ..... ..... .......................................

c) RozliSné príjmy a náhrady víetkého .druhu..................................

§ 2. (úhrn)...

Clá：

pol.1.Dovozné a vývozné clá:

a) dovoznč clá....................... ..................................................

Pol,1,(úhrn),..

pol.2. Colné poplatky;

a) vážné ...... ..... .........................................................................  
b) CkladnG ...................................................:....

c) poplatky za úradné výkony zriadencov ....

Pol,2. (úhrn)..,

E

—

1,000.000

15.000-000

321.990.000

353.499,000

1,500.000

1.000

360,000 000

100,000.000
10.000

100,010.000

70.000

70.000



Slovensky zákonník č.1.

12. Ministerstvo financií.

1941

ミ「ヨ Staine príjmy —
-: a
ェi-- Ks

じ 3 pol.3. Colné úroky a úroky z oneskorenia........................... 50 000

Pol.3. (úhrn) .. 50.000

Nepredminúvaaý príjem;

colné isloly.........................................................................—

§ 3. (úhrn)., 100,130.000

4 Spolrebné dane:

poL 1-Daň z liehu:

a) rýrobaá a spotrebná dan z liehu........................... 123,000-000

b) dávka z droždia......................................................... 270.000

c) koalrolný poplatok podlá § 6 zák. C. 634,1919
Sb. z, & n....................................... ............................... 360.000

d} koalrolný poplatok podlá ¢1. H. zák. i. 86,1932
Sb. z. a n.................................................................... 2,400.000

e] sprosfovacía dávka čl.VI., § 5 zák,る 86 1932
Sb. z. a n....................................................................... 120.000

Pol.1,(úhrn),.. 126.150.0CO

アエ 2- Spotrebaá daň z droždia............................................... 6,000 000

poi.1 Daâ z cukru........................................................................ 74,000.000

pol.4. Din ž kyseliny octovej.................................................... 1,000.000

poL 5. D“6 z prípravkov ku kypreniu cesta ........................... 700.000

poL 6. DaA z minerálnych olejov ............................................... 23,000.000
i i pol.7. Daň z umelých jedlých lukov..................................... 1 3,000.000

1 , po!. 8. Dad zo zapaUvačov......................................................... 8,000.000

poL 9. Dan z elektrických zdrojov žiarenia.......................... 3.O00.JOO

" pol.10, Dávka zo ímJvého vina ............................................... 250.000

poL lí, Vieobecná daú nápojová.............................................. 10,000-000
', pol.12. D ad z limonád, £；ínerálnych a Edových vôd ... 2,010.000

pol.13・ Daá z piva....................................................................... 25,000.000

" Pol.14. Daá z misa....................................................................... 13,000000

pol-15- Potravná da百 na ................................................... 1,600.000
20,000.000

； pol.17- Dan zo spolreby gumového tovaru.......................... —
； pol. 18. Náhrada obcí za vyberanie obecných dAvok pri

: potravnej dani na 百are • - • ............................... 200.000
' pol 19. Rozlid建 príjmy ............................................................. 150.000

1 pol.20. Daň z vodnej sily .............................................................. ——
! 「 pol. 21.Daň 2 motorových vozidiel............................................... N —

i ' § 4. (úhrn) ... I

:' 1
___317,960-000
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12 3 5 Po p 1 a tiky : 

pol.1.Kolky ................................................................................... 
pol.2. Právne poplatky...........................................................  
pol.3. Taxy ..................................................................................  
pol. 4, Dopravné dane železní£né: 

a) daň z jazdných li&l'kov.......................... 
b} daň prepravná na štátnych a slàlom prevodzo- 

vaných železniciach ...................  
Z výnosu prepravnej dane na štátnych a §tálom 
prevodz^vaaých železniciach podľa £1.II, fi
nančného zákona ponech&va sa à úhrade pre- 
vodzovaclch výdavíkov slovenských štátnych 
železníc čiastka do vý§ky 51,145.300 Ks. 

c) daň prepravná na železniciach štátom nepre- 
vádzamých .............:.

d) daň zo zavazadiel................  

pol.4. Dopravné dane železničné (úhrn)..................................

pol. 5. Dávka z jazdného za osobnú dopravu na. želez
niciach ................................................................... 

pol. 6. Daň z jazdného za hromadnú dopravu osôb ... 
pol. 7. Dávka iz telefonných poplatkov.................................. 
pol*  8. Dávka za úradné úkony vo veciach správnych .. 
pol.9. D® zo zbrane a lovu podlá z&k,るL XXm/1883 ..

§ 5. (úhrn)...

35.&56.100 
a5,000・ooo 

6.709

23.650.000

100 000 
2C0.000

24,000-000

11,000.000
1 1,500.000

3,000000
12,000.000

1 172,162^00

4

5

6

1
2
3

K a r l e lo v ý po p 1 a l olk ........................................................

§ 6. (úhrn)...

Titul 3. (úhrn)...

Monopoly. 
.Sol........................................................................................................................  

Umelé sladidlá...................................................................................
Výbuíné látiky .....................................................................................

Tilul 4. (úhrn)...

Si&tna lotéria. 
Štátna lotéria ....................................................................................

Tilul 5. (úhrn)...

Kapitola 12.

Titul1.........................................................................................................................
Titul 2....... ..........................................................................................................
Tilul 3. , . , .......................•........................ .......................................
Tilul 4.........................................................................................................................
Tilul 5.........................................................................................................................

Celkový úhrn kapitoly 12....

1 50.000

! 50.G00

1 1,272,192-8()0

I 41,480.000
' 200-000

1 2,500.000

1 44,180.000

6,000.100

1 6,000.100

252.000 
3,521.860 

1t272，192.800 
44,180.000

6,000.100

1,326,146.700
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13. Všeobeaá pokladničná správa, ；

K VseobccB« pokladmcnÄ sprín.
1

1 6Msy dlh.

1 PríspCTok itátnej správy na úhradu
slátDeho dlhu：

B. Vec*  vídivky..................................................
96,412.702 — 1 96,412-782

2 Sprín šUlneho majetku.

1 Úroky a výdavky zo Šekovej služby,
z bežných účtov š t podnikov a
z prechodačho úveru：
B. Veczé vjdavky................................................. _ 4,500-000 4,500.000

2 Úroky z ceaaých papierov:
B. Vecné výdavky................................................. -・ 一 ー

3 Nákup ceaaých papierov:

B. Vecaé vjdzvky................................................. — 5,000.000 5,000.000

4 Výkop akcii a prinrilaých obligácii
mies loycb železníc a ak c. kúpefov;

B. Vecné rýdivky ................................................. — 4,000.000 4,000.000

5 Výlohy spojene $o správou šlál. rie Č-
aych pozemkov bez domového pri-
slalenstTï a $ o správou pozemkov

! ceiloýcb:

B. Vecné výdavky ................................................. 500 — 500

Tilnl 2; II
1 A. Osobné výdavky ................................................. —j I ——

1 B. Vecné výdavky................................................. 500 13,500.000 1 13,500.50a

Tilul 2. (úhni)..,
500 13,500.000 1 13,500.500

> 3 Mea龜 !
1 1 Kurzová itrala:

B. Vecné výdavky......................... ........................ - - —
, 2 Üprava meny: ,

j A, Osoboi výdavky .................................................. - ー ー
j B. Vecné výdavky .................................................. — 10,120.000 1 10,120.000

Tilul 3: 1 1
A. Osobaé výdavky .................................................. j _ i - 1 -

1 B. Vecné výdavky ..................................................
— 1 10,120.000 1 10,120.000

Tilul 3. (úhrn),.,
- 1 10,120.000 10,120.000
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Slátne garancie.

Náhrada strát vzniklÿch .prevzatím 
štátnej garancie za dovoz minerál
nych olejov p o d T a v 1.nár. 38/1921 S b. 
z. a n.:
B. Vecné výdavky ........................................................

Záväzky z prevzatých záruk；

B. Vecné výdavky........................................................

Príspevok 5 t & t u f o n d u** ：
B. Vecné výdavky ........................................................

Príspevok Štátu „Všeobecnému f on- 
d u": .

B. Vecoé výdavky .........................................................

Príspevok Štátu p od Ta § 21 vl,nár. c. 
56/1937 S b. z. a n. o úprave pomerov 
slovenského stavu.poistenia F é- 
n i x u život, poisť. spoloSnosfi v o 
Viedni:

B. Vecné výdavky .........................................................

Výplata schodkov sirotských p o~ 
kladní c:

B. Vecné výdavky ,, ....................... ..... .....

Výplata súdnych depozitov:

B. Vecné výdavky .........................................................

Titul 4:

A. Osobné výdavky . . ..............................................*
B. Vecné výdavky........................................................

Tttul 4. (úhrn) ,

Sl&tne dotAcie, subvencie a preddavky.

Príspevok n a podpory poTíiohospo- 
d. Â r o|m pqstíhnutýni živelnými 
pohromami podľa z Ä k. č, HB/1927 S b. 
z. a ロ・：

B. Vecaé výdavky .........................................................
Na podpory m e p o In o ho 6 po d Ar o m pri 

živelných pohromächi
B. Vecné výdavky ........................................................

Bezúročné preddavky obciam, spoje- 
Uも s kataslrálnym meraním a v y- 
medzní kovaní m:
B- Vecné výdavky.........................................................

_______________________

B56.800

100.000

r 
i i；

2.000 j

2,000.000

3,280-871

6,158.031 1

1

300-000

50.000

-150.000

11,940.902

11,940.902

200.000

2.000

2,000.000

3,280-871

6,158.031

300400

50.000

150000

11,940.902

11,940.902

856.800

100.000

200.000
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3 4

5

6

Na podpory z dôvodov likvidácie 
6k6d Tílcčaých a nicklorých Škôd 
popTcrralových podlá v 1.nár. č. 
1O&'1931 S b. t a n. a na škody vzniklé 
na mrnom dzcmi Štátu pri voj. 
(tieal proti Pols ku:

B. Vecné vjdjvkf .................................................

Dotácie podfa §22vL nár. t. 162/1939 SI. 
L [ondu zriadenému pri Minister- 
stve bospodárslva pre zmiernenie 
škôd zipTičínenýchlovnou zverou 
v polovnom alebo lesnom h o s p o- 
dirslve a na zveladenie polo“ 

n í c 1 $ a:

B. Vecné výdavky.................................................

Podporné akcie a a účel prebylku d ô- 
cbodkových pokul:
B. Vecné výdarky................................................

1,000000

40900

1,800.000

1,000.000

40.900

1,800.000

!

i

Tilol 5:

' A. Oiotnŕ výdarky.................................................

B. Vecné výdavky................................................. 1,997.700 2,000.000 3,997.700

Titul 5. (úhrn).., 1,997.700 2,0004)00 3M700

‘6

1

1 
■

1 
,1
i
i

Spdoäi výdiTky všetkých rezortOT.

Výdavky spojené 6¢)iekovým pokrs- 
éovaaím:

B. Vecné výdavky................................................: 1,000.000

J

1,000.000

i

Titni 6:

A. Osoboi výdavky .................................................
B. Vecné výdavky ................................................. 1,000.000

J

- 
1,00030

Titul 6. (úhrn| .,. 1,000.000 -1 1,000.000

i

j

i

1

2
i

i

Admínislralívne výdavky.

S t á lo y dozor: 
A. Osobné výdavky.............................................

Náklad na vyberanie dávky z m a- 
jelku;

B, Vecné výdavky.................................................   |

Náhrady a iné: j
B. Vecné výdavky.................................................J

394.000

30-000 1

■

500

270.000 j

394.000

500

300,000

ll
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7 3 Titul 7：

A. Osobné výdavky ........................................................
B. Vecné výdavky .......................................................

I

394.000 
30000

1
j

270-500
394.000
300.500

Titul 7. (úhrn)... 424,000
270 500 1 694.500

8 Údely miesto prídelov fondom a sväzkom 
územnej samosprávy. j

1 Údely do správy Ministerstva vnútra 
p o d T a prílohy “D" z á k. č. 190/1939 S 1.z.: 

B. Vecné výdavky .................................................36,359.100
ヽ

36,359.100

2 Údel hlavnému mestu Slovenskej 
republiky z dane z obratu a prepy
chovej podlá S 10, o d s. 5 z á k. C. 77/1927 
n 169/1930 S b. z. a n,：

B. Vecné výdavky ......................................................... 400.000 400-000

3 Prídely «bciam podľa § 9 z á k. C. 77/1927 
S b. z. a d z v ÿ n o s u dane domovej, 
ktoré v r. 1940 vy b e r a 1 y obecné pri
rážky k p r i a. m y m daniam nad 250%： 

B. Vecné výdavky ..... ..... ..... ..... ...................... ..... 15,000.000 15,000.000

4 Údel miesto prídelu z výnosu 1.5% 
zvláštneho príspevku podlá § 109 
zákona o priam, daniach Náhrade- 
V é m u fondu p r i Zemedelskej rade 
podlá § 108 cit, zákona:

B. Vecné výdavky ......................................................... 1 B43.20O 843.200

Titul 8:

A. Osobné výdavky ..................................... 
.B. Vecné výdavky ............................................. 52,602.300 一 52,602.300

Titul 8, (úhrn)... 1 52,602.300 — 52,602.300

Ühm kapitoly 13.... 152,437.282 37,831402 190,268.684

A. Osobné výdavky： 

Titul 1.........................................................................
Tilul 2................................................................................
Tilul 3...............................................................■,.,
TíLul 4................................................................................
Titul 5................................................................................
Tilul 6................................................................................
Tilul 7................................................................................
Titul 8................................................................................

394Q0O

— li
1 394.000

Úhrn .... 394-000 — 1 394.000



U. Všeobecná pokladničná správa.
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1941

1 mimoriadne 
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13 B. Vecné výd“k”

Timi 1. .......................................................

litui 2...................................................................... 

Ti：ul 3......................................................................

i Tilul -L.................................................................

Tilul 5......................................................................

Titul fc......................................................................

Tilul 7......................................................................

Titul 6......................................................................

96.412.782 

500

1 1.997.700

1,000.000

30.000

52,602.300

i

13500.000 

10,120-000 

11,940.902

2,000.000

270500

96.412.782 

13,500300 

10,120.000 

11,940.902

3,997.700 

1,000.000

300300 

52,602300

j Úhrn ... 1 152.G43.282 37,831.402 189,874.684
i
i Ühra osobných výdavkov ...

1 Úhrn vecných výdavkov ...

394.000
1 152,043.202 37,831.402

394.000

189,874.684

! Celkový úhrn kapitoly 13 ... 152,437.282
1 37,831,402

190,263.684

i
i 
i

i
1

丨;
i i
卜

1 L

1 ;
í j

† 1l .
1: i
i , 
r

i
1 ■ i

「 i

i 
i 
i 
1 

I
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13, Všeobecná pokladničná správa.

百 

a e x ョ
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Štátne prijmy ；
!

1941

Ks

13

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

8

g

10

i
2

1
2

1

13. Všeobecná pokladničná správa.

Všeobecná pokladničná správa.

Správa hnuterného Štítneho majelku,
ロ roky a v ý 1 o h y zo 5 e o v eg služby, z bežných 

ú i l o v štátnych p odn íik o v a z prechodných

Úroky z pohladAvky finančnej správy -za p o -

Úroky z cenných papierov a iné úroky . • . • 
Podiel z ú S asti štátu n a aikciových spoločno-

V ý C a ž olk za predané, alebo stranám vrátené

Vý C a Žo k z a sporiteľné lk n i ž k y, žr &b y (lósy) a 
cenné papiere, ktoré boly vyhlásené ka- 
d u č» ý mi, dalej prepadlé depozity P o. •
dľa V es t ni k a uhor, m i n. fim (.15 z r.1903 ,.

Príjem od Slovenskej národnej banky 但 išly

Titul 2. (úhrnj •

Správa nehnuleTncho Štátneho majetku.

Titul 3- (úhrn) - • ■

Mena.

VrÁlené preddavky poskytnuté na úpravu po- 
hTadávoik a záväzkov v cudzine............................

Titul 4. (úbrn) • • •

šlÁUe garancie.

Náhrada rafinérii minerálny ch olejov z a 
zm eniky zaplatené pnaddavlkove štátom 

a iné n&hrady z garancií.............................................

Titul 5, (úhrn)..

85,752-594

15.000

400.000

4,200.000

4,000.000

30000

1300-000

300 000

100.000

12.000,000

22,545 4)00

500.000
1,500000

2,000.000
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13, Všeobecná pokladničná správa.

1.. 1941
1ミー« Štátne príjmy —

ニ [ こ 
こ： H Ks
上!" 工

ド 6 AdminirintíTne pokuty.

1 Peňažné tresly ukladané c i v i 1 n ým i «údmi
& správnymi úradmi......................................................... 4.000.000

2 Pokuty uložené vo j e d sk ým i súdmi ........................... j 10-000

• 3 Prebytok dôchodkových p o kút..................... .......... ..... 1 18,000.000

Titul 6. (úhrn)...
1 22,010-000

:1 AdmmislrstEe príjmy.

1 S l á l d y podiel na zisku 20 zapafovadiel... j 1,000.000
i 2 Poplalk\ za Štátny dozor............................................... 628.000

j 3 Taiy z usporiadania vecných lotérií ... 104X)0

1 4 " R e í nadá c ie nákladov za vyberanie dávky
z majetku a dávky z prírastku na majetku 10-000

! 5 Príspevky k režijným výlohám................................ ! 87.500

i 6 loé príjmy . . ............................................. ..... 15,028.009

'" Podiel zo samosprávneho londu n a č ias t 0 £-
1 Q é krytie výdavkov, kt oré prevzal Stál

j od krajiny (54%)................................................................... ! 55,080.000

Titul 7. (úhrn),.. 71,843.500

Kapitola 13:

T：lul I................................................................ ......................................... «5,752094
TilulZ................................................................ ......................................... 22,545.000
Titul 3................................................................ ......................................... 2,000.000

； Titul 4......................................................................................................... —,

一

1 Tilal 6........................................................... . 22,010.000
；* Titul 7.........................................................................................................-

71,843.500
1

1 Celkov? úhrn kapitoly 13. . . ■

1 i

；■ 1
i ，
i •
i ?

j

1 
[

1

204,151.094
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14, Penzie.

I K
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 | j Štátne výdavky 1941

i riadne mimoriadne j úhrn

Ks

14

1

2

3

4

1
2

1
2

1
2

1
2

14. Penzie.

1 Odpočívné a zaopatrovacie platy.

A. Osobné výdavky;

0 d p o i i v<n é a zaopalr-ovácie platy: 

Odpofivné a zaopatrovacie platy civilné .・‚ 
Odpočivué a zaopatrovacie plaly vojenské ..

119,354.100
13,676-400

J

-II
119,354.100
13,676-400

Titul1,(úhrn)..,

Vyplatené prevodné Čiastky lp r é- 
m i o v é rezervy): 

Civilné ... .........................................................
Vojenské .. ................................................... ....

Titul 2. (úhrn)..,

Nemocenské poistenie： 

Civilné .. ..............................................................
Vojenské.............................................*............................

Titul 3. (úhrn),.,

Rcíundácia vyššieho nákladu ad p o- 
čivných a zaopatrovacích platov 
p o d T a zákona £. 287Í1924 S b. z, a n.：. 

Železničným zamestnancom................................. 
Poštovým zamestnancom......................................

Titul 4. (úhrn) ...

Kapitola 14:

Titul1...............................................................................
Titul 2...............................................................................
Titul 3...............................................................................

'Tilul 4...............................................................................

Úhrn osobných výdavkov ,..

Celkový úhrn kapitoly 14 ...

133t030.500 — \ 133,030500

950 000 
170-000

J

950.000 
170-000

1.120.000 -II 1,120.000

1,200-000
2000

1
- : 1200000

2.000

1,202.000 -1 1,202.000

2,050-000 
377.000

1 

‚二 2,050000 
377.000

2,427-000
-1

2,427.000

133,030.500
1,120.000
1,202000
2,427.000

二
133,030.500

1,120.000
1,202-000
2,427.000

137,779-500 -1 137,779.500

137,779-500 -1 137,779^00
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14 Penzie.

"č 5 Štátne príjmy
1941

二- H
J ŕ机 Ks

_ ____ 一.___

14. Penzie.

N
1

OdpoèÎTné ■ zaopatrovacie
Prí^Krky šlaUrcli zamestnancov.

platy.

1 C i v i 1□ č：

a) R：adne penziinč príspevky.....................
b) Zrlijlné peozij. príspevky.....................

27,521.600.—
2,462.200.— 29,983.800

2 Vci eoské:

al Riadne penzijné príspevky  
b) Zvláštne peozij, príspevky ..

1,872.000.—
240.000.— 2,112.000

Titul1. (úhrn)... 32,095800

2 Prijaté prevodné čiastky 

(prémiové rezervy):

1
2

Civilné ............................. ..............................
V o j e n s k é...........................................................

1,350.000.—
50.000.— 1,400.000

Titul 2. (úhni)... 1,400.000

Kapitola 14:

Tilul I...........................................................................
T:tnl 2...........................................................................

32,095.800
1,400.000

Celkový úhrn kapitoly 14.... 33,495.800
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15. NaývyšSí účtovný kontrolný úrad
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Štátne výdavky

1941

riadne |
mimoriadne 

ÏG

úhrn.

15

15. Najvyšší účtovný kontrolný úrad.

Najvyšší účtovný kontrolný úrad: 

A. Osobné výdavky .................................

B. Vecné výdavky ........................................................

Celkový úhrn kap,15....

1,283-000

517.000

i
一
50.000

1,283 000

567.000

1,800-000
50.000 j

1.850000

!
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15. Najvyšší úttoniý kontrolný úrad.

2 _ £ Š l á l n c príjmy

1941

Ks

15. Najvyšší účtovný kontrolný úra(L
15 Nzjv^šii jctovný kontrolný úrad..................................................... —

Celkový úhrn kap.15*  . . ■

i t 
i

■
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16, Štátny pozemkový úraď
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Štátne výdavky
1

riadne j

1941

mimoriadne 

Ks

úhrn

16, Štátny pozemkový úrad

i

16
1 1

Stálny pozemkový úrad.

Ústredie: 

A. Osobné výdavky............................ ...
B. Vecné výdavky.........................................................

i

1,319.000 j
320.000 1 110.000 !

1,319.000 
43O.OOG

§ 1.(úhrn)...
1,639.000 1

110.000 i 1,749-OOC

2 S t á L n e obvodové úradovne pre p o- 
z e m k o v ú reformu:

A, Osobné výdavky ........................................
B. Vecné výdavky ... ...................................

1
1

1,181.000
230-000 6.000 j

1,181.000
236.000

§ 2. (úhrn).. 1,411.000
6.0C0；

1,417.000

Kapitola 16:

A. Osobné výdavky: 

Titul1.................................................................... 2,500-000 - I 2,500.000

B. Vecné výdavky: 

Titul 1................................................................... 550.000 116-000 666.000

Celkový úhrn kapitoly 16.... 3,050.000 116000 3,166.000

1 i
1

i
1 1
1

•

1 1

1i
1

1
1

1 11:
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16. Štátny pozemkový úrad

1941

ミ=

金ŕ ロ Ks

16 '' 16. Štátny pozemkový úra(L
'1 Ústredie.................................................................................................... 8.000

ílaine obvodové úradovoe pre pozemkovú reformu .... 6.500

Prúperok fondu pre pozemkovú reformu................................ 3,151-500

Celkový úhrn kapitoly 16.'.. 1 3,166.000

i i

ハ

1 1 
;i 
j í

i
,i
11 j

í í
；!
1 .
j
I
1

i

í 
い

：i

j, 
Ž

J

i
1

í

j
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Príloha A.

SKUPINA II.

Správa štátnych podnikov.
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§ 1.Slovenská pošta.

§ 1*  Slovenská 
(Patrí do pôsoibnosli

Náklady
Jednotlive Ühmom

Ks

A. Prevádzkový rozpočeL

I Prí-ádzkoré náklady:

I. V：温Bl cikhdy preTádzkoré:

リ P：a!y clálych zamesbiincor.........................
h) OsRnt nSEady............................................ 
c) Odpisy . . . •..............................

59,173.400
30336.820
12,200.000 101,710.2»

2. Nikedy 6?rHne (ústredné): ヽ

a) Kabiel mヨ愴Ira............................................
b) Rezort posloxý............................................
c) Odpisy ..........................................................

294330

294.330

3. Náklidy víeobecsé： ' Il
a) Penzie .........................................................
b) Oslatnt o£k：ady............................................
c) Odpisv ...........................................-..

9,389.500
21,647.200

31,036.700

4 ADl;c；p3vané šírily...................................... 133,041.250

H^roky z ÍDveeličaých dlhov , ..• • 2,592-614

山•Straty finaロモnを：
■

L Úroky • > ' 67.386

2. Iflé itraty I:nuČ3é........................................... 1 522.950 590.336

rV.In 点 n i klad y：
1 1

I. Phly stálych zamestnancov ......
Q亠’〜 -

'2. aialnO nákhdy ......

-

140.000

- 1

3. Odpjy.............................................................. .................... __
140-000 j

Súčel aákladov ad L—IV.... ! 136,364^00

V. Zisk....................................................................
! j

-

ÚhrnoiD •..；
__________________

136.364.200 |l

B, Zistenie konečného schodku.
i
1

I. Prevádzková 6lrata..............................
I 1,479.200

11 Sp lÄi k y investičných dlhov ..
; 340-518 J

Úhrnom ...： _________1 1,819.718 1
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§ L Slovenská pošta.

pošta.
Ministerstva dopravy a verejných prác.)

1
Ťažby

Jednotlive

IQ

Úhrnom

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádziko^éfazby:

1.Vlastné tažby prevádzkové....................................... .......... ..... 121,620.000
2，Iné íažby prevádzkové.................................. ................................. 9,992.000 -

3. Penzijné prispeviky ......................................................................... 2,063 000 134,475.000

II. Zífikyfinančné;
1.Úroky .................................................................................................. "J —
2. Iné zisky finančné ................................................... . . J —• —

III. Iné Eažby .......................................................................................... 410000

Súčet (ažieb ad 1.—IH.... 134,885.000

IV. S l r a l a ......................................................... 1,479.200

Úhrnom ... 136,364.200

B. Zistenie konečného schodku.

K o n e C n ý schodok ......................................................... ! 1.819.718

Úhrnom ., 1319.718



101 __ S 1 o v c n s k ý zákonní

§ 1.Slovenská

§ L Slovenská
(Patrí do pôsoibnosti

Náklady Jednotlive 

¥

1 úhrnom

加

C. Investičný rozpočet, 

Invcslicné náklady.

L I □ r e & l i c i e pravé:

L NcÍľiuIeIdúsLí:

í) Stavby budov okrem rozhlasu.................... 13,095.000
b) Stavby bodov rozhlasu.........................................2,B5O.OOO

2. HauteToosli (inventàr) ............................................................

3. Trate.............................................................. ....

15,945.000

15,707.600 
'17,761-000 49.413.600

IL Obnova:

!■ Nehaclelnosli:

a) Stavby budov okrem rozhlasu.................... 150,000
b) Slavby budov rozhlasu................................... 100000*

2. HsuteTaosii [hnenlàr) ...........................................................
3. Trate........................... .................................................

Ülimom ...

j 

!

1

250.000 

1,386100 

1,744.000 3,380.100 
—

52,793.703

J
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§ 1,Slovenská posta.

pošta.
Ministerstva dopravy a verejných prác.)

Ťažby
Jednotlive Ührnom

K.

C. Investičný rozpočet. 

Investičná úhrada.

I Investície pravé:

1. Podielom' z prevádzkového zisku ...
2. Pôžičkou ....................... ..... ...................................................................
3. VlafiLnÿmi proslriedkami.............................................. ..

II. Obnova: 

Vlastnými prostriedkami.....................  • ■... .,

— i
35,213.600 I
14,200.000 ' 49,413.600

3380-100

Úhrnom ... 52.793.700

-
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§ 2 Poštová sporiterna.

§ 2・ Poštová 
(Patrí do pôsobnosti

Jednotlive Ühmom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet

L Prcvádckovi a i k 1 a d y:

1. VluH aiklady prevAdzkoví:

i) PUty «Ulych xuiettiuiict»T.................... 3,328.880
bl 0«Ulae niklidy........................................ 3,900.000
c) OdpifT ..................................................... 2B5.000

2. Nikladf spráme (úitrcdni):

U Platy Mych umesBanccn 
b| náklady........................................ —.—
cl OdpiiT ...................................................... —

3. NákUdy Yieobecui: 

4 Penúe ............................................... ——
b| OtUtai úklidy...............................................1,655^94
6 Odpisy ......................................；., —

3

1,655.694 9,169.574

i U. Úroky z inTeilíCných dlhov . .........................

I IQ. Slraly Iíd*d£hí:

I 1 ............................................................. —

1 1 ti rirtly fambii................................. —

—

ヽ

I IV.lač Biklady;

I 1. Plity stálych zunestiuocov.................................................
I 2. Ostatné niklkdy...................................................................

3. Odpúy ................................................................................

—

Súčet nákUdor L—M ,..

V Zi,k ..........................................................................................

9,169^74

3,992.966

Ohmom ... 13,162^40

B. Zistenie konečného prebytku«
LPrídely fondom dotovaným z rýdzeho 

ii«kn.............................................. •.. ,,. 2,992-966

U. Prídely z Akl &d né m u i m in i u:

•) Spllťkf imntiCnýcb dlhov.................................................
b) Ührada inTeilíctí z prevádzkovtbo zisku.....................

1 - 

—

W. Katieíoý prebytok (odvod do H, pokUdnice), 1,000.000

ÚhnwD ... 3.992.966
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§ 2, Poštová sporiteľná«

sporiterňa.
Ministerstva financií.)

Ťažby
j Jednotlive 1 Ühmom

j Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prevádzkové t a žb y:

1 .-Vlastné E2by prevádzkové......................-..............................
2 . Iné tažby prevádzkové,..................................
3« Penzijné príspevky .................................. ................................. .....

12,610.000
360.000
192.540 13,162.540

II. Zisky íínanCné;

1 .Úroky ..............................................................
2 . Iné zisky Iinam£n£ '................................................... .,, 一 __

—

Súčet Cažieb ad L—III.... 13,162^40

一

ヽ

IV. S t tra t a< 卜..............

Ühnnom ... 13,162.540

* B. Zistenie konečného prebytku.
Prevádzkový zisk.................................  .... 3,992.966

Uhraoín .. 3,992.966
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§ 2. Poštová sporitcíňa.

§ 2. Poštová
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
! Jednotlive [ Ührnom

____________ Ks 一

C hvestičný rozpočet 

larestičoé náklady:

I. Investície pravé：

1 .NehaulcÌDOsh ..... .... ................................................................
2. HauicFnosti (inveatâr)............................................................

IL Obnov a：

1 .汽hautehiMli ...........................................................................
2 . HnuleHosti (hveatár)............................................................

Ohmom ...

10,000-000
1,000.000 11,000.000

11,000.000
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§ 2. Poštová sporitefna.

o

O

sporitelha«
Ministerstva financií.) 一1

Ťažby j
Jednotlive j Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet. 

Investičná úhrada;

I- Investície pravé:

1 1.Podielom z prevádzkového zisku..............................................
2. Pôžičkou ...........................................................................................
3. Vlastnými proirLriedkami...........................し.........

IL Obnova:

Vlastnými proslTiedkami............................. .............................

Ühmom .

11,000.000 11,000.000

11,000.000

«



110 Slovenský iákújini

§ 3, Slovenské železnice.

§ 3« Slovenské 
(Palri do pôsobnosti

Náklady
Jednotlive J Úhrnom

1 Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I Prevádzkové náklady;

1.\la;lzc nikhdy prevádzkové：

al P！エア slilych ziracslaaacov . . . . 200.618.300
bl 0$心》náklády........................................ 262.295.600
c)義ア列............ 40,260.500 503,174400

2. Nák'.ady jprávnc (iktrcdDÉ)；

才 Phly stálych zamestnancov .... 17,460.500
b) Oííaíaé páklady........................................ 5,279.100
c) Odpisy.......................................................... — 22,739.600

3. W如 všeobecné； 

a) Penzie ................................................ 97,427.700
b) Ostatné náklady....................................... 7,242.700
c) Oapny......................................................... — 104,670.400 630,584.400

U. Úroky z investičných dlhov................................... 44,678.400

III. Slraly íinančné：

1 .Ur弘于 .....................................

2.laé straty luančné........................................................... 二 — 1

1 IV. I a é náklady：

1.Phly stálych umntsôiicov................................................. __ 1!
2. Osbtné Dáklady.................................................................... 10,881,100 卜
3. Odpisy .................................................................................. 10.881.100 |l

Súčet náJdadov ad I.—ÌV. . . J

1
686,143.900

V. Zisk，...........................................................................................
一一ー .

Úhrnom ..,ー」 686.143.900

B. Zistenie konečného schodktL

J PrevSdzkいネ strila...................................................................... í 1 123,479-900

H. »届ky invesliéných dlhov....................................................... _ 1 ——=—!

Úhrnom ...

ľ
_ 1 123,479-900 丨
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§ 3, Slovenské železníc^

色

Ö

železnice.
Ministerstva dopravy a verejných prác.)
1 卩 Jednotlive 1 Úhrnom

f by 1 K. _

A. Prevádzkový rozpočet,
1 I. Prevádzkové t a ž b y; 

! 1.Vlastné Cažby prevádzkové........................................................
2. Iné zisky Enatnčné...................................................................  , ľ
3. Penzijné príspevky...................................................................  <

! II< Z í 61k y finančné: '[■

1 .Úroky   t i
2 . Ĺni zisky finančné................................................................... .....

mine tažby ..-.：........................... ‚ハ

!
i

509,418.700 i
51445-300

一 ‚ 560,564.000

830.000
1,270-000 [ 2400000

1 -
! 卜

Súčet tažieb ad I.—III. . , ,f 1 562,664.000
I"

J
í!
1

IV. Strata..................................................................... ,

Úhrnom ...

B. Zistenie konečného schodku.

Konečný schodok...........................................................................................

Úhrnom ..

123.479W0

696443.900

123,479.900

123,479.900

1



112 — Slovenský zákonník č.1.

§ 3. Slovensko železnice.

§ 3. Slovenské
(Patri do pôsoibnosti

Náklady
Jednollive 1 Ührnom

ド[s

C. hvestičný rozpočet

Inrcsliene náklidy.
1

I. I n v c s L i c i c praví：

1.Nc!i3n!cÏ2JsJ：
a| Stavby budパ............................... 1 1,500.000 '
bl Shvby dï žclczaiciach....................................................... 88,562 000
c) Stavby nových železníc....................................................... 198,000.000
d) SUvby na súkromných železniciach v §1 虱•prevádzke 5,872.500
e] Sbvebai zaiiideaia pomoc, závodov.................... 2,520.000
f) Stavebné zaňadexa redla], závodov.................... 5347Ä» 302,002-300

2. Hsutclaosli:

a) Vozidlá kolajové ...................................................... 50,533.900
b) Vozidlá c»Lné............................................................... 13,850.000
c) Vozidlá lanoviek..........................................................
d) b但：ár, náradie a strojaé zariadenie prevádzkové 
e) Strajné zariadenie. íavesiár a náradie pomocných

1 678.400

závodov.............................................................................
f| Stra；3é uriadcúe. invenlár a náradie vedľajších

2,772.100

záTaJor ......................................................................... 1,150.000 68,984.400

1.Investície .,. 370.986.700

R Obnova.

1.Xehnuternosli:

aj Stavby ............................................................................. 11,725.000
b) Stavebné zariadenie pomoc, závodov......................... —

c) Stavebné zarúdenie vedlaj. závodov ...... — 11,725.000

2. HaulcJností:

i| Vozidla koľajové................................................................ 25,450.000
b) Vozí die cesbié........................................................... ..... 1,080 000
c| Vozidlá lanoviek . . . j.............................................. —i
d] Invcolár, nárádie a strojné zariadenie prevádzkové .
e) Slrojoé zariadenie, inventár a náradie pomocných

566.000

závodov .................................................................... ..........
D Strojné zariadenie, inventár a náradie vedfajSích

1,159.000

závodov .............................................................................. 20.000 28^75-000

11.Obnova ,. 40,000.000

I. Investície ,.. 370,986.700

Ührnom ,,,
1
1 410,986.700

1
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§ 3, Slovenské železnice.

O

Q

železnice.
Mmisterstva dopravy a verejných prác.)

Ť â ž b y
Jednotlive | 

Ks

Ührnom

C. Investičný rozpočet. 
Investični úhrada,

i L Investície pravé:

L Podielom z prevádzkového zisku.............................................. i
j 2. Pôžičkou .................................. ..... ............................................

3. Vlastnými prostriedkami........................................................ .....

II. 0 b n o v a.

Vlastnými prosLriedkami ..............................................................

370,986.700
370,986.700

40,000.000

1

Úhrnom .. 410,986.700
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§ 4. Staine lesy a majetky.

§ 4. Štátne lesy 
(Padri do pôso'bnosti

Náklady
Jcdnútlive Ührnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I. Prvvádikové náklady:

|.ヽImL3d nákhdy prevádzkové;

ュ)Phty stálych zaaesiaincov.................... 13.13Ï200
bl Osíitné náklady............................. ... 22fi,473.300
c) Od?；sy (amcríizacač) - ■.................... 7,966.700

1 í

1
1

i

：
■

j 249,578.200

2.ヽユIEdy sprivse (ú$lre(hé):

i) Ph：y stálych zamestnancov ..
b) 0$ねいG sákhdy.........................
c| Odpisy (amortìzzèaèl....................

.. 5,813.000

.. 6,277.800

.. 431.800 12,522.600

3.ヽ!àbdy všeobecné：

3)PC"加....：...................
b| 0$空taé oáklady........................
c) Odpisy (aa=rtiĽi£aé| ....

... 5,550.000

í 5,550.000 267.650.SCC

11.traky z iavestiíných dlhov

111. Straty fiaiBČaé.-

1 Úroky ..........................................
2 . hé sir乂y íhxič^é......................

! .

i
213.000 
570.000

2,073.<»35

783.000

ß' I aé aikl a dy:
iVoluptuár. plíroDit, oilatné)

1. P'R stálych umeslaiacov ...
2. Oililaé túkhdy .............................
3. Odpisy (amortiuč^é)........................

.............................. 80.000
4,551.100

220.000

i

4,851/OC

Súčet náliladov

V. Zisk

ad L-IV.... 275.358£35

42.316-465

Úhrnom .., 317,675.300

B. Zistenie kocečného prebytku.

1.Prídely fondom, dolovaným z rýdzeho zisku

U Prídel) základnému majetku: '

a| Splátky ÍDveslíčných dlhav.................................................. i
M l-¾rada investícii z prevádzkového zisku..........................

229朗 g
7.000 000

i

7,229.678

Hl Konečný prebytok (odvod S l. pokladnici)^ 35,086.587

Úbroom . . J 42.316.465i II
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§ 4, Štátne lesy a majetky.

a majetky.
Minislerstva hospodárstva.)

Ťažby
Jednotlive j 

K»

Úhrnom 1
_ _ ■

A. Prevádzkový rozpočet
I. Prevádzkové Cažby:

1-VI as Iné tažby prevádzkové........................................................ 315,812500
2. Iné (užby prevádzkové.............................................................. —
3. Penzijné príspevky .................................................................... 1300.000 317,61X500 1

IL Zisky f £ n é:
1.Úroky .............................................. ... 23.000
2. Iné zigky Hnantné > . . . . .J 一 i1 23.C00 1

IIL Iné t w ž by (v-oluphiárt partrooiát, ostatné) ...
1

39.000 1Iい SúCet tažieb ad I.―111....

1

317,675^00 1

1

Q

1

i IV. S f r a + a .......................

u

Úhrnom ..
317,675.300 |

B. Zistenie konečného prebytku
Prevádzkový zisk............................. ... 42,316^65 1

Ohn»m ..
42,316465 I
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§ 4. filátne lesy a majetky.

7

Náklady
, Jednotlive j Úhrnom

C. iDTesličný rozpočet.

loTtsličné úklady.

1.1 n v c s l i c ic pravé：

1 XchaulcÍQ»li: 

a) Pozemky ................................................................
b) Stavby pozemné a 0513taé .........................
c) Dopravné prostriedky (lesné cesly, hradské, nádrže 

hite a brehové opemenù)....................
d] Meliorácie dočasné a stavby pomocné....................

2 . HaulcTnosti： 

a) larestár ürÿ..........................................................
b) Inventir mŕtvy........................ ...............................

Investície pravé (úhraoni)..,

M. Obnova；

1 XehaotelnosH： 

a) Pozemky ........................
b) Stavby pszcmaé a ostatné.............................................  
c) D»teG pTashiedky......................................................
山 Meliorácie dačasné a stavby p-：m：cné ...

2. Hnutelcosti: 

a) lavgiár iivý.............. ....
b) Invealár mŕhy ..

Obnova (úhmom)...

bvestičné náldidy (úhmom)..,

1

- 
3,605.000

l.Bll.OOO
1 517.000 ' 5,933.000

i
í 1,067 000

1 1.067-000

7,694.000
3,820.000

282.000

3,211.000
3,993.000

7,000.000 
— n 

11,796.000

7^04.000 一

坳000000

26,000.000 一

1
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§ 4. Štátne lesy a majetky,

a majetky. I
Ministerstva hospodárstva.) I

' Jednotlive Úhrnom I
Ťažby fl----------------------- !-----------------------

C, Investičný rozpočet.

Investičná úhrada,

I. I n v e s l i c i e pravé:

1 .Podielom z prevádzkového zisku . •... ....

3. VlaslnÝmi pr«$triedkanú....................................... ...

!

i
7,000.000

7,000.000 I

II. Obnova: 
Vlastnými proslriedkami .... .......................................

iL

i
19.C00.OO0 1

J

1 Investičná, úhrada (úhitnom).. 26,000.000 11 H
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§ 5. Slátne majetky polnohospodárskych

§ 5. Šlálne majetky poľnohospodárskych

Náklady

(Patrí do pôsobnosti

J Jednotlive | Ühraom

[ な 一____ _

A. Prevádzkový rozpočet j
L Prevádzkoví náklady:

L Mastné náklady prevádzkové：

a) Ph!y $ ㈤Y& zutestoaiicov . . . 48.301
b) Os匕二6 náklady........................................... 3,550.46(
c) Odpisy ......................................................... 237.24 3,836.000

2. Näalidy sprámc (ústredsé]:

a) Platy' stálych' zamcsLiancov.................... 15.00
b) Ostatné aálílady........................................... 一・—

c) Odpisy ......................................................... _____

1

15.000

3. Nákhdy rseobecaé: 1
a) Penzie ......................................................... __
b) Oslitné oákladv .
d Odpisy .........................................................

-
3,851-003

D' ロrokF z investičných dlhov...................................

IH. Sfraty finaacoé:

1.Úroky , _ .

1 _ M.ooa

1

2.1醍 straty Imafiné.................................. .
-

IV. In6 náklady:

L Phty s㈤ych zunestnaucor ..
2・ Oshbé náklady .................................
丄 Odpisy..................

・三 ー」
Súčtl nákladov ad 1.—IV,.,.

K Zisk .................................
3,915.000

36.190 J

Ûhroom ..
3,951.190 j

I & Zistenie konečného prebytkn,

I Podely fondom dotovaným z rýdzeho zisku

1

-I "'”ぶい z&kladndmu majetiíu:

I ：]淮叩 ôvísHčoých dlhov .. . !

N Úhrada s回附 z prevádzkメ/血ku
7.900

7.900

in. OHeCny prebyiofc (odvod H, pokladníc i) j 28.290 1

Úhrnom ...
36.190 1

---------------------------------------------------------- ------------------------------L
I
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m S t o x e n s k ý zákonnik č. L

§ 5. Štátne majetky pofnohospodárskych

§ 5. Štátne majetky pornohospodárskych 
(Patrí do pôsobností

Náklady
Jednotlive 1 Úhrnom

Ks

C Investičný rOzpočeL
IdtcsIíídí oíklady. I

I. I n v e s ； i c i e pravé:

1*  Nchnutclncsti:

a) Pozemky............................................................................ 202 000
t

b) Stavby pozemné a osLitsé............................................ 1,301 000
c) Dopravot prostriedky (lesné ceslyt hindské, nádrže, 

hste a brehové cpemema)........................................ 5.000
1

d) Meliorácie doias*  a stavby pomocné (meĽorácie 
po【a& a lesné, v»doTGdy, teleíony, oplotenie a dlažby) 91.000- 1,599-000

2. Hflulefoofili；

a) laves Lár živý ................................................. 159 000
b) lareaíir mrtvý ............................................. 242.000 401.000

Investície pravé f úhrnom)... 2,000.900

II. ObaDFa;

XdmulefaKtí：

a) Sbrby panai a ostatné............................................. 40.600 !

b) Dopravní prostriedky................................................. 31.500
c) Meliorácie dočasné a stavby pomocné......................... 52.000 1 124-100

2. Hziuíehojti： †

aj hieQtár živý .................................................................j
35.000

bj Inventár mrtvý........................................................... 35500 70,500 j

!
Obnova (úhrnom) ... j

194.600 jj

Invesličné náklady (úhrnom) . , |
2.194.600 ll

L .1 1
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G

škôl a výskumných ústavov poTnohospodárgkych.

škôl a výskumných ústavov poľnohospodárskych. 
Ministerstva hospodárstva.)

Ťažby !
Jednotlive j 

Ks

Ühmom

C. Investičný rozpočet. 
Investičná úhrada.

I. Investície prava：

1 1.Podielom z prevádzkového zUku.............................................
2. Pôžičkou , . . »..............................................................
3. Vlastnými proslriedkami ...................... ■ ■ <

i i
1

— i

2,000.000 j
— i 2.000.D00

II. Obnov a:

VL&sknými prostriedkami .... ».......................................

1

i 

ä 

II

!

i
1
1 !
i 
i i

194.600

Investičná úhrada (úhrnoni)... 2,194.600

i'

i 1
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§ 6. Štátne banské a hutnícke závody.

§ 6. Štátne banské 
(Patrí do pôsobností

Náklady
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočeL
I. Prevádzkové náklady:

1 .Vl:stn6 nálbdy prevádzkové：
a) Phly slâlych rameslaancov . 820.05
b) Ostané nikedy.............................. 23824130

c) Odpisy ...   8,338.10
d) Preda；......................................................... 1,241.60

i1
ľ 
h

°!

D；

ì 24S.641.250

j
： 3,903-750

j 2,885.600 255,430400

2 Nákkdy správne (úítrwLié)： 
a) Phly ílálydi zamesiaユ“”...... &35.25
b) Osùbé aâkbày...................................... 2,962.60
c) Odpisy ♦••• 105.90

3. Nikhdy všcobccse； 
a) Penzie ...   1,930.000
b( Osti±ié   953.50Q
c) OúpiíT........................................................ 2.1M

ÍL Úroky z investit a fch dlhov.........................

Hl. Straty fiaančsé:
1. Úroky.....................................................................................
2. bé straR ..................................................... .....
3. Odpisy................... ..................................................

805-500

446.100

605500
Iľ. J□ é Dáklidy;

1. PHty stálych zane5匕aacor.................................................
2 Osta±i aikhdy................................................................
3. Odpisy......................................................................................

3,543.000
1.500 3,544.500 1

Súčet náldadov ad 1.—IV..,, 
j V. Ziik ........................................

I B. Zistenie konečného schodkn.
1 i. Prevádzková strata..................................
I IL Splátky in v esliéa ý ch dlbor...................................

260226・7OO

4,476.600
48.300

I Úhrnom ... 1 4,524.900
1

1 C. Inveslíčný rozpočet,

Inveslíäié nákhdy,
1.1 d v e  1 i c i e praví：*

1 .A'euuíclBosli： 1
a) Pozeaky： |

Závody md旎................... 一・—.J
Závody u sol................... —・一 1
Závody o»latné....................................... 一・— 一
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§ 6, Štátne banské a hutnícke závody.

a hutnícke závody.
Ministerstva dopravy a verejných prác.)

Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet
I. Prevádzkové ( a ž b y;

1 .VlzLslné (aiby prevádzkové ...... ..... ............................................
2. Iné (ažby prevádzkové...................................................................
3. Penzijné príspevky ... ..................................................

255.405.100
78.000

107.900 255,591-000

II. Zisky í i n a. n i n č :
159.100 ■ 
— i 159.100

III. Iqč tažby.......................   . < 一 —

Súčet (ažieb ad 1.—III.... ! 255,750.100

IV. Straty............................ ........................................................................ 4,476^00

Ühmoin . 260,226.700

i

B. Zistenie konečného scbodko.
K'o n e £ n ý schodok, uhrmdený štátnou p o- 

kladnicou........................................................................ 4524.900

Úhrnom 4.524.900

C. Investičný rozpočet. 
Investičná úhrada.

I. Investície pra v é:
1. Podielom z prevádzkového zisku............................

3. VI as Inými prostriedkami.........................................................
4. Preddavkom finančnej správy.............................................

1

i
1 —■i 11,119.600

‚ 二 11,119.600

Uhmoín .. 11,119.600
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§ 6. Štátne banské a hulnicke závody.

§ 6. Štátne banské 
(Patrí do pôsobnosti

Zái*cdy ostatné

Náklady

- -------
Jednotlive 厂 Úhrnom

Ks _______

b) Stavby：

Závody radné ,.
Z“ody na sof ..
Závody oshtné ........................

66.600

...• 如.颂

i

1

370-600

I
i
i 1

1
c| Pevne uriadenú: 

Závody nidné   
Závody na sof .. ...
Závody osUloé ........................

....400.000 

.... 80.000

...-1,625.000

1

2,105.000 1
d) Budovy： 

Závody radné 

Záx*ody  na sol........................
620.000

3,003.0002,383,000：

e) Banský mcjeíok

2. Hantelnosti： 

a) Vozidlá

b) Stroje;

Závody rudsé 
Závody u iof 
Závody ostatné

.1,255.000

500.000 1,755.000

c) Zanadeaia；

Závody nidaé 
Závody na sof . 
Závody oiUtné .

309.000

3.577,000 3,886 000 11,119.600

II. Obnov a:

í- NehauIefnGslj； 

aj Pozemky ,., 
b) Stavby ..
cj Perné zariaderic 
d) Budny ,.
e) Bmky majetok

15.000!
90.000(

370.0001
475.000 j

2 Hnulerooslj：

a) Vozidlá 
M Stroje 
cj Zariadenie

830.0001
645.000 j

Ühraom ..

1,475.000 I 1,950-000

13,069.600
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§ 6, Štátne banské a hutnícke závody.

a hutnícke závody. 
Ministerstva dopravy a verejných prác.)

Ťažby
Jednotlive 1 Úhrnom

Ks

公

j

G II. 0 bnov a;

Z vlastných proetriedicov

ゝ

1.950W0

Úhrnom ..

i

13,069.600
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§ 7. Štátne kúpele.

§ 7. Štátne
(Patri do pôsobnosť

Náklady
1 Jednotlive | Ührnom

1 Ks

A. Prevádzkový rozpočet

L Prevádzkové d á k 1 a d y:

1-Mastné náklady prevádzkorč： 

a) Platy slálych zamesinancov............... —.—
b) Ostatné náklady........................ ... 8,897.350
c) Odpisy................................  1,260.000

2. Náklady správne (úslredsč):

a) Phty 6lá!)ch zamuloucov ...... —.—
b) Oĺbtnč náklady.......................................... 509.000
c) Odp^y . ......................................................... S.000

10,157350

517.000

—

50.000

1

10,674.350

1,434.965

50.000 j

3- Náklady Tšeobeczé:
I a) Penzie ...................................... —

I b) Oihhé 7七吨 ............. .... —.—
I d (MM - ...................................... —.— j

I IL Croky z investičaých dlhov ......

Illi. Straty fiaancní: ।

1 1.Úroky ........................................................... 1
I 2 loé šírily HnančnE.............................

I H'. Iné náklady：

i L Platy sUíych zas«luacov
1 2. Oflalaé nAklady................................................ ....
! 丄 OdpM .......................................

1 Súčet nákladov ad L—M ,..
卜 ……-

—

12,159-335

12，159335

1 

1
I B. Zistenie konečného schodku. 1
I II

I 工 Prerádzkorá strata ............................................  . J；
J U- S p 1 á 1 k y íavectiénýcb dlhov.............................. J

1,266335

153.274
I ll

1 Úhniom ..イ 1,419.809
____  Il L
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§ 7. Štátne kúpele.

kúpele.
Ministerstva vnútra.)

十a イ、
Jednotlive | Ühraom

丄 a z d y K‘
ん Prevádzkový rozpočet.

1

I. Prevádzkové f a ž b y:

1 .Vlastné tažby prevádzkové .......................

3 , Penzijné príspevky .............................................

10,695,500
196300

10.891^00

ILZi&ky finanfiné:

1 .Úroky ............................-..... ....................................................... .....
2 , Iné ziskア finančné . . ....................................................................... ।

1.000
1.000

IIĹ Iné f a žb y....................................... ........................................ 一 ——.

SúSet tažieb ad し一m.... 1 10,892300

IV. Slrata ............................. 1^66535

Úhrnom ... 12，159335

B. Zistenie konečného schodku*

Konečný schodok hradený š t& Inou poklad-

1,419.809

Úhrnom .. 1,419.809
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§ 7. Štátne kúpele.

I § 7. Štátne

Náklady

(Patrí do pôsoibnosti
: Jednotlive | Úhrnom

JL 
íl

Ks1 一 ー

C. Investičný rozpočet 

iDrestičné náklady.

!■lov eslicie pravé：

1 .NehnuleFncKli：

a) Budovy ...................................... ..
b) KoiĽunikáne, zíhrtdy. parky a pozemky ..
c) Pramene, vodovody, kaailizáde a iné.....................

2. Hnulernosli. .................................................

1

1 4,786.000
. 360.000

1 220.000

•_________________

1
1

5,366000

59.700 
----------

L Investície pravé (úhniom)..
•--------------------------

6,725.700 11 11.Obnova：

L Nelumteľaasli：

a) Budovy .........................................................................
b) KomiĽiikác：e. záhrady, parky a pozemky ....
c) Pramene, vodovody, kanalizácie a ioé ..

2- Hnulerností:

a) hrealár živý ......................................................... .....
b) Invenlár mŕtvy . ..................................................

.Il 688.300

.Il 105-(X)0
』 50.000

-
260.500 

-- -------------------------

1 1

843.300 j

260500

II. Obnova (úhrnom)..
—

1,103.800

í Iirve(ti£aé náklady (úhrnom)..

1

__________________ 7^29.500 —

J
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§ 7, Štátne kúpele.

kúpele.
Ministerstva vnútra.)

ナハ ，T a z b y
Jednotlive

Ks

Uhrooni

C. Investičný rozpočet.

Investičná úhrada.

L lavesllcie pravé:

1.Podielom z prevádzkového zisku 
2. Pôži&kou ...............................................................................................
3. Vlastnými prostriedkami ............................ .......................

II. 0 b n-o v a; 

Vlastnými prostriedkami .................................

i
i

1

6,725.700
• - ! 6,725.700

1,103^00

1

Investičná úhrada, (úhrnom) .. 1 7,829.500

I

i>
i1 i
i
1



330

§ 8. Štátne tlačiame.

§ 8. Štátne
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
ÚhrnomJfdDollive

A. Prevádzkový rozpočet

I PrerAdzkovt u & k1 a d y :

1.VluSe náklad? previddiovi：

6 Piaty stálych zuneslaiacov........................ —.—
b) Oslalaé náklady ............................................... 2,690-964
c) Odp^y .................... 123.000 2,813.964

2. Náklady správne (ústredné);
■) F!aly zulbsüiucdv........................ 29.700
b) Ostatné náklady • . . . ♦......................... 68.650
c) Odpúy................................................... 4.7501 103400

3・ Náklady všeobecné: 

a) Pene . - • . . .... .............................. 34.000
b) Oslaloé náklady........................................... —1

24.000 j
イ

2,941.064

H- 0 r o k y x inTe«tičQýcb dlhov .... J ——
m Stritf üDAiiCflê：

1.ロroky
2. Iné clnly Eaaíiäié

500
500

nr. I n é nikedy： ||

I 2524XX»

1.Fialy stálych zamutnaocOT . •.........................................
2*  Oslaloé náklady..................................................................... II
ュ íMp»y .................................................................................- . |

2.000 
250X)00

Súčet náltladov ad L—IV. . . 1
3^47.564

Y Zisk ................................    . J
1 398.436

Ohmom ...
r

1 3,646.000 1

—

B. Zistenie konečného prebytka J

1

L Prídely fondom 4o l o v a □ ým z Čie í é b o z í s k u . ||
-

U. Prídely základnému imaniu: j

b) Ohrá厶 ídtuIícíí z prevádzkového zúku ...... 130.000 130.000

IH Kooečný prebytok f odvod il, pokladnici)....i 268.436
______  268.436 一［j

Ohmom . •. 398.436 J
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§ 8, Štátne tlačiarne«

G

tlačiarne.
Ministerstva národnej obrany.)

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet

I- Prevádzkové C a žb y ;

1-Vlastné (ažby prevádzkové
2, Iné [ažby prevádzkové................................................. ■ . ■ ■
3. Penzijné pr即evky .................................. .

U. Zi&ky finančne：

1 .Úroky.....................................................................................................
2 . Iné (ažby finanChé ............................

ni. Iň 6 fažby . ."

1 

i
3,596.000

9.000 3,605.000

1.000

4QO00

1.000

Súčet tažieb ad L—IIL • •

IV. S Ir a L a ...... ........................................................

Ohmom ..,

B. Zistenie konečného prebytku. 
Pievádzkôvý zúdc ...... ............................

二・

Úhrnom ...

3,646.000

3,646.000

398.436

398.436



I3ľ Slovenský zákonník č. L

§ fl. Štátne tlačiarne.

§ 8. Štátne
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
1 Jednotlive | Úhrnom

Ks

C Invesličný rozpočet.

Inrestičn% náklady.

I. Investície pravé； 

1.Nehnuteínosti .... .................................................
2. HoulerDQsti (iovenlár) .................................................

II 0 bn o r a: 
I. Nehnuteľnosti ...............................................................

kresličoé náklady (úhrnoni)...

;

500-000
350.000

350.000

850.000

350.000

1,200.000

1
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§ 8, Stolne tlačiarne.

j

tlačiarne.
Ministerstva národnej obrany.)

1 a ž b y
Jednotlive | 

Ks

Úhrnom

C Investičný rozpočet. 

Investičná úhrada.

I. Investície p r a v é :

II. Obnova: 

InvesliCná úhrada (úhrnom) ..

\

130.000
720.000 B50.000

350-000

1,200.000



IM Slovenský zákonník č. L

§ 9. Tabaková režta.

(Patrí
i 9, Tabaková 
do pôsobnosti

Jednotlive j Úhrnom

Ks
ľ

A. Prevádzkový rozpočet
I

f. Previerkové náklady: !

1 Vjslné nákkdy pre^ádzkoTé:
a) platy síáhch zim^staancov
b] Oslaíič oakladr......................................
c! 〇ヨp*  • ■ ■ - ■ ....................

.1,170000 

.83.6M.000 
1,040.000 85,861000

2. Niekdy «právne (úslredaé):
j] Phly «îüych zamestnancov •...
bl náklady .................... ,,
c) Odpisy • •........................ .... .... .... ....

. 723.000
1,225.900

1.948.900

3. NakJady vSeobecné:
j) Peazie . .................................
b) Ostatné a»klady . .............................
c) Odpisy ....................................................

.12,300.000 
•19.800

12,319 现〇 ! 100,132.700

I R. Úroky z investičaých dlhov ..

1

1 m Síri t)' finančné:

1 1.Croky .............................................................
2. lat 6lraケ finučné......................................

・一

1

1 — i
nr. Iné u t k I a d y :

1 .Pbly «(ílych zunesbancor........................
2 加 níkiady................... .... ....-.. :J 1

1

3. Odpicf

I Súčet nákladov 3d I.—M ..

I V. Žiak........................

1Û0.132.7O0 I

180,143-800

1 Úhrnom ... 280.276.500

1 B. Zistenie konečného prebytku,

1 L Prídely íondotn dotovaným z rýdzeho
1 zi・ku............................................  i

I D. Prídely základnému m a j e tic u ; 1
I a) Splátky invesliCaých dJhov.................................................... í

I b) Ohrada íaveslícií z prevádzkového zisku............................i 2,900.000

i

2,900.000

I Hl，Konečný prebytok (odvod itálnej pokladnici) . . J| 177,243.800

；：
Úhrnom ....

180,143^00 1
1 J
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§ 9. Tabaková réžia.

0

réžia« 1
Ministerstva financií,) I

Ťažby
Jednotlive Úhrnom 1

七 1
A. Prevádzkový rozpočet

：! L PrevÂdzkové f a ž b y :

1. Vlastné tažby prevádzkové ........................................................
2. Iné tažby prevádzkové . . . . •. ............................
3. Penzijné príspevky.............................................................  . •

277,545.000
289.000 
842-500 278,676500 I

II. Z i £ k y f i n a n č n é : 
1-Úroky...........................................................r...........................
2. Iné zisky Knaniné...................................................................

1 1,600.000

1 - 1,600.000 I

in. Iné tažby ...... ..... ..... ............................................ ..... ..... ..... ..... ..... ..... -
Súiel ťažieb ad I•一!II....

i -

! 280276500 I

lv. S Italy ............................. L
d

Úhrnom .. ■:i------------
I 280,276500 1

B. Zistenie konečného prebytku. I
I. Prevádzkový zislt .. ........................................ 1 180,143.800 I

1

Úhrnom ..L J  

1 180.143.800 I
1----------------------------- 1



136 Slovenský zákonník č.1.

§ 9. Tabaková rcžia.

§ 9. Tabaková 
(Patrí do pôsobností

OhmomJedoollive
Náklady

C. Investičný rozpočet

Inresüêni náklady.

1 .NehnuleToosti:

a) Kúpi paľemkov...........................................
b) Stavby obytných dumor.............................  
c] Stavb)- $ prevodzovohch.............................
d) Stavby vlečiek a ich predlžeoic .... 
e) Slavby obradných stien............................. 
{) Stavby kanaluacíí v prerodzovDiach ..
0 Komuoika&é úpravy..................................
h) Strojné — lechnidíé zariadenia, zv)-5ujúce 

tnde hodcotu stav加b.......................

2・ Houle卜osli:
Slroje a ostatný ÍDventár

1 Žirý iavenl&r

Q. Ob do v i:

!■ Sehouternosli:

i) Slavby v prevodxovaiach .., 
b) Komunikačaé úpravy . .........................
c) Strojoé — technické z&riadeoia, zvyíujúce

IrvaJe hodnotu slaviル.............

Z Hnutefuastí;

Stroje a ostatný inventár

3. živý mvealár

100贏

500xno 600.000

2,299.000

2,900.0001.000

95.000 400.000

79.000

430.0001.000

Ohmom ..

100.000
205.000

3380.000
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§ 9. Tabaková réžia.

O

0

réžia.
Ministerstva financií.)

Ühmom
Ťažby 卜 Jednotlive

Ks

リ
C. Investičný rozpočet 

Investičná úhrada.

L Inveslicie p r a v é :
1.Podielom z prevádzkového zisku.......................................

IL O-bnov a ;

Vlastnými prostriedkanti....................... ...

/

Ühmom ...

F

2,900.000 j

二 i 2,900.000

480.000

i
ii

i !
i 
i 
1 
i

3,380.000

i
/

1
i[

i

1



13、 Slo\cnskÿ zâkonn i k č.1.

§ 10. Štátna mincovňa v Kremnici.

§ 10, štátna mincovňa
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
i| Jednollive 1 úhraom

1 _Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

1 Prevádzkové n á k1a d y :

1 .V；asln& nákhdy prevádzkoví：

■) Piaty sláivch zame^laancov......................... 316.00C
b) Ostalaé nâkùày . . ............................. 4」49.900
c) Odpisy .....................................  225.300

J

i:
■

1 4.691.200

2. Nákiady správne (ústredačl： 

a) Fialy emych zimeslaancuv ■............... —,—
b) Ostila é náĽzdy .................................. 20.000
c) Odpisy ............................. —.—

!

: .

i 20.000

3. Náklady vieabeccé： 

a) P5..................................... 329,300
b) Oslalcé nák'ady .................... 161.200
d Gip3y .......................................... .. — 490.500 5^01-700

1 U. Ü r 0 k y 2 inveslicných dlhov ... 一

1 iľl S Ira t y (inan čn é :

1 !■ Croky - ■ ■ - ■
1 2.Iné flraly finaačaé ■- ........................................

■ -

1 IV. I d é náklady：

i !■ Fhlf stálych unjesloancor.............................................1 2. Ostatné nák:ad> .............................................J 3. Odpisy................................................................... : -

f Súčel nákladov ad L—IV... 5,201-700

I V. Z>6k ........................ 1,586.800
1 也

6,788.500

I B, Zistenie konečného prebytkíL

I L Prídel『loudom dotovaným z Čistého1 zisku .........................................................................

1 
1 200.000

I "Prídely základnému ima o i u :
1 a] Splátky invesliíných dlbov...................................................
1 M LTirada inveslícií z prevádzkového zisku.....................

—

IIL Konečný prebytok f odvod Slálnej pokladnici).. 1,386^00

I Úhrnom ... t.586.800

1
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§ 10. Štátna mincovňa v Kremnici.

v KremnicL /
Ministerstva financií.)I . 1 Jednotlive j Úhrnom

Ťažby —
1 ________________________ :______ __________________________ 1 Ks

;
1 1’

A, Prevádzkový rozpočet
I. PrevádzJmvé € a ž b y : i

1.Vlastné tažby prevádzkové...........................•••••• 6,764.700
—
23.800 6,788.500

11.Zisky f i n a n £ n é :

2. Iné zisky finanfné.................................  . . . . • • - 1 —

III. Iné fažby .......................• . . . ....................... | 1 ——

SúieL (ažieb ad I.—Iľl.... 6,788.500

IV. Strata ..........................................................................................

1
Ührnom ..

1 6,788.500

B. Zistenie konečného prebytku.
i 
i

Prevâdzk-ovÿ zisk........................................ .,.

•

1 L
I ■

1^86-800

ii
Úhrnom < ,

i——
1,586.800



NU Slovensky zákonník č.1.

§ 10. Štátna mincovňa v Kremnici.

§ 10. Štátna mincovňa 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
í Jednotlive 1 - Ührnom

' Ks

C Investičný rozpočet 

iDvesličnč náklady.

n 
'1

1
1

37.900

Úhrnom ., 37.900

1 í J
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§ 10. Štátna mincovňa v Kremnici.

v KremnicL
Ministerstva financií,)

Ťažby | Jednotlive | Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet. 

Investiční úhrada.

I. Investície pravé:

1 .Podielom z prevádzkového zisku

3. Vlafilnými profitriedkami •. ........................................

U. 0 b n o v a :

Vla&tnÿm^ prt»triedkanii...................................................................  

Úhrnom .＜イ

1

ヽ

…1

1 

i
— 1

1

37.900

37,900

-



142 S1 o v e n s k ý zákonník č.1.

§ 11. Štátna visutá lanovka v Tatranskej Lomnict

§ 11.Štátna visutá lanovka 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
|! Jcdnollive j Ohmom

l! 网 ・_____

卜

A. Prevádzkový rozpočet
].Prevádzkové náklady： i

1. V!3sHe Diklady prevádzkové:

a) Platy sli：ych zamestnancov —.—
b) Ostatné nákiidy........................ 576.800
c) Odpisy ......................................................... 656.800 1,233-600

2. Náklady správne (isíredEČ):

a) P；iiy stálych zacestaucov 6.000
b) Ofiatoé  nikedy . . • •......................... 28.700*
c) 0“时............................ —j 34.700

1 3- XákLdv vje:beczé:

1 a) Peane，， —■—
1 b) OslaíĽé .................... 1.000

1,269.300

710.278I U. Úroky z inveslitn デch dlhov..............................

1 rn. S t r a t y í i n a n č □ é :

1 1-Úroky ............................................................

1 2. hé šírily linančné - - - ..............................................

1 Súčet nákladov ad L—III...

IV Zisk

I Úhrnom .,.

I B. Zistenie konečného schodku.

i —
1.979.578

! ■

1,979.578

i

i

1

1
1

1,704.678

298.614

!
I II. Sp lá 1 k y ia v est i čn ých dlhov......................................j

I Úhrnom 2,003.292
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§ 11,Štátna visutá lanovka v Tatranskej Lomní et

v Tatranskej Lomnici.
Ministerstva dopravy a verejných prác.)

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet
I- Prevádzkové t a ž b y :

1 .Vlastné [ažbv prevádzlcové............................ ...........................

3. Penzijné príspevJty............................ ............................................

IL Zisky í i n an é ;

1 .Úroky.................................. .............................................
2.I né zisky finančné.............................................................................

III. Iné (ažby ... ....................................................................

Súčet fažieb ad I.一III....

i

IV. Strata ..........................................................................

Úlirnom ...

B, Zistenie konečného schodku,

Konečný schodok, hradený St&lnou poklaďaicou ....

Úhrnom ...

270.800 
3500

100

500 j

274.300

100

500

1
274-900

1,704.678

1,979578

2,003.292

2,003.292



m Slov c n s k ý z á k o n n i k č.1.

§ íl. Štátna visutá lanovka v Tatranskej Lomnici.

§ 11.Štátna visutá lanovka
(Patrí do pôsobnosti

Náklady

C Investičný rozpočet
InTeslicné náklady，

I- I n r es li c i e p r a v é :

Jednotlive Ühmom |i

Ks "í

—

1

1

:! 
i

1 .NehnuleToosli;

a) Pozemky...................
b) Železná koULnikcia .
c) Laná ...................
d) Budovy
e) Iné ndmuleFoosli ..

26.400
69^00

685.500
133.700 915.400

2. Hnulelnosti:
a) SgM zariadenie . . ♦ ♦ 
b) Elektrická výzbroj ....
c) Vozy (kabiay)........................  
d) OsLalot zanadenie strojné .
e) Vnúlorné zariadenie budov .

D. 0 b n o r a :

1*  Nehnaleloosti:
a) Pozemky ,... 
bj želeué konštrukcie 
c) Lui....................... 
d) Budovy .... 
ej Iné nehnulernuli .

2. Hculeľnofli:

aj Slrojné zariadenie ., 
bj Eldririckí výzbroj .. 
cj Vozy (kabinyj .... 
dj O&laloé zanidenie strojné 
ej Vaúlonié zariadenie budov

390.30.)
293,100

8.500

784.600 1,700.000

3.000
2.000

5.000

6.000

20001

Úhrnom ..

15.00010.000

1 1,715.000
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§ ÍL Štátna visutá lanovka v Tatranskej Lomnici.

v Tatranskej LonmicL
Ministerstva dopravy a verejných prác.)

Ťažby
Jednotlive 匕 Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet. 
Investičné (ažby,

L Investície p r a v é :

1.Podielom z prevádzkového zisku . ............................ • •

3. Vlastnými prostriedkaraí............................................ • • • •
4. Preddavkom finančnej správy .................................. •

íl. Obnova:

Vlas Inými prostriedkami ........................................................

Úhrnom ...

1

1
1

1,700.000

__  i

15000
i

1.700XMX)

15.000

1,715.000



力6 Slo\cnský zákonník č.1.

§ 12. Vojenské lesné podniky.

Náklady

§ 12. Vojenské 
{Patrí do pôsobností

'■ Jcdoollive 1 Ührnom

i Ks

ん Prevádzkový rozpočet

1 Prciádzkovč náklady:

1.V“slny náklad prevádzkový： 
a) Piily «lâlych zimestnaucov..............................  
b) Oslaloé nákhdy ........................ ....
c) Odpisy ..... ........................................................................

2 Náklady správne (ústredné): 
a) Fialy slálych zames匕皿".........

c) Odpisy.......................

3. Náklady Tieobecné：

b) Oslilné náklady..........................................................

j

丿 1，218200
14,067.900

J| 357.500 15,643.600

645.900

31.200 

d

103300 j

I 176600
J 428 000

.| 41.400

J 31.200■iL£L

I ILÜroky z ÍDvcsličovch dlhov.............................

1 ITL Straty finanční;
I 1-Croio-..............................................

1 2. Iné sir*  fínan^ué ...................................

1 IV. I n é nitlady:

1 L Platy 6叵：ycb umejtnucor .............................................
I 2. Oslalné náklady................................................................
! ヨ•Odpisy.......................................... ...............................

f Súčet nákladov ad L—IV...
1 V. Zisk...................................................................

1 Ührnom ..

1 B, Zistenie konečného prebytka

1 LPrídeJy fondom d o 1« ra n ým z rýdzeho
1 z iek u........................................................................................ .....

I D- Prídely základnému 血科je4lcu: |

I »1 Splátky invesličoýdi dlhov............................................. - i
I bj Úhradコ investícií z prevádzkového zwku...................... ||

lUI. Konečný prebytok (odvod Ct. pokladaici) . . . . 1

J Ührnom ■ '

二
■-

103.300

16,424-000

5.4S7.100 ||

:
407.100 j

21,911.100

J

5,000-000 1 ____ 5,000.000 j

_____5,4fl7.100 1
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§ 12, Vojenské lesné podniky.

lesné podniky.
Ministerstva národnej obrany.)

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet.

I- Prevádzkové ťažby: 

1.Vlastné tažby prevádzkové.................................................

11- Zífiiky finanfiné:
1 .Úroky..............................................................................  J

2 . Iné zisky íinančné ........................................................ ..... ..... .....

III- Iné tažby ..........................................................................................

‘一1

IV. Strata ...................... .... .... ........ .......................................

Ührooin ..

B. Zistenie konečného prebytku. 
Prevádzkový zisk ....................................................................

Úhrnom ..

20342600 
409^00

59.300

1

21,411-100

500.000

21,911.100

21,911.100

5,487.100

5,487.100

1
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§ 12. Vojenské lesné podniky.

§ IZ Vojenské
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
1! Jednotlive 1 Úhrnom

Ks

C. Investičný rozpočet

InTcstíäii níkl*d7<

I. Io r cs II ci e privé:

1 .Nehnulernosli:
a) Stavby............................. .............................................
b) Pozenľkr........................ .............................

2. Hnulelnosti； 

Imenlár mŕtvy................................................ .... .... .......... 487-100 487.100

1 laye»Ucie pravé (úhrnom).., 487.100

ロ Obnova:

!■ NehijuleľscMi；
a) Stavby ................................. .... .......................................

Z HnulefaKLi:

i) Inventár nr†........................................... .........................
b) Inrenlár mrtvý............................................ .... 189.400 189.400

n. Obnova (úhrnom)... 189.400

Iftvestiíní náklady (úhrnom)... 676.500
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§ 12. Vojenské lesné podniky.

lesné podniky.
Ministerstva národnej obrany.)

Ťažby !
Jednotlive | Ühroorn

Ks

C Investičný rozpočet 

Investičná úhrada.

L Investície pia v é :

1.Podielom z prevádzkového zisku......................................   •

U. Obnova：

Invesliíni úhrada (úhrnom)..

467.100

189.400

487.100

189.400

676000
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§ 13. Slovenská tlačová kancelári bl

8 13. Slovenská tlačová
(Patrí do pôsobnosti

NNklady I---------------------------- !-------------------------------
|| 心
j

A. Prevádzkový rozpočet.

1.PrevâdzkoTë náklady: !

1.Vhsloé nákhdy prevádzkové: |

a) Pbly slAlycb z^ts'.n^cQT......................... ».__
b) Oslataé nikedy...................................... .... 1,254-100 1
c) CWpiy............................................... ■ • 5.000 1,259 100

2 Náklady «orároe (ásíredné): 1

b) Ostatne náklady ............................................ 137,700
c) Odpisy...........................  700， 154.300 |

3- Náklady rJctbecaé: 丨

b) Osね旧é aiáJídy........................................... —,— |
C) Odpisy .............................................................. — _______ 一 1t413.400 1

IL Üroiy z ÍAvestičných dlhov..................................J
-1

|ni. Straty fíaaačné: \
1 !■ Croky..............................................................J —

1 2. lat filraiy íioanúé....................   — -Il
1 Iné náklady: I — iI 1.Phty stálych zamestnancov ................................................... jí _

I 2. Oslalaé náklady........................  II _,
/ ふ Odpisy..........................................  f! 一

一I Súčet nákladoy 2d L—W . , 1 1,413.400

V Zi6k ...................................... ...................................................... 一
I Ührnom • • J 1,413-400 J

-

i B. Zistenie konečného schodku. 1

L Prevádzhúvi tirata........................ .............................................
762.000

11 Prídely z lk ladnému majetku................................... .... 一
IĎ. Splátky íoľeslifQých dlhov........................................................

-
Úhrnom , • J ___________ 762-000 j
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§ 13. Slovenská tlačová kancelária*

kancelária.
Predsedníctva vlády.)

. i
Jednotlive | Úhrnom

1 a Z D y
Ks

A. Prevádzkový rozpočet

L Prevádzkové ťažby :

1,VlglM ťažby prevádzkové....................................................... 650.400

650.400

Il< Z i s lk y finančné :
1 .Uroicy.......................... ľ ... í ... ............................
2 . Iné zisky finančné ........................................................................ » •

ni*  Iné ťažby ,......................................................................... 1.000 ' [<000

Súčel Eažieb ad I.—IH....
1

651.400

IV, Strata................................................... .................................................. 762.000

Ührnom ... 1,413-400

B. Zistenie konečného schodku«
Koneíný schodok hradený itátnou pokladnicou............................. 762.000

Úhrnom •.. 762000
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§ 13. Slovenská tlačová kancelária, ____

§ 13. Slovenská tlačová 
(Patrí do pôsobnosti

Náklady
1 Jednotlive | Ührnoni

Ks _________________________ —

C. Investičný rozpočet, 

InTcsUäii náklady.

LlaTcslicie praví :

20.000

10.000
20.000

20000

30.000

2. Hnutelcoslí: a) Stroje...........................................................

D Oboora:

Ühmom ...

j

50.000

1
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§ 13, Slovenská tlačová kancelária.

kancelária.
Predsedníctva vlády,)

Ťažby
Jednotlive Úhrnom

Ka

C. Investičný rozpočet, 

Inveslifini úhrada.

L Investície p r a v é :

1. Podielom z prevádzkového zisku.............................................
2. Pôžičkou alebo preddavkom........................................................
3. Vlastnými prostriedkami ...................................................

íl. 0 b n o v a:

Vlafilnými prostriedkami...................................................................

Úhrnom .,.

■,

zaooo
20.000

30.00030.000

5&000
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§ 14 Riaditclstvo pre cestovný nich.

§ 14. RiadíteTslvo
I (Patrí do pôsobnosl ：

N á klady Jednotlive j Ührnom

Ks

K Prevádzkový rozpočet

1.Prevádzkové s &kl ady :

1 .Has Iné Dákhdf prerádzlroTi:

a) Plaly elälych !皿esloincg ...... ——

1,452.000

1,452.000

2. NSkhdy sprívQe (ústredné)!
a) Platy stálych zimefilnucoY  .................... —.—
b) Ostaloé náklady............................................ —•一

3. N&klady TSebecnW:

b) Ostilaŕ Qáklady............................................ —

IL Úroky z investi£oých dlhov..............................

IR Šírily íinaafni:

一

I IV, laé aAklady:

I 3- Odpícy........................................................................................

I Súčet nákladov ad I—IV..,.

/ V Zi6k .......................................................................................  J

I Úhrnom • . . 1

—

1,452,000

1,452.000

1几

B, Zistenie kooeenébo schodku. 丨

PreváddwTá rtrala...................................................................... j

Splátky ínveciiíQýcli dlhov........................    メ

251.700

I Úhrnom .., 251.700
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§ 14. Ríadítefstvo pre cestovný nich.

pre cestovný nich.
Ministerstva hospodárstva.)

Ťažby
Jednotlive | Úhrnom

Ks

A. Prevádzkový rozpočet

I< Prevádzkové f ažby ! 

1.Vlastné Fažby prevádzkové................................ • • •

íl*  Z i s 4c y f i n a n £ n é :

m<Inä fažby ..........................................................
SúSel fažieb ad I.—Hl. . . ♦

[V. Strata................................................................................................ .....

Ührnom ...

B. Zistenie konečného schodkíL

Konečný scliodok, hradený štát, pokladnicou .............................

.Ührnom ..

1,200000

— 1 1,200.000

300

i 
i

300

1,200.300

251.700

1,452.000

251.700

251.700
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§ Riaditelstvo pre cestovný ruch.

Náklady

§ 14. RiadíteTstvo
(Patrí do pôsobnosti 

g Jednotlive | Úhrnom ____

Ks _________

C. Investičný rozpočet

Investiční náklady.

I. Idv tclicie pravé：

2- Hnulelnoftli............... ...............

Inreslîcie pravé (úhrnom)...

D. Obnova:

—

— _

Obnova (úhrnom)...

IsresliČDé náklady (úhrnom)...

I
；i

g

i
! -

—
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§ 14, Riadilefstvo pre cestovný ruch.

pre cestovný ruch. 
Minifiterstva hospodárstva,)

Ťažby •
Jednotlive | Úhrnom

Ks

C, Investičný rozpočet.

InTestíční úhrada.

L Investície p r a v é :

1.Podielom z prevádzkového zieku.............................................

3. Vlastnými prostriedkami.............................................--.

H. Obnova; 

Vlastnými prostriedkami................................ ...........................

Investiíná úhrada (úhrnom)...

—

—

—
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Príloha A.

SKUPINA ni.

Správa štátneho dlhu.
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Skupina 111.
Vy'divky aa Slimア dlh sú obsažené jednak v skupine L “Vlastni ftatoa správa'*  
t ktpitoie 13, ‚‚Všeobecná pokladničná správa", pokial zaťažujú Štátnu správu, 
jedoak ▼ skupine II. t,Správa štátnych podnikov1' v rozpočtoch štátnych podnikov, 

pokial tieto podniky na štátny dlh prispievajú.

三 I Výdavky
ŕヨ

:KapilM Rÿdzî úrok 
a úmor

Správa ' Úhra

Ks

i 
i •

11' ŠUtey dlh.
し，Vimîtnÿ iLAüiy dlh, IMh ulo- 

fenf u prechodný.............L 150,620.603 150,620.683

■ 2 i Zkluwitv† dlh......................................
! 3 . SprAvne výdiTky................................. j = 1,650.000 1,650.000
i
1 1 Übn skapiny IIL ...

j

匚 15O,62O.ó»3 1,650.000 152,270.6831
1
l d 一j Príjmy

Rýdzi 
úr业 

a úmor
Správa Úhrn

J

1 
í 

：2

9

1

1 SUtny <UL

j OhrMÍa Mátnymi podnik mi........................................

1 Ührufa Mmc»pránymi cridcaiai.................... .....
i 加/ida zo zvlAiüiych pruneAor prJjDorfch ,.. 

f Úhrada Jtálnon aprívoa.............................................

53,655.745

1,167.319

1,034337

94,762-782 1,650.000

53,655.745 

1,167319 

1.034,837

96,412.782

Úhrn -kupiay Hl.... 150,620.683 [«650.000 152,270,683
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Príloha B.

Mimoriadny rozpočet.
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B. Mimoriadny rozpočet na rok 1941.

č -
Jednollive Ühraom

:: Šlálnevýdavky
1 i Ks

j Investičné náklady štátnych podnikov
(investíde pravé).

1 Ssmki pošla...................................................................................... 35,213600
- Slovenské železnice.................... .... ......... ......................................... 370,986.700
こ $li：oe ma;clky pofaohospodárákycb škôl a výskumných úsla-

vor pofnoìiq^podàrekych........................................• . . . ■
4 SlWlae banské a hutnícke závody ...........

2,000.000
11,119.600

5 S国ne kúpele ........................................    « 6,725-700

6 Sはtne llacianie .................................... 720.000

: 赳Km visutá laaovki....................................................................... 1,700.000
S Slovenská tlačová kancelária . . . . ..........................................

20.000 '

Oddelenie 1.(úhra)..- j 428,485 600

2 Investičný rozp°čet vlastsej štítnej správy.

4. V odbere Jfňiälŕrrtua Ao$poďársŕva

1 Vodohospodárske meliorácie 17,700.000 17,700-000

B. V odbore tíinisierstva dopraoy a verejných prác 

Cestné komunikácie.

1 Slsvby, prestavby, veľké opravy, preložky a úpravy Štátnych 
a flátom epravovaných ciest a neoslov................................

2 Príspevky na 6taYby, prestavby a väčšie úpravy ciest spravo
vaných župami, ciest obecných a mostov na týchto cestách .

3 Slarby príjazdných ciest k železničným staniciam.....................

191,000.000

6,500.000
2,500 000

L Cestné komunikácie (úhrn) . ♦.

H. Vodné stffvby.

1 Úprava a splavnenie riek........................................ ......................... 27,000.000

200,000.000

2 Vybudovanie príslavov ............................................................ .......... 2300000
3 Využiikovanie vodných H . •..... ........................ ......................... 110,000-000

Q, Vodné stavby (úhrn)..

HL Slrrb*  bodov a knpa realít pre potreby 
□víbej Štátnej správy.

1 Prezident republiky ............................................................................ 1,000.000

139,500 000

2 Predsedníclvo vlády......................... ............................... ..... 500.000
3 Ministerstvo vnú Ira: 

j a) rezort vnú Ira ......................... ........................................ ..........

1 c) rezort verejného zdravoloictva...............................................

700.000 
1,100-000 

22,700.000
4 MiD^lersiYD pravosúdia....................................................................... 7,700.000

■ 5 Ministerfilvo ikoklva a nár, osvety , ..................................... 10.150-000
,6 Mioisfertivo hospodárfitva.............................. .................................... 4,150.000
i 7 ：' Minklerfftvo dopravy a verejných prác — rezort verejných prác 5,000-000

1,350-000
5,650.000

' Hl. Stavba budov atď, (úhrn) •. 60.000.000
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B. Mimoriadny rozpočet na rok 1941.

e
-
O
I
O
d

"Jednotlive Úbraom
Štátne výdavky 卜 ___ _

&

■
A. Úhrn výdavkov v odbore Ministerstva hospodárstva ..,

1 17,700000

3. Úhrn výdavkov v odbore Ministerstva dopravy a verejných i
；399,500 000

Oddelenie 2. (úhrn) 1 417^00.000

Mimoriadne výdavky na výstavbu armády...................... .....
! 264,761.300

Oddelenie 3. (úhrn)... ；264,761300

Celkový úhrn mimoriadneho rozpočtu ..
1
! bl 10.446.900
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Skupina 111.
Vvdavky na šlálny dlh sú obsažené jednak v skupine L „Vlastná štátna správa'*  
v kapilole 13, „Všeobecná pokladničná správa", pokiaľ zaťažujú štátnu správu, 
jednak v skupine II. „Správa štátnych podnikov" v rozpočtoch štátnych podnikov, 

pokiaF tieto podniky na štátny dlh prispievajú.

_ « Vvdavky
Kapiel

Rýdzi úrok 
a úmor

Správa Úhrn

---- Ks____ 一

1 Slítoy dlL

1 Vaûtornÿ ilátny dlh. Dlh zalo
žený a prechodný.................

2 Zahraniíný dlh.......................................

3 Správne 寸dávky..................................

Úhra skupín, III....

i

1 
L

150,620.603 150.620.683

一 二
一

—

1,650.000 1,650.000

一 150,620,683 1,650.000 152,270.683

Príjmy

Rýdzi 
úrok 

a úmor
Správa Úhrn

1 SUÜ17 dlh.

■'1 Ubrada ftálnymí podmJcmi....................................

2 Ohrada «amosprávnymi sväzkami......................... •

3 Úhrada zo zvláštnych prameňov príjmových , ■-

4 Úhrada iláínou zprávou................................................... I

Úhm skupíoy III, - |

53,655.745

1,167.319

1,034.837
94,762-782 | 1,650.000 1

53,655.745 

リ 67.319 

1,034.837

96,412.782

150,620.683 1,650.000 152,270.683
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Príloha B,

Mimoriadny rozpočet.
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B. Mimoriadny rozpočet na rok 1941.

二
 7-
-:- 

ノ

ニ

ニ

こ

■i Jednotlive Ührnom

Staine príimy J------------
Ks

_ — _______________ J__________________ - — -
' T 1

B. V odbore Mmislcrsirc dopravy ■ verejných prác. -I

L Cestné komoníkácíe. ■

Príspevky železníc a interesenlor na novoslavy príjazdných 
ciest ku železDÍčnym staniciam . .  I| 1,000-000 丨

Príspevok vicináíneho výboru cesty Hava—Horná Poruba na り ・

stavbu cesty (tretia splátka).............................. レ 40.000 j
i； 1

1,Cestné komunikácie (úhrn) 1,040.000

HL Stavby bodor ■ kúpa realít pre potreby drilnej 
štátnej správy.

Dolný Kubiš, novoslavba i t í t □ e ho s 1 o v e n.- 
&k é ho gymnázia — príspevok na stavbu ....

Banskí Štiavnica, novostavba okresného 
バ d u — príspevok na stavbu...............

1.000-000 j

300.000 ；

HL Stavba budov &td, (úhrn).. < (

1
'1,300 000

Uhm príjmov iLÚnoriadnehc rozpočtu . . ! 2,340.000

Tlaŕ： Andrej v Bratislave Trieda kr“a Alexandra £.12.
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Čiastka 2・ Vydaná dňa 23. januára 1941. Ročník 1941.

OBSAH: (2.—7,) 2. Vládne nariadenie o,predĺžení pqdfa zákona g niektorých opatreniach 
na ochranu známok, — 3, Vyhláíka Ministerstva národnej obrany o nástupnom lermioe 

., “出)pracovnej služby, — 4. VyhláJka ministra financií o dočasnom zru&enf cla na líado¼ 
J ： vápenatý. —. 5, Vyhláška Minislerslva národnej obrany o sídlach a vzájomnom vzíahu 
•‚エ "vojenských doplňovacích -úraďov a doplňovacích, úradov verejnej správy vnútemei. — 6. 

Vyhláška Ministerstva linaadi) ' ktorou sa uverejňuje opalrenie Slovenskej národnej banky 
■ y Bratislave o úprave plate，bn备ho styku medzi Slovenskou republikou a Fínskom. — 7, 

Vyhláška predsedu vlády o oprave tlaiových chýb, vzniklých. pri vyhlasovaní právoycb 
predpisov v Slovenskom zákonníku.

ヽ Vládne nariadenie 
• - zo dna 16. januára 1941
p predĺžení lehôt podlá zákona o niekto

rých opatreniach na ochranu známok.
Vláda Slovenskej republiky podľa § フ 

zákona*  čť 261/1940 SI. z. 'nariaďuje:

円 Lehoty upravené zákonom č. 261/1940 
SI. acÄa predlžujú takto:

a) lehota podlá § 4, ods,1 u tuzem
ských pnhlaßovateľov — do 3. mája 1941, 
u cudzozemských prihlasovatelov 一 ‚ do 
)3L decembra 1941, ...

b) lehota podía § 5 u tuzemských pri- 
hlaßovalerov — do 3. augusta 1941,u cu・ 
dzoŕéŕrišlcých • prihlafiovatefov — do 31. 
marca 1942, .

c) lehota na podanie áaloby podfa § 6t 
ods. 2 sa predlžuje tak, že sa do nej nepo
číta u tuzemských prihlasovateľov čas od 
íl. marca 1939 do 3. mája 1941/ ú cudzo- 
Eemských prihlasovateľov —' čas od 1. 
-^narca 193գ dq. 31.decembra 1941.
! f)"Predĺženie lehoty podTa o'ds. 1.písní, 
a) sa vzfahuje aj na lehoty pod【a §.3, písm. 
而 zákona, ； ： \ :
f §2.

Toto nariadenie nadobúda- účinnosf 
dňom vyblášeŕiia； vykoná ho-minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministraini.

i
Dr. Tuka v. r.

・ 一•..
i ' ,ソ Mach v. r.
■ Dr. Medrický v・ハ

3.
Vyhláška 

Ministerstva národnej obrany 
zo ,dňa 10.. januára 1941

o nástupnom termíne do prezenčnej • 
,pracovnej služby.

Ministerstvo národnej obrany podľa § 
15, ods. 7 zákona č. 20/1940 SI. z. vyhla
suje: .

§ 1.
Nástupný termín do prezenčnej pra

covnej služby brancov odvedených v roku 
1940 určuje sa na den 3.' marca 1941.

■ § 2.
Uçtanovenie uvedené v § 1 vztahuje sa 

aj ni tých brancov prv odvedených, kto
rým bol povolaný odklad prezenčnej pra
covnej služby do nástupného termínu' r. 
1940. - 丁

Čatloš v. r.

Vyhláška 
ministra financií

zo dna 21.decembra 1940 :
o doáasnom zrušení cla na liadok 'vápenatý.

(*|  Podfa § 1 vládneho nariadenia č. 
157Ì1939 Sì. z. po dohode s ministrom ho
spodárstva zrušujem na cas do 31.marca 
1941 clo na liadok vápenatý — sadz. pol. 
600/n do množstva 350 ton.

p) Dovoz tovaru uvedeného v ods.1 
musí sa uskutočniť cez colný úrad v Bra
tislave, ktorý sa súčasne peveruje kontro
lou dovezeného množstva.

(サ Táto- vyhláška nadobúda účinnost 
dnom, vyhlásenia. '

し”： Dr, Pružinský v. r.

Cena Ka 1.40,
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Vyhláška 
Ministerstva národne] obrany 

zo dňa 15. januára 1941
o sídlach a vzájomnom vzfahu vojenských doplňovacích úradov a doplňovacích 

úradov verejnej správy vnútornej.

Ministerstvo národnej obrany v dohode 6 MmiáLerstvom vnútra podľa § 58, 
ods.1 branného zákona č. 201940 SI•厶 a podľa § 6, ods.1 branných predpisov- 
(vl. nár. č.141，1927 Sb. z. a n.) vydáva s platnosfou od L februára 1941:

a) prehľad eidel vojenských doplňovacích úradov a ich vzťah k doplňovacím 
úradom verejnej správy vnútornej；

b) prehlad sídel doplňovacích úradov verejnej správy vnútornej a ich vzťah 
k vojenským doplňovacím úradom, ヽ

a) Prehlad sídel ^jenských doplňovacích úradov a ich vzťah k doplňovacím úradom 
verejnej správy vnútornej, platný od 1,februára 1941.

VojenslrÝ dopldond úrad Doplňovací úrad ▼erejne； sprAvy vnútoraej
■i

I. clupAt U. slupň* L atapAa H•«tup&a

í NRÚ Bratislava-mesto 04 [
Brati»Um キ 一 Bralida“Tidiek 05 1 Bratíakv*

；i Malacky 27 || 1

i'
i： Brezno ' |

'n í： nad Hronom I 06 '
DobSinÁ :11 1 Bm Bystrica
Hnúita 15 j . ..........
Revúca 44 |

1.divízie, Nová Bafla 01
ô. |Í BansikA Bystrica 07
w‚ リ Modrý Kamei 19 |

*S1 ii
二 i BuWíA Byvtríca 1 Krenmica そ í Bui. Bystrica

Krupiu 22
Ixivújobaäa 25 pS, I 'S Banská Štiavnica 4Ö g

金ノ 1_____ 占 Zvolen 58
i 1 J * u

í Gelnica 12 怠

占 Kežmarok 20 j

9 i ソ Levofia M-2 [ Uvofa (í StarA Ľnboyfla 26 Ruiomberok

Poprad <0
velífef&tro SpiSská Nová Ve*  55
2. dlTlží», Spiš. Slará Ve» 56

Humeimi 17
Medzilaborce ' 20

! Michdovc« Michalove» 32 P'…v

Tretniov bl
Vranov n/Topf. 57

veliteľclvo Hlohovec 14
Niln 1.divízie, Zlaté Morave« 35 Nitr.

Tnofíii Nitra 38 1 [
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Vojen^tý doplAovac

I. fttupfla

1 úrad

IL »lupňa

Doplňovací úrad verejnej «pr・り Taútorncj
リ

L otupfia || D. <tupfta

i 
D

op
lň

ov
ac

ie
 olk

x»
n在

 
v<

lil
eT

>l
vo

 ___
__

_
 | Preiov

veliteTatvo 
2, divizie, 

PreloT

;Bardejov j

Giral love« 
i PreSov 
；Sabinov

Stropkov i

1 

目
i Preïov

! i
.Ružomberok

i
Ružom¼crolc

Dolný Kubla i 
[TurS. Sv. Merlili 
:Lpl. Sv. Mikul&i 
j Námestovo !

1 Ružomberok 
'Trsteni j

TopoRany レ
S
L

veliteffttvo

j Prievidza । 42 |

'TopoFfiany 1 50
マ1----------------------------- J------

i

Nitra

Ti enfin O
kr

es
ný

 úr Bínovc« J
nad Bebravou

Rava
Nové Mesto 

nad Váhom
Myjava 
PiešCaay 
Fieačla

ホ 
M'； 

36
39
52

Sj n i Z 1

1

Treniín

Trnava

i： 1.divízie,
? Trenčín
j 

11

i

i HolIC b č. Skalica
Modra
Senica 
Trnava

1 18

34 
47 
53

BratislaT*  1

Irencin IŽilina

Pov- Bysliica ; 08
VePk& Bytča ' 09
Čadca '：10

1 K y®. Nové Mesto 30
1 Puchov i 43

Žilina j 6(

b) Prehlad sídel doplňovacích úradov verejnej správy vnútornej a ich vzfah 
k vojenským doplňovacím úradom, platný od 1.iebruára 1941.

Doplňovací úrad verejnej zprávy vnútornej Vojeoský doplňovací úrad

I. stupňa ! íl- stupňa I. stupňa !!■ etupha

胃 Noví Baňa 01 Ban, By&trica Ban. Bystrica 1-Trenčín
勺 Bánovce n/Bebr. 02 i TrenClo TreMIn 1-Trenčín
S Bardejov 03 Prešov 卷 PreSov ‚よ 2. Pre&ov

MNO 5ratÍ£lava 04 p i Bratislava Bratislava 上!-Treaila

Bratislava-vidiek 05 さ Bratislava ヲ Bratislava o 1-Trenčín

Brezno n/Hr. 06 a Bui. Byalrica « Brezno n/Hr- な L Trenčín

g Ban, Bystrica 1 07 1 a Ban. Bystrica 扌 Ban・ Byelrica 纟 L Trenčín
白 Po*  Bystrica 08 z TrenCín. I Žilina ヤ1*  Trenžln

£ Veľ. Bytča 08 TrenEín W Žilina " 1-Ireačln

° Čadca 10 Trenčín Q Žilina 1-Treníín

Dob&inA 11 Ban. Bystrica Brezno n/Hr. 1-Trenčín
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Dつ卢〇、ači urjd verejnei správy vnúloraej

I. «lupài U. elupda

Gc0ca 
Giraltovce 
Hlohovec 
Hnúšta 
HolRjy Skalici 
Humenai 
Hava
Modrý Kameb 
Kežmarok 
Krcmuica 
Krupina 
Dol. Kubin 
Levoča 
IxjvÍDobiäa 
Slarí Ľubovia 
Malacky 
Turi- Sv. Martin 
Medzilaborce 
K)s. Nové Muto 
Nové Mesto aV. 
Michalovce

て L：pl. Sv. Mikuláš 
■= Modri 
■> Zl.Morame 
纟 Myjava 
よ Sámestoro 
0 Sílri

Piellaay 
?oprad 
Preíot 
Prievidza 
Púchov 
Revúca 
Ružomberok 
Sabinov 
Seaica 
Slropkcv 
Bau. áliarnica 
ToporCany 
Trebiíov 
Treníln 
Trnava '
Trstená ,
Spiš. Nová Ves ! 
ミpil. Stará Vea ।
Vranov n/TcpIou | 
Zvolen I
Žilma *

14

16

18

20
21

25
26
27
2S

50
51

33
34
35
36
37

39 :
40「

心

51'

55
56
57 ..
58

I Ružomberok 
PieSov 

'Nilra
B 皿 fiyslnca 
Bratislava 
Ficíov

i lieDĹín 
Dm Bystrica 
Ružomberok

i San. Bystrica 
Bu. Byslnca 

:Ružcmberok 
Rviombuok

:Bau. Bystrica 
.Ružomberok 
' Bratislava 
! Ružomberok

1 Trenčín 
fienčín 
FreSov 
Ružomberok

£ Bratislava 
:'m 
之 Ti eočin 

N Ku2o&-berok 
^>lra 
TienSín 
Ružomberok 
FreSov 
Nitra 
Trenčín 
Bao. Bystrica 
Ružomberok 
Prešov 
Bratislava 
FreSov 
B. By&lrica 
N；：ra 
FreJo» 
Treačú 
Braliflava 
Ružomberok 
Ružomberok 
Ružomberok 
Pre£ov 
Ban. 6y«lrica 
Irentía

〇
匕
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Vojenský- doplAovacL.ýŕatl

I. slupfla J : U.； stupfla

LevoM 
i PreSov 
'Nilra 

■ Brezno n/Hr. 
! Troas,； 
I Michalovce 
! Trenčín' 
! Bm Bystrica 
I Levoča

Bau. Byslríca 
San Byslrica 
Ružomberok 
Levoča 
Bau. Bystrica 
LrvoCa 
Bratislava 
Ružomberok 
Michalovce 
2)Iina 
TrenSla 
Michalovce 
Ružomberok 
Trnava 
Nilra\

■ Trendln「 

Ružomberok 
Nitra 
Trentin 
Levoča 
Preíov 
Topoľčany 
Žilina

;Brezno n/Hr. 
Ružomberok 
PreSov
.Trnava 
! Prešov 

j Bán. Bystrica 
! ropoRacy 

Michalovce
；Trenčín 

Trnava' 
Ružoraberolí 
Levofia 
Levoča 
Michalovce 
Ban, Bystrica 
2朮na

a
-
-
A
-
p
 
O

-

J

-

二・
A

2. pTeiov
2. PreSov 
J. Tronchi 
1.Trenčín 
].Trenčín 
2. Preáov 
1.Trenčín 
1.Trenčín 
2. Prešov 
1.Trenčín 
1-Trenčín 
2. Prešov 
2. Prešov 
レ Trenčín 
2. Preíov 
1，Trenčín 
2. PreSov 
2. Preáov 
1.Trenčín 
1.Trenčín
2. Preíov
2. PreSov
1-TientÍD 
1.TrcnCín 

「1. Treočín

2. PreSov 
b T.enfiín, 
b Trenčúi 
2. Preíov 
2. Preíov 
b Trenčín 
b Trenčín 

i b Trenčín 

：2. Prešov 
'2. PreSov 
I b Trenčín 
j 2. PreSov

b TreníÍD 
b Treačin 
2. Prešov 
b Trenčín, 
b Trenčín 
2. PreSov 
2. PreSov 

I 2. PreSov ■
2. PreSo・ ヽ 

j b Trenčín 

b Trenčín

Cislice znatía poradové tisla okresov pre ,branné £U!a". ■ . ' ' ■
Pri DOV Bratifilava a pri Mestskom notárskom úrade v Bratislave je okreiň . 

loho skupina „Cudzina (99)" pre osoby, bývajúce trvale alebo dlhšie ako jeden 
rok v cudzine.

Čatloš v, r.
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• . ■ - Vyhláška
;ministra financií 

zo dna 15> januára 1941,
ktorou - sa uverejňuje opatrenie Slovenskej 
národnej banky v Bratislave Q úprave pla
tobného styku medzí Slovenskou republi

kou a Fínskom.
J Peŕdfa § "4 vládného1 .-naria-denla' č. 

179/1931 Sb. z. a n., ktotým ša .vykonáva 
ustanovenie bodu 2, § 2 zákona č. 7/1924 
Sb. z. a 叫 ako aj § 9 opatrenia Stáleho 
výboru Č. 166/1929 Sb. z. a n.., a podlá § 1 
vládneho nariadenia Č. 3/1939 SI. z. vy
hlasujem opatrenie - Slovenskej národne) 
banky v Bratislave č. 24.
:•・一・ Dr; Pružinský v; r.

..Opatrenie -
Slovenskej národnej banky 

优・24) 一 ‚

zo dňa 15. januára 1941
o úprave platobného styku medzi Sloven- 
ヽ‚skon republikou a Fmskbiiú

číľT

Podlá ustanovení tohto opatrenia usku
točňujú sa lieto platby:.

a) všetky pla<tby za tovary v rámci ob
chodnej výmeny priamej či nepriamej me
dzi Slovenskou republikou a Fínskom, na
koľko ide o tovary, ktoré podľa všeo>bec- 
nýcli colných predpisov slovenských sú 
fínskeho pôvodu a podlá všeobecných col
ných predpisov fínskych sú slovenského 
pôvoďu-t '

b) platby za slovenské alébo fínske 
vary podávané trahiilne cez treli Štát ale> 
bo cez prostredníka usadeného v treťom 
štáte; ■ ・‚、：

c) platby na vyrovnanie trov spojených 
š tranzitom a, s výmenou tovarov medzi 
obidvoma- štátmi, počítajúc do toho; do- 
praivné； éxpedičné( príštavné, poisťovacie, 
prekladacie a úné výdavky, provízie atď.；

:d] platby za tranzilnjé： tovary pochádza
júce z tretieho štátu, nakolko bol.k , nim 
zaistený predbežný súhlas Slovenskej na“ 
rodnej banky, a Suomea Pankki;：

e) platby inej povahy1 ktoré nevyplý
vajú z obchodného styku, pričom kapitá
lové a podobné transfery sa môžu usku- 
.točnif-len po predbežnom konkrétnom sú

hlase Slovenskej národnej.banky a Suomen ： 
Pankki. ■；

01.2.
Platby vopred za tovary ešte nedodané 

sa pripúšťajú len aa podklade už údele- 
ných dovozných a vývozných povolení, 
pričom sa skúma, či platenie vopred bolo 
dohodnuté v uzávierke a či ono zodpovedá 
obchodným zvyklostiam., ,

Cl.3,

Aj požiadavky spla'tné pred-1.januá
rom 1941 vyrovnávajú sa medzi obidvoma： 
štátmi pudla usianovení tohto opatrenia.'

Cl.4.
-；. ■ . ..

(')Slovenskí dlžoíci vykonajú . platby- 
uyedené v. čl.1)2 a 3 složením príslušnej 
sumy v slovenských korunách na ‚‚Clea
ringový účet Suomen PankkíM. vedený ú 
Slovanskej ná^rodinej banky,

f) Fínski dlžníci vykonajú plalby uve
dené v čl.1,2 a 3 složením príslušnej sinny. 
vo. fínskych markách na “Clearingom% 
účet Slovenskej národnej banky" vedený G 
Suomen. Pankki.

(3) Oba clearingové účty sú berúro&né.

5「 • ...

(り Slovenskí veritelia dostanú v 目a 

vén'ských koninách pratihodnotu slože
ných fínskych mariek v rámci krytia na 
ffClearingovom účte Suomen.. Panjcki*  u 
Slovenskej národnej banky v takom 
vom poradí, v akom vplácali.na. cleai3 
gový účet fínski ^dlžníci. ■ .

(:)Fínski Veritelia dostanú yx> fínskych 
markách . pro líhodin&tu složených .■ slóveiľ 
ských korún v rámci krytia na „Cl.earmgo» 
vorm účte Slovenskej národnej banky" y 
Suomen Pankki v taícom - časovom parádi, 
v akom vplácali na clear：iagC>vý účet «6 
venskí dlžníci•、 ‚.；

~ C) Prepočet HnskycK mariek na. sloven
ské koruny a slovenských korún na fínska 
marky deje sa pri kurze dohodnutom meŕ 
dži Slovenskou národnou bainkou a Suo- 
men Pankki. 'feiHo kurz sa bude uverejňo； 
vať v úradnom kurzovom liste Brælislavr 
skej burzy pod označeiiim：. ‚‚Helsinki —ť 
Clearing".• ヾ-

ヽ‚「a6. ：…ヽ

■. f) Ohľadom prepočítania dlžných súm 
vyjadrených v cudzej mene na menu toho 
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ítátu, v ktorom sa vpláca na clearingový 
účel a ohľadom konečného oslobodenia 
dlžníkov oboch Štátov voči veriteľom pla
tia tido pravidlá:

r) linsky dEn% ktorý má dlžobu vy
jadrenú vo finskych markách, zbavuje sa 
svojho záväzku, len Čo složí dlžnú sumu 
na „Clearingový účet Slovenskej národnej 
banky" u Suomen Pankld,

b) ílosky dlžník, ktorý má dlžobu vy
jadrenú v korunách slovenských, zbavuje 
sa svojho záväzku až vtedy, ked jeho slo
venský veriteľ dostane v Ks celú sumu 
svojej požiadavky prostredsielvom Sloven
skej národnej banky, ktorá výplatu pre
vádza na základe protihodnoty složenej vo 
fínskych markách na „Clearingový účet 
Slovenskej cárodnej banky" u Suomen 
Pankki; '：

c) lin&ky dlžník, ktorý má dlžobu vy
jadrenú v inej mene ako vo fínskych mar
kách alebo v korunách slovenských zba
vuje sa svojho záväzku az vtedy, ked slo
venský verilef dostane v korunách sloven
ských prolihodnolu svojej požiadavky, pri
čom prepočítanie tretej meny na koruny 
slovenské deje sa podlá úradného kurzu 
dotyäiej meny platného na Slovensku v 
deô výplaty;

d) slovenský dlžník, ktorý má dlžobu 
vyjadrenú v korunách slovenských, zba
vuje ta svojho záväzku, len čo složí dlž
nú sumu Da „Clearingový účet Suomen 
Pankki" u Slovenskej národnej banky;

e) slovenský dlžník, ktorý má dlžobu 
vyjadnnn vo fínskych markách, zbavuje 
sa svojho záväzku až vtedy, keď jeho fín
sky ver/leľ dostane vo fínskych markách 
celú protihodnotu svojej požiadavky pro- 
Slredniclvom Suomen Pankkí, ktorá vý
platu prevádza na základe protihodnoty 
složenej v korunách slovenských na ”Clea・ 
ríngvý účet Suomen Pankkf u Sloven
skej nirodnej banky;

f) slovenský dlžník, kiorý má dlžobu 
vyjadrenú v inej mene ako vo fínskych 
markách alebo v koninách slovenských, 
zbavuje sa 3yomo záväzku až vtedy, keď 
jeho fínsky veritel dostane vo fínskych 
markách protihodnotu svojej požiadavky, 
pričom prq^očílanie tretej meny na fín
ske marky deje sa padTa úradného kurzu 
dolyčnej meny platného vo Fínsku v do% 
vý-plaiy.

f) Prípadné rozdiele medzi dlžníkom a 
verileľom vyrovnávajú sa podfa ustanove*  
M lohlo opatrenia.

Cl.7.

Záväzky z dodávok slovenských a fín
skych tovarov môžu sa vyrovnávať tiež 
pomocou súkromných platobných kompen
zácii za predpokladu predbežného leon- 
krŕlneho súhlasu príslušných orgá1ng slo
venských a fínskych.

CL 8.

Slovenská národná banka bude vybe- 
rat zo súm na clearingový účet skladaných 
a z clearingového účtu vyplácaných odme
nu vo výške 3°/oo — najmenej Ks 5.一 z po
ložky okrem poštového a skutočných vý
davkov.

Cl.9.

Medzištátna dohoda o úprave platob
ného styku medzi Slovenskou repulylikou a 
Fínskom platí od 1.januára 1941 a môže 
byt vypovedaná pri zachovaní trojmesač
nej výpovednej lehoty.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE.

Guvernér: RíaditeF:
Dr. Karvaš v. r. Ing. Pázmán v. r.t

Vyhláška 
predsedu vlády 

zo dňa 21.januára 1941
o oprave tlačových chýb, Tzníklýcb 
pri vyhlasovaní právnych predpisov

v Slovenskcm zákonníku.

Podfa § 5 zákona č. 11/1940 SI. z. 6a 
opravujú tieto tlačové chyby;

1,V § 12, ods. 2, posledný riadok na
riadenia č. 303/1940 SI. z. namiesto 
(l... časti... má byf správne “…účasti 

ノ 2, V § 14, ods. 3, druhá v«ta zákona 

邑 30S/1940 SL z. namiesto “…zobrodňu- 
je …" má byf správne H .. .zodborňu*  
je"

3. § 11,ods. 2, nanadenia £, 314/1940 
SL z. má správne zniet: „Týmto nariade
ním 6a zrušujú ustanovenia §§ 1 až 3 na
riadenia s mocou zákona £.197/1940 SI. z. 
a nariadenie č. 244/1940 SI. z.

4. V § 24, ods.1,predposledný riadok 
zákona £, 320/1940 SI. z. namiesto ”... za
tvorením od Ks 50.— do Ks 10.000.—" má
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byf správne ”…peňažným trestom od Ks 
50.— do Ks 10.000.—".

5. V § 11,,písní, d) nariadenia s mo
cou zákona č. 350/1940 SI. z. namiesto 
........ak tieto oeoby bývajú..." má byť 
správne „ ... ak tieto osoby [písní, a) až 
d)] bývajú..

6. V § 3, ods.1,druhý riadok nariade

nia & 358/1940 SI. z, namiesto „ .,. nevy
hradené …“ má byf správne ........vyhra
dené …“

7. V dávkovom sadzobníku (príloha 
k vl,nár. č. 360/1940 SI. z.) pod položkou 
も 48 a) uvedená poznámka má správne 
znieC; ‚‚Povolené zvýšenie rúbacej tažby 
do 25 m  sa od dávky oslobodzuje".*

Dr, Tuka v. r.

T以。: KalbtluCiuM JUdrUd Trudu krH*  Al“uuka IZ
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je vydávaný podta zákona č. .11/1940 SI. z. v jazyku slovenskom. 

Predplatné na jeden rok čini u^tuzemsku 720 Ks, do zahraničia 
/70 Ks s výhradou prípadného zvýšenia pri nepredvídaných okolno
stiach (pri nepomerne veíkom zvýšení výrobných výdavkov alebo 
mimoriadne vefkom rozsahu zákonníka) a treba ho zoplatif naraz 
najneskoršie do 15. marca prisluiného kalendárneho roku.

Kto zašle nejakú sumu na nový roEíA po 乃.marci, bude pokla
daný za odberatela a zaslané peniaze budú zúčtované ako záloha na 
konečnú cenu celého ročníka; pritom záloha bude vyúčtovaná po 
ukončení ročníka podlo súhrnu cien jednotlivých čiastok.

V drobnom predaji účtuje sa Slovenský zákonník za každú s/ra- 
nu 20 halierov, najmenej však 1.—Ks.

Cena čiastok zasielaných do cudziny je o 50 田 vyššia; za túto 
cenu zasielajú so objednané čiastky zákonníka poštou po przdchádza- 
júcom zaplatení.

Novo uydané a doferaz vyšle čiastky predávajú sa i v kníh
kupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymieňajú a neberú nazpät.
Vypouedaŕ dalsie odberanie zákonníka možno len písomne pred 

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebp neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla- 

mouaf najneskoršie do štyroch týždňov po ich uydani; ak neboly 

p tejto lehote reklamované, dodajú $a len po zaplatení ceny prísluš
nej čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u Poštovej 
sporiielne č. 852 (Administrácia Slovenského zákonníka, Bratislava). 
Platenie poštovými známkami sa neprijíma. Poštovné prípadnej ko- 
rešponaende hradí predplatitel (odberateľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesf číslo čiastky (a nie 
Číslo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII 

SLOVENSKÉHO ZARONN1KA 

BRATISLAVA.

Vládna budova.



173

Slovenský zákonník
CiaNkd 3. Vydaná dňa 30, januára 1941, Ročník 1941.

OBSAH;(氏一!1,)8. Vyhláška Ministerstva Školstva d národne) osvely o zriadení tkôldozorných 
úradov, určení ich sídel a o utvorení ich obvcdov. — 9. Nariadenie a mocou z&kona.
ktorým sa dcpUuje a meai nariadenie s moeau zákona o Democenskom poísleul verej
ných zameslnancov. — 10. Vyhláška míníslra fínaxci!。colných prirážkach k colným 
sadzbám Da nicklcré druhy obilia,—11,Nariadenie s mocou zákona o súslre- 
denl pôsobnosti vo veciach peňažných ústavov a peAažoých pcdníkov y Ministerstve H- 
nancy ako aj o úprave niektorých pomerov v peňažníctve.

Vyhláška _ |
Ministerstva školstva a národnej 

osvety 
zo dňa 10. januára 1941

o zriadení školdozorných úradov, urceni 
ich sídel a o utvorení ich obvodov.

Podľa § 6 vládneho nariadenia č. 
358/1940 SI. z. po dohode s Ministerstvom

。ら [ Sídlo skôldozornëho úradu
証  

vnútra a Ministerstvom financií vyhlasu
jem:

§4.
Pre ľudové a meštianske školy, detské 

opatrovne, ústavy pre chybnú mládež a 
pomocné školy (triedy) zriadujem podľa § 
1 vládneho nariadenia č. 358/1940 SI. z. 
škôldozorné úrady v nižeuvedených síd
lach a ich obvody určujem podľa § 2 uve
deného nariadenia takto:

a) pre školy a ústavy, pokiaľ nespada
jú pod výnimku, uvedenú pod písní, b):

Do obvodu patria okresy verejnej 
správy vnútornej：

Bánovce nad Bebravou 
Banská Bystrica 
Banská Štiavnica 
Bardejov 
Bratislava I.
Bratislava II.
Brezno nad Hronom 
Čadca 
Hlohovec 
Humenné 
Kežmarok ■

Kremnica
Kysucké Nové Mesto 
Liptovský Svätý Mikuláš 
Lovinobaňa 
Malacky 
Medzilaborce 
Michalovce 
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
Piešťany
Poprad
Prievidza 
Prešov 
Púchov 
Ružonrberok

Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Bardejov
Mesto Bratislava
Bratislava a Modra
Brezno nad Hronom a Dobšiná
Čadca
Hlohovec
Humenné •. ' .
Kežmarok, Spišská Stará Ves, Stará 

Ľubovňa
Kremnica a Nová Baňa
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Svätý Mikuláš
Lovinobaňa a Modrý Kameň 
Malacky
Medzilaborce
Michalovce
Nitra
Nové Mesto nad Váhom a Myjava
Piešťany
Poprad a Levoča
Prievidza
Prešov
Púchov a Hava -
Ružomberok a Dolný Kubín

Cena 1.20 Ks
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Bež. Sídlo ikoldczorného úradu
Do obvodu palrii okresy verejnej 

správy vnútornej:

Sabinov 
palica 
Spišská Nová Ves 
Stropkov
Tisovec 
Topoľčany 
Trebišov 
Trenčia 
Trnava 
Trstsná 
Turčiansky Svätý- Marlin 
Veľká Bytča 
Vranov nad Topľou 
Zlaté Moravce 
Zvolen 
Žilina

'；Sabinov
i Holič a Senica
f Spišská Nová Ves a Gelnica
1 Stropkov •'

Hnúšťa a Revúca
'Topoľčany
■ Trebišov

Trenčín
Trnava

ソ Trstená a Námestovo
! Turčiansky Svätý Martin
'Velká Bytča a Považská Bystrica

Vranov nad Topľou a Giraltovce
I Zlaté Moravce

Zvolen
Žilina

b) pre školy a ústavy, ktoré majú vyučovací jazyk nemecký:

Bei.
Ek.

Sídlo škóldozoniého úradu
Do obvodu patria okresy verejnei 

správy vnúlornej:

1.Bratislava

2. Kežmarok

3. Kremnica

i；

........ §

(áto vyhláška platí odo 血a 1.Janiíára

Sivák

Bratislava, Malacky, Modra, Hlohovec, 
Nitra, Trnava, Trenčín a mesto Bra
tislava.

Dobšiná, Gelnica, Kežmarok, Levoča,- 
Michalovce, Poprad, Spišská Nová 
Ves, Stará Ľubovňa, Spišská Stará 
Vest Vranov nad Topľou.

Banská Bystrica, Bánovce nad Bebravou, 
Kremnica, Nová Baňa( Prievidza, Ru
žomberok, Turčiansky Svätý Martin 
a Žilina. ,

1 ■
2 . •「ニ・

1941. . ...r

v. r.,

9.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 16. januára 1941, 

ktorým sa doplňuje a mení nariadenie 
6 mocou zákona o nemoceaskom poistení 

verejných zamestnancov.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z, nariaďuje：

§ ■ V - 

f1) Poistné podľa § 13, ods, 2 nariadenia

s mocou zákona č. 350/1940 3]. z. Činí naj
viac 60,— Ks a najmenej 16.— Ks mesač
ne.

『)Výšku poistného v rámci ods.1 ur
čuje predseda poisťovne. Na opatrenie 
predsedu o určení výšky poistného vzťa
hujú sa ustanovenia § 4, ods. 2, 3, 4 a 5 
nariadenia s mocou zákona č, 350/1940 SI. 
z. Toto opatrenie predsedu vyhlási mini
ster vnútra v Úradných novinách.

(*)  Ustanovenia § 4, ods. 2, bod 7 a § 
[3f ods. 6 nariadenia š mocou zákona Č, 
350/1940 SI. z. sa zrušujú.
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Osoby, kloré podliehajú poisteniu qo- 
dTa nariadenia s irocou zákona č. 350/1940 
SI. z. a klcré neboly dosial k poisteniu pri
hlásené ani u Liečebného fondu štátnych a 
verejných zamestnancov ani u Liečebného 
fondu poštových zames-tnancov ani u 
Kňazskej nemocenskej po:sfovne( Ireba 
k poisteniu prihlásiC (§ Í2 nár. s mocou 
zákona č. 350/1940 SI. z.) najneskôr do 15. 
februára 1941.

§ 3.

Toto nariadenie platí odo dňa 1.ja
nuára 1941; vykoná ho minister vnútra so 
zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.,
Dr. Pružinský v. r.

Dr. Fritz v. r.
Sivák v. r.

Dr. Medrický v. r.
Stano v. r.
Čatloš v. r.

Vyhláška 
ministra financií 

zo dna 10. januára 1941 
o colných prirážkach k čelným sadzbám 

na niektoré druhy obilia.

Minister financií podľa § 5 vládneho 
oariadenia č. 167/1939 SI. z. s účinnosťou 
odo dňa 15. januára 1941 vyhlasuje：

f) Colná prirážka k colnej sadzba pre 
tovar s. č. 23 (pšenica, tenkel), vypočítaná 
padľä ustanovenia poznámky v čl.1., § 2 
vládneho nariadenia č. 96/1933 Sb. z. a n. 
k s. Č. 23 až 26, upravuje sa na 14•一 Kfi 
za 100 kg hrubej váhy.

F) Colné prirážky k colným sadzbám 
pre tovar s. č. 24 až 26, vypočítané podľa 
ustanovení poznámok v čl. IV., ods. 2 vlád
neho nariadenia č. 96/1933 Sb, z, a n. k s. 
，23 až 26, upravujú sa takto:

Pre lovar Colná priráika
tadz. čísla w 100 “ hrubej

váhy
24. Raž...........................11—Ks
25. Jačmeii......................3.一 Ks
26. Ovos ...• 一・— Ks

§ 2.
Colné prirážky, vyhlásené naposledy 

vyhláškou ministra financií č. 287/1940 SI. 
z., sa zároveň zrušujú.

Dr. Pnuínský v. r.

11.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 16. januára 1941 

o sústredení pôsobnosti vo veciach peňaž
ných ústavov a peňažných podnikom v Mi
nisterstve iínanciij ako aj o úprave nie

ktorých pomerov v peňažníctve.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ t
V ďalších ustanoveniach rozumejú sa: 
a) „peňažnými ústavmi":

1,sporiteľne,
2. úverné družstvá, zriadené podlá zák. ¢1. 

XXXVII/1875 a hospodárske a živno- 
'sienská družstvá úverné, zriadené podľa 

zák. čl. XXIII/1898,
3. sväzy (ústredia) družstiev, uvedených 

pod bodom 2,

4. účastinné banky,
5. peňažné spoločnosti $ ručením obme

dzeným,
6. odbočky, expozitúry, platebne a jedna- 

tefstvá penaznýcb ústavov, uvedených 
pod bodmi 1 až 5, ktorých hlavný zá
vod má sídlo mimo územia Slovenskej 
republiky,

7. Poštová sporiteľňa,
8. Slovenská hypotečná a komunálna ban

ka, 
b) „peňažnými podnikmi": 
podniky v smysle cl. LII. zákona d. 
54/1932 Sb, z. a n,, taktiež odbočky, 
exp-ozítúry, platebne a jednateFstvá cu
dzozemských peňažných podnikov.
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PGsobncsf vo veciach peňažných ústa
vov a peňažných podnikov, ako aj sväzov 
lúslrcdi) lýchlo ústavov a podnikov, ktorá 
podľa platných predpisov prislúchala pred 
1.júnom 1939 iným ministerstvám, sko
náva Ministerstvo financií.

§3.

(*)  Doioru Ministerstva financií podlie
hajú i peňažné ústavy (podniky), ktoré do 
dňa nadobudnutia účinnosti vládneho na
riadenia č.1111939 SL z. nepodliehaly 
dozoru niektorého ministerstva.

f) K výkonu dozoru môže Ministerstvo 
financií uslanonE u peňažného ústavu 
(podniku) vládneho komisára a jeho ná
hradníka s pôsobnostou uvedenou v § 4. 
Ustanovenia tohlo nariadenia o vládnom 
komisárovi platia obdobne aj o jeho ná
hradníkovi,

C) Za vládneho komisára nemá byt 
ustanovená osoba nespôsobilá — nafmä po 
stránke odbornej, taktiež 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 slupúa alebo ich manželom (manžel
kou), a kooečae osoba, o ktorej ústav 
(podnik) dokáže, že pre iný dôvod v osobe 
ustanoveného vládneho komisára sú ohro
zené jeho záujmy,

P) Na úhradu výdavkov, spojených 
s dozorom podľa ods. 2, prispieva peňaž
ný ústav (podnik) sumou, ktorej výšku a 
spôsob platenia stanoví Minislerslvo íinan- 
cíí so zreteľom na rozsah ústavu (podniku).

§4

f1) Vládny komisár, nakoľko mu podľa 
osobitných predpisov neprislúcha ešte iná 
pósobnost, je povolaný sledovať všetku 
cianosE peňažného ústavu (podniku) a jeho 
orgánov. Za lým účelom má právo nazerať 
do kníh a spisov peňažného ústavu (podni
ku) a je oprávnený zucastnif sa rokovaní 
všetkých jeho orgánov; k týmto musí vždy 
& včas byf pozvaný. Vykonanie takého 
usnesenia, ktoré by odporovalo zákonom 
alebo iným platným predpisom alebo prí
kazom podľa § 7, môže zastaviť až do roz
hodnutia Ministerstva financií; ak rozhod
nutie Ministerstva financií nedôjde ústavu 
(podniku) do 30 dní po tom, čo sa dotyčné 
usnesenie 6闯ス možno usnesenie vykonať.

Vládny komisár môže aj sám svolať schô
dzku ktoréhokorvek orgánu peňažného 
ústavu (podniku), ak má za to, že je to 
potrebné.

Vládnym komisárom, ktorí vykoná
vali túto (unkciu pred nadobudnutím účin
nosti vládneho nariadenia č. 111/1939 SI. 
z., prislúcha tiež pôsobnosť uvedená v ods. 
1,nakoľko by im nebola priznaná už práv
nymi predpismi vydanými pred nadobud
nutím účinnosti uvedeného vládneho na
riadenia.

§ 5.

(')Vládni komisári sú povinní zacho
vával prísne mlčanie o všetkom, o čom sa 
dozvedia pri výkone dozoru alebo vzhla- 
dom na túto svoju funkciu, taktiež o tom, 
čo v záujme štátu, peňažných ústavov 
(podnikov) alebo ich zákazníkov treba za
tajiť, alebo čo im bude výslovne ako dô
verné označené, a to proti každému, komu 
nie sú povinní učiniť o takýchto veciach 
úradné oznámenie. Nakoľko ide o výkon 
povinností £ louto funkciou spojených, po, 
žívajú vládni komisári v tejto svojej funk
cií rovnakú ochranu a sú rovnako trestne 
zodpovední ako štátni úradníci.

F) Poznatkov, ktorých nadobudli vládni 
komisári pri výkone tejto funkcie alebo 
v súvislosti s ňou, taktiež zpráv nimi podá
vaných nesmie by€ použité na ciele daňo
vé, a to ani ohľadom peňažných ústavov 
(podnikov), v ktorých sú výkonom Štátne
ho dozoru povereníj ani ohtadom zákazní*  
kov týchto ústavov (podnikov).

一 § 6.

(')Peňažné ústavy (podniky) sú povin
né predkladaf Ministerstvu financií alebo 
orgánu ním určenému súborné výkazy a 
zprávy o svojom hospodárskom stave po
dľa smerníc, stanovených týmto minister- 
stvom.

り Taktiež sú peňažné ústavy (podniky) 
povinné podľa smerníc, ktoré stanoví na 
□ávrh Ministerstva financií slovenská vlá
da usnesením, ukladaf voTné prostriedky 
tak, aby 6a mohly najúčelnejšie využit na 
ukojenie naliehavých potrieb, ktorých vy
žaduje verejný hospodársky záujem.

(')Smernice podľa predošlých odsekov 
môžu sa stanovit alebo všeobecne pre vše
tky peňažné ústavy (podniky) alebo pre 
niektoré ich skupiny; stávajú sa záväznými 
vyhlásením v Úradných novinách. -
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ústav (podnik) je zakázané. Dohovory to， 
mu odporujúce nie sú právne účinné.

(4) Priestupky uvedené v ods.1 sa stí
hajú len na návrh Ministerstva financií a, 
ak ide o nesplnenie povinností podfa § 6, 
od6,1,tiež na návrh tam uvedeného orgá
nu.

§ 9：

:C) Bez újmy trestných.následkov podľa 
§ 8 môže Ministerstvo financií ustanoviť 
u peňažného ústavu (podniku), ktorý ne
splní v danej mu lehote to, čo k vykonaniu 
príkazu podľa § 7 treba, ロa útraty tohio 
ústavu (podniku) dôverníka alebo zvláštnu 
dvoj- až trojčlennú komisiu. Dôverník, po
ťažne komisia dozerajú na správu ústavu 
(podniku) a pôsobia, aby dotyčný príkaz 
bol náležite vykonaný. O právach tohto 
dôverníka, potažne komisie platia obdobne 
ustanovenia § 4, ods.1.

f) Ak by ustanovenie dôverníka, po
ťažne komisie u peňažného ústavu nevied
lo k výsledku hlavne preto, že orgány ústa
vu rušia, znesnadňujú alebo znemožňujú 
výkon ich pôsobnosti, môže Ministerstvo 
financií ustanoviť pri ústave správny vý
bor a dozorný výbor, o ktorých obdobne 
platia ustanovenia čl. XXXVIII, ods. 4 a 5. 
čl. XXXIX a čl. XL zákona と 54/1932 Sb.
z. a n.

C) Ustanoveniami o dá.1 a 2 zostávajú 
nedotknuté práva vyrovnávacieho správcu, 
vládneho komisára aj dozorného komisára, 
ustanoveného u peňažného ústavu, pre 
ktorý bolo -nariadené príročie (morató
rium).

§ 10.

C) Ak Ministerstvo financií má za to, 
že to vyžaduje verejný zäujeml môže:

a) rozpustiť vjetky alebo niektoré or
gány peňažného ústavu (podniku) a na
miesto nich ufitanoviť osobitné orgány 
s pôsobnosťou rozpustených orgánov,

b) suspendovať vedúcich úradníkov 
z ich funkcií a odvolal ich prokúru.

(■) Opatrenia podfa ods.1 majú účinky 
uvedsné v ods, 2, § 7,

(3) Opatrenia podlá ods.1 oznámi Mi
nisterstvo financií príslušnému krajskému 
£údu, u ktorého je peňažný ústav (podnik) 
zapísaný do firemného registra. Súd tieto 
opatrenia zapíše do registra a zápis vy
hlási na trovy peňažného ústavu (podniku)

§ 7,

',j1) 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 opalténia, ktoré sú z dôvodov verejné  
ho záujmu potrebné;

*

c) aby — ak sa - nedá ofiakávat, že by 
mohol s úspechom ďalej trvat, alebo ak má 
Ministerstvo financií za to, že to vyžaduje 
verejný zWujem na zjednodušení pomerov 
v peňažníctve — alebo splynul pri pod
mienkach v príkaze určených s ústavom, 
ktorý označí Ministerstvo financií, alebo 
odovzdal svoje obchody pri podmienkach 
v príkaze určených úolne alebo z časti 
ústavu, ktorý označí Ministerstvo financií. 
Ministerstvom financií označený peňažný 
ústav je povinný prevziať ústav na sply
nutie odkázaný, poťažne prevziať obchody 
odovzdávajúceho ústavu úplne alebo z či
sti pri podmienkach v príkaze Ministerstva 
financií určených(

d) aby, ak je tu daná niektorá z pod
mienok. uvedených pod pism. c), vstúpil 
do likvidácie. Ministerstvo financií môže 
ustaňovit likvidátorov, ako aj spôsob lik
vidácie.

F) Príkaz, daný podľa ods.1,písní, a) 
až d), nahradzuie usnesenie orgánov do
tyčného peňažného ústavu (podniku), kto
ré je podľa stanov (spoločenskej smluvy) 
tohto ústavu (podniku) alebo iných pred
pisov prípadne potrebné k vykonaniu pri
kázaného opatrenia.

§ 8.

f) Nezachovanie smerníc, stanovených 
podľa § 6, alebo príkazu daného p odia § 7, 
6a potresce okresným íštálnym policaíným) 
úradom ako priestupok peňažným trestom 
od Ks 10.——do Ks 10.000.——；nevymožiter- 
ný peňažný tfest má sa premeniť podľa 
miery zavinenia na zatvorenie od 1-dňa 
do 1 mesiaca.

F) Tresty uvedené v ods.1 sa maiú 
uložiť osobám zodpovedným za vedenie 
peňažného ústavu (nodniku) a môžu sa 
uložiť znova, ak nebude v stanovenej le
hote odstránený protiprávny stav alebo ak 
nebude predpísaná povinnosť splnená.

イ’)Presunúť platenie peňažného trestu 
po dia ods.1 a 2 uloženého na peňažný
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$;Ô5rbom, predpísaným pre obdobné zá-
P叶

(j Opilrcniami podľa ods.1 Die je do- 
Iknuほ civilno- a Ireslnoprávna zodpov比d・ 
nost orßänov a vedúcich úradnikov. uve
dených v ods.1.

S U.

Dňom účinnesti tohïo Dariadania sa 
trušuje vládna nariadenie č. 111/1939 SI. z.

§ 12.

Toto nariadenie nadobúda účinnost 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. t.

Mach v. r. Dr, Fritz v. r.
Dr. Pružinský v, r. Dr- Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.

Čatloš v. r.,

T1a& KalhllatúreA Andreja, BralúUva, Tried*  krála Alexuidra £l*Jo  12-
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OBSAH：(12.—15.) 12. VyhlAíku míiúsira linancil o vzali z obehu jednokorunových mincí £esko> 
filovenských.—13. Vládne nariadenie o nadobúdaní odbornej spôsobilostí pre zubné le
kárstvo. — 14. Vyhláška Ministerstva hospcdárslva, ktorou sa upravuje výroba a predaj 

'chleba, ako aj predaj ražnej múky.：—15, Vyhláäka Ministerstva hospodárstva o vyaielam 

jačmeňa pra národný chlieb.

12.
Vyhláška 

ministra financii 
zo dňa 30. januára 1941

o vzali z obehu jednokorunových minci 
československých.

rr
Pりdľa § 8 vládneho nariadenia C. 

45/1939 SI. z. vyhlasujem:

§ t
f* 1) Jednokorunové mince česko-sloven- 

Gké, vydané podľa vládneho nariadenia č. 
155/1922 Sb. z. a n;, podľa vyhlášky.ban
kového úradu Ministerstva financií č. 
156/1922 Sb. z. a n. a podľa vládneho na
riadenia č. 67/1933 Sb. z. a n., ktoré ako 
zákonné platidlo sú v obehu na území Slo
venskej republiky, prestanú by€ zákonným 
platidlom dňom 28. februára 1941.

(2) Od 1.marca 1941 do 31.marca 1941 
bude už len Slovenská národná banka v 
Bratislave a jej filiálky bez srážky vymie- 
ňaC jednokorunové mince česko-slovenské 
za mŕnce iné alebo slovenské bankovky, 
poťažne papierové platidlá.

(3) Po 31.marci 1941 je akákolvek vý
mena týchtg mincí vylúčená.

Dr. Pružinský v. r.

§ 1.

Výcvik na zubnej klinike lekárskej fa- 
kulty Slovenskej univerzity, ktorým sa na
dobúda odborná spôsobilosE pre zubné le
kárstvo, trvá 12 mesiacov a rozdeľuje sa 
na 4 obdobia, ktorých začiatok je 1.ja
nuára, 1.apríla,1,júla, a 1.októbra kaž
dého roku.

§2
(り Do výcviku možno prijať len dokto

rov všetkéhb lekárstva, oprávnených vy
konával lekársku prax na území Sloven
skej republiky.

(2) Žiadosti, doložené svedectvom o štát
nom občianstve, lekárskym diplomom a 
rodným (krstným) listom 一 u cudzincov 
tiež povolením Ministerstva vnútra k vý- 
konu lekárskej praxe — treba predložit 
prednostovi zubnej klinikyt ktorý rozhodne 
o prijatí s konečnou platnosťou.

(3) Lekárov Židov nemožno prijaf do vý
cviku.

§ 3.

C) Prijatý lekár môže začaf výcvik len
I na počiatku niektorého obdobia uvedené

ho v § í.
F) Výcvik je nepretržitý.
(3) Za prerušenie výcviku sa nepokladá 

dovolenka, ktorú môže každému účastníko
vi výcviku povoliť prednosta zubnei klini
ky až do 4 týždňov v roku, taktiež pri- 
piadné vojenské cvičenie počas výcviku, 
ako aj neprílomnosf pre chorobu, ktoré 
netrvaly dlhšie ako 6 týždňov.

§ 4,

C) Prednosta zubnq kliniky sa stará o 
to, aby sa účastníci výcviku odborne cvi
čili v ňom vo všetkých odvetviach zub
ného lekárstva.

(2) Prednosta zubnej kliniky má sa 
vhodným spôsobom presvedčovať o tonit či

13.
Vládne nariadenie 

zo dňa 29. januára 1941 
o nadobúdaní odbornej spôsobilostí pre 

zubné lekárstvo.
Vláda Slovenskej republiky podfa § 1, 

ods. 2 zákona Č. 303/1920 Sb. z. a n. v zne
ní zákona č. 171/1934 Sb. z. a n, nariaďuje：

Cena Ks 1.—,
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účaslníci výcviku preukazujú náležitú fre
kvenciu a usilovncsí a či získavajú odbomú 
spôsúbilosl.

()Ak účastník výcviku nepreukázal 
v nicklorom období náležitú frekvenciu 
dkbo uiilovnosE, alebo ak nezískal nále
žitú odbomú spôsobilosť môže prednosta 
zubnej kliniky vyhlásiť príslušné obdobie 
zユ oeuznané, o čom písomne upovedomi 
účasu ika výcviku koncom príslušného 
obdobia. Taklo neuznané obdobie treba 
nahradil.

(')Prednosta zubnej kliniky môže z vý
cviku vylúčil účastníka, ktorý sa nevhod
ne chová. K vylúčeniu treba súhlas Mini
sterstva vnútra.

§ 5.
(l) účastníci zaplatia na výdavky vý

cviku do štátnej pokladnice za každé ob
dobie poplatok 500.— Ks, splatný do 7 dni 
od začiatku každého obdobia. Nezaplate
nie poplatku včas má za následok vylúče
nie z výcviku.

(')Od poplatku podľa ods,1 sú oslo
bodení sisleDti zubnej kliniky a vojenskí 
lekári z povolania.

Po riadnom ukončení výcviku vydá 
prednosta zulmej kliniky účastníkovi vý

cviku svedectvo podľa vzoru, uvedeného 
v prílohe tohto nariadenia.

§ Z

Po ukončení výcviku môže lekár žia- 
daf o udelenie titulu odborného zubného 
lekára. Takúto žiadosť treba doložiť pre
ukazom o oprávnení k výkonu lekárskej 
praxe, rodným (krstným) listom a svedec
tvom podľa § 6 a podať ju na Ministerstvo 
vnútra, ktoré o nej rozhodne. Inak platia 
všeobecné predpisy o užívaní titulu odbor
ného lekára.

§ S-

Ustanovenia tohto nariadenia platia aj 
pre lých lekárov, ktorí v deü nadobudnú-- 
tia jeho účinností sú vo výcviku na zubnej 
klinike lekárskej fakulty Slovenskej uni
verzity.

§ 9.

Vládne nariadenia č. 93/1926 Sb. z. a n. 
a č. 60/1936 Sb. z, a il sa zrušujú.

§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dnom vyhlásenia a platí do 31.decembra 
1945; vykoná ho minister vnútra s mini- 
6trom školstva a národnej osvety a tnini- 
stroín financií

Dr. Tuka v. r. 
Mach v. r. 

Dr. Pružinský v. r. 
Sivák v. r.,
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Príloha h vládnemu nariadeniu 
0 13Í1941 SI. z.

Zubná klinika lekárskej fakulty Slovenskej univerzíly v Bratislave.

Svedectvo.

MUDr. __________ -__ _________________________________________________________

na zubnej klinike lekárskq fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave výcvik podlá 

vládneho nariadenia č._______ __________ SI. z., a tým nadobud______spbsobilost pre

odborné vykonávanie zubného lekárstva podľa platných predpisov.

V Bratislave dňa_____________ 一 !94__

Pe£a( zubnej kliniky 
lekárske) fakulty , 
Slovenskej univerzity 
v Bratislave. prednosta zubnej kliniky.
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14.
Vyhláška 

Ministerstva hospodárstva 
zo dna 30. januára 1941, 

ktorou sa upravuje výroba a predaj chleba 
ako aj predaj ražnej múky.

Ministerstvo hospodárstva podľa § 100 
zákona c.1311936 Sb, z. a n, a podfa § 
1 vládneho nariadenia č. 208 1939 SL z, a 
poJla § 1,ods. 2 nariadenia s mocou záko
na é. 287 1939 SI. z. nariaďuje:

§ t

C) Pc živnostenský sa smie vyrábaf a 
predávať len národný chlieb, upečený zo 
sincsi, ktorá obsahuje najviac 55% pšenič
nej múky chlebovej, najviac 15% jedno- 
mlelej múky ražnej, najmenej 2O°/o jedno- 
mlelej jačmennej múky chlebovej, vymletej 
najmenej na 60Vo, a lO°/o zzmiakov.

f) Okrem národného chleba (ods,1)mô
že 5a pre účely zdravotné po živnostenský 
vyrábaE a predávať aj biely chlieb, upeče
ný výlučne z múk pšeničných olerem pše
ničnej múky chlebovej.

§2.

C) Smiešanie pšeničnej múky chlebovej 
s wúkou ražnou a jačmennou sa smie vy- 
konat až u výrobcu chleba.

Múku pšeničnú, múku ražnú a múku 
jačmennú možoo uvádzaE do vnútrozem
ského obehu len nesmiešanú.

Predaj jedロomlelej ražnej múky z mly
na sa obmedzuje pri dodávkach pekárom, 
obchodníkom a pri dodávkach v drobnom 
v tom perceatuálnom pomere k pšeničnej 
múke chlebovej a jednomlelej jačmennej 
múke chlebovej, aký je pomer týchto múk 
v národnom chlebe (ods.1,§ 1). I

§ 4. j
Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzfa- ! 

hujú na chlieb dietetický. j

§ 5.

Previnenie proti predpisom tejto vy
hlášky sa tresce podfa hlavy VIII. zákona 
č. 131/1936 Sb. z. a n.

§ 6.

Vyhláška Ministerstva hospodárstva S. 
i 193/1940 SI, z. sa zrušuje.

§7.

Uslanovenia §§ 3 a 5 nadobúdajú účin
nosť dnom vyhlásenia； ostatné ustanove
nia až dnom 10. februára.

Dr. Medrický v. r.

15.
Vyhláška 

Ministerstva hospodárstva 
zo dna 30. januára 1941

o vymíelaní jačmeňa pre národný chlieb.

Ministerstvo hospodárstva podľa § 100 
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n； a podfa § 1 
vládneho nariadenia č. 208/1939 SI. z, a 
podfa § 1,ods. 2 nariadenia s mocou zá
kona č. 287/1939 SI. z. nariaďuje;

§ L

P) Stupeň vyniielaniá，pre- národný 
chlieb v obchodnom mleli činí u jačmeňa 
najmenej 60% jednomletej chlebovej múky 
a najmenej 30% jačmenného šrotu.

F) Rozprach pri zomíelaní jačmeňa mô
že činif najviac 4%.

§ 2.

Previnenie proti predpisom tejto vy
hlášky sa tresce podfa hlavy VIII. zákona 
č. 13"1936 Sb. z. a n.

§ 3.

Táto vyhláška nadobúda účinnosf dňom 
vyhlásenia.

Dr. Medrický v. r.

Tlač: Andrej ▼ Bratislave, Trieda kráľa Alexandru č.12.
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OBSAH：(16.—18.)16. Nariadenie s mocou zákona o opalreníach proti neodôvodDeaému zapla
vovaniu prevádzky podnikov a proli hromadnému prepúštaniu zameslnancov.—17, Na- 
riadenie s mocou zákona o vybudovaní Prešovského vodovodu,—18, Nariadenie, ktorým 
sa predlžujú niektoré ustanovenia nariadenia o obmedzení exekúcií na majelkovú pod- 
siatu židovských podnikov (závodov) a o zákaze vymáhanú predslieraných požiadaviek 
proli Židom,

16.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 16. januára 1941 

o opatreniach proti neodôvodnenému za
stavovaniu prevádzky podnikov a proti 
hromadnému prepúštaniu zamestnancov.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 
zákona c. 185/1939 SI. z. nariaďuje：

§ L

(り Za-mestnávateF môže zastaviť alebo 
podstatne obmedzif prevádzku svojho pod
niku (závodu), prevodzovaného po továren
ský, alebo hromadne prepus tit svojich za
mestnancov len po predchádzajúcom po
volení Minis lerstva hospodárstva.

(')Za hromadné sa pokladá tak© pre
pustenie (výpoveď), ktoré v období štyroch 
týždňov postihuje aspoň

a) 15°/o zamestnancov v podnikoch (zá
vodoch) s počtom zamestnancov do 700, ■ 

b) tO°/o zamestnancov v podnikoch (zá
vodoch) 6 počtom zamestnancov vyše 700.

Ministerstvo hospodárstva pred roz
hodnutím podľa § 1 vypočuje Ústredný 
úrad práce a príslušnú organizáciu zamest- 
návatefskú a zamestnaneckú. Ak. ide o ži
dovský podnik (§ 1 nariadenia č. 303/1940 
SI. z.)( prevodzovaný po továrenský, vy
počuje okrem toho Ústredný hospodársky 
úrad a rozhodne po dohode s ním.

C) Židovský živnostenský podnik (zá
vod), ktorý nespadá pod ustanovenia §§ 1 
a 2, môže zastaviť prevádzku len po pred
chádzajúcom povolení Ústredného hospo
dárskeho úradu.

(a) Ustanovenia ods.1 platia aj v prípa
de vzdania sa (vrátenia) živnosti (§ 241 
živnostenského zákona).

(3) Majitelia podnikov, uvedených v ods.
1,sú povinní ich viest so starostlivosfou 
riadneho obchodníka.

§ 4.

(り Ak zameslnávater zastavil alebo 
podstatne obmedzil prevádzku svojho pod
niku, alebo hromadne prepustil svojich za
mestnancov Dásledkom vyššej moci, je po
vinný toto oznámiť príslušnému úradu (§§ 
1 a 3) do 14 dní po udalosti (vyššej moci).

(:)Ak opatrenie zamestnávatefa podľa 
ods.1 nebolo odôvodnené, nariadi prísluš
ný úrad pokračovať v prevádzke v urči
tom rozsahu alebo primerane doplnif počet 
zamestnancov.

§ 5.
C) Výpovedná lehota pri trvalom zasta

vení prevádzky továrenského podniku (zá
vodu) podľa § 1 začína bežať dňom vyda
nia povolenia Ministerstva hospodárstva 
a činí

a) dva týždne — u robotníkov zamest
naných v podniku do 5 rokov a za každých 
ďalších 5 rokov pracovného pomeru jeden 
ďalší týždeňj ale najviac šesť týždňov,

b) u zamestnancov vo vyšších službách, 
zamestnaných v podniku do 15 rokov — 
dva mesiace, od 15 do 20 rokov — tri me、 
siace a vyše 20 rokov — pai mesiacov.

(1 Ustanovenia a dohovory, ktoré urču
jú pre výpoveď pracovného (služobného) 
pomeru dlhšie lehoty ako v ods.1 uvede
né, ostávajú nedotknuté.

C) Ustanovenia ods,1 a 2 sa nevzťa
hujú na zameatnancov-Židov.

§ 6.

Ustanovenia tohto nariadenia sa ne
vzťahujú na podniky (2ávody)( ktoré pra-

Cena Kg t.—.



Slovenský z á k o u n i J< č.16* 17.

ideine v urèihxh ročných obdobiach pra・ 
cľ;u v rozvírenej miere (podniky sezónne), 
コルbj pravidche sú v prevádzke len v ur- 
čilom ročnom období (podniky kampaňo
vý), avšak len vledy, ak zamestnávaLcFoTn 
učinené opalrenia uvedené v § 1 vyplývajú 
zo sezónnej alebo kampaňovej povahy 
podniku.

§ 7.

D Porušenie ustanovení §§ 1,3, 4, 5 a 
6 je priestupkom, klorý trescú okresné 
(šlátne policajné) úrady zatvorením od 1 dňa 
do 6 mesiacov a peňažn$"m trestom od Ks 
10.— do Ks 200.000.—. Ne^ymožiterný pe
ňažný trest má sa premeniť na zatvorenie 
od 1 dna do 6 mesiacov; náhradný trest 
zatvorenia spolu s hlavným trestom na slo
bode nesmie však presahoval viac ako 6 
mesiacov.

(]Podmienečný odklad trés lu podľa 
ods.1 je vylúčený.

§8 .

Na pokračovania podľa nariadenia 
s mocou zákooa č. 93 1940 SI. z., ktoré do 
dňa účinnosti tobto nariadenia neboly 
skončené, vzíahujú sa ustanovenia tohto 
nariadenia.

§9 .

Nariadenie s mocou zákona č, 93/1940 
SI. z. $a zrušuje. '

§ 10-

Toto nariadenie nadobúda účinnosf 
dnom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlá
dy s mínislron) hospodárstva a so zúčast
nenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Tuka v. r.

Macb v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Prtuioský v. r. Siano v. r. 
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

17.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 16. januára 1941

o vybudovaní Prešovského vodovode.

VJáda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č.185 1939 SI. z. nariatTuje:

Cieľom zásobovania vodou gbel PreSov, 
Nižný Slavkov, Hamborek, Brezovica nad 
Torysou, Torysa, Kriviany, Dačov, Lipia- 
ny, Dubovica, Roškoviany, Jakubova Vô
ľa, Červenica, Pečovská Nová Veš, Sabi
nov, Naršany, Jakuboviany, Orkucany, 
Ostroviany, Michaľany nad Torysou, Ger- 
gelak, Veíký Šariš, Nižný Šebeš, Šarišské 
Lúky, Kelemeš a Solivar má sa vybudovat 
6 finančnou podporou štátu a župy Saris- 
«ko-Zemplínskej spoločný vodovod (v ďal
šom texte ‚‚Prešovský vodovod").

§ 2；

(')Spoločné zariadenie Prešovského 
vodovodu vybuduje ako stavebník Vodné 
družstvo Prešovského vodovodu so sídlom 
v Prešove (v ďalšom texte „Družstvo*').

(!) Členmi Družstva 6Ú obce uvedené 
v § 1.

P) Družstvo je právnickou osobou 
a môže vo vlastnom mene nadobúdať prá
va a v rámci stanov 6a zaväzovať.

(り Práva a povinnosti členských obci, 
ako aj výšku príspevkov na náklad neuhra
dený podľa § 3, písm. a) a b) ustáli v pO" 
mere primeranom celkovej spotrebe vody 
Ministerstvo hospodárstva.

0) Stanovy Družstva a pravidlá 〇 vod- 
nomt ktoré majú jednotlive obce vyberaf 
na zabezpečenie hospodárskej saniostač- 
nosH Družstvá, vydá Ministerstvo hospo
dárstva v dohode 6 Ministerstvom vnútra 
a Minífiterstvoín íinancíí,

§3.

Stavebný náklad da spoločné zariade
nia Prešovského vodovodu, ktoré sa majú 
vybudovat v rokoch 1941 a 1942, sa zabez
pečuje takto：

a) 65% — podporou štátu,
b)10% — podporou župy Šarišskú-

I Zemplínskej, 
c) 25% — príspevkom zásobovaných 

obcí ako členov Družstva.

§ 4.

Príspevok zásobovaných obcí (§ 3, 
písní, c)) obstará stavebník Prešovského 
vodvodu (§ 2) v hotovosti od obcí alebo 
podľa potreby z výnosu pôžičky zaručenej 
štátom v rámci platných predpisov.
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§ 5.
Vodovodné zariadenia miestne, určené 

na priame zásobovanie zúčastnených obcí 
vodou, odoberanou zo spoločných zariade
ní, vybuduje 6i ako stavebník každá obec 
sama, a to na základe všeobecných usta
novení, platných pre finančné zabezpeče
nie vodných stavieb štátnych alebo stá
lom podporovaných,

§ 6.
O udržovanie a správu celého Prešov

ského vodovodu 6a stará Družstvo,

§ 7.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho~ 
epodárstva.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

18.
Nariadenie 

zo dňa 29. januára 1941, 
ktorým sa predlžupí niektoré ustanovenia 
nariadenia o obmedzení exekúcií na majet. 
kovú podstatu židovských podnikov (záro- 
dov) a o zákaze vymáhania predstieraných 

požiadaviek proti Židom.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 

zákona č. 210/1940 SI, z. nariaduje:

§ L
Platnosť ustanovení §§ 2 a 3 nariade

nia č. 282/1940 SI. z. 6a predlžuje do 30, 
júna 1941.

§ 2.
Toto nariadenie platí odo dňa 1.febru

ára 1941; vykoná ho predseda vlády so 
zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r. 
Mach v. r. 

Dr. Pružinský v. r. 
Dr. Fritz v. r.

i Dr, Medňcký v. r.

T)ac: Andrej v Brftlíslavc, Trieda kráfa Alexandra t.12.
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19.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 29. jánuára 1941 

o početnom pomere učňov k počtu , 
pomocníkov v živnostiach.

Vláda Slovenskej republiky podïa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

P .
§ L

Početný pomer učňov k počtu pomoc
níkov (tovarišov) vo všetkých živnostiach 
sa určuje jednotne pre celé územie štátu 
lak, že na každého majiteTa (nájomcu, ná
mestníka) živnosti a u verejných obchod
ných spoločností na toho člena, ktorý po
dal preukaz ápôsobilosti, pripadajú dvaja 
učni a na každého pomocníka (tovari
ša), prihláseného u živnostenského spolo
čenstva (grémia) alebo okresného úradu 
s nepretržitým pracovným časom aspoň 
trojmeisačným, — jeden učeň.

§3.

Nezachovanie predpisov § 1 6a tresce 
ako priestupok podlá § 226 zákona c. 
259/1924 Sb. z. a n. Inak platia ustanove
nia priestupkového zákona.

§4.
Nariadenie s mocou zákona č. 199/1940 

SI. z. 6a zrušuje.

§ 5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho- 
spodánsiva.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Tuka v, r. 

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v, r. Stano v. r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

D (') Ak to vyžadujú osobitné pomery 
' a potreby niektorých živností, môže Mini

sters L vo hospodárstva vyhláškou v Úrad
ných novinách určiť iný početný pomer 
učňov k počlu pomocníkov, než je určený 
v § 1.

ド)Okresný (mestský notársky) úrad 
po vypočutí príslušného živnostenského 
spoločenstva a jeho pomocníckeho shro
maždenia a u podnikov továrenských — po 
vypočutí obchodnej a priemyselnej komo
ry môže povoliť výnimku zpod ustanove
nia § 1 pre jednotlivý podnik v odôvodne
ných a mimoriadneho zreteľa hodných prí
padoch, ak Miniáteglvom hospodárstva 
nebol určený pre príslušnú živnosť podľa 
ods,1 iný、početný pomer učňov k poctu 
pomocníkov.

20. 
Zákon 

zo dňa 28. januára 194í 
o finančnom zabezpečení mektorých vod
ných stavieb štátnych alebo štátom pod

porovaných.
- Snem Slovenskej republiky 6a usniesol 

na tomto zákone:

DIEL PRVÝ.
Finančné zabezpečenie 

stavieb.
§ L 

Znaky vodných stavieb.
(l) Štát uskutočňuje alebo podporuje 

v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 
všeobecne osožné vodné stavby (v ďalšom 
texte „stavby" alebo „práce"), ktoré

Cena 1.60 Ks.
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a) chránia nehnuteľnosti,
b) z:めi而 alebo umožňujú výnos poľ- 

nohospoûârskcj pôdy.
c) umožňujú vyuZi【vodstvo hospodár

sky,
d) zásobujú obce alebo ich Easli vo

dou, umožňujú ich stokovanie a zabezpe
čujú iné zdravoLne-teclmické potreby,

e) zvySuiú alebo chránia るMlotu vod
stva.

(:)Na poskytnutie podpory nivto ne
má právay nárok.

§2.

Rozpočtový úver,

V šlátnom rozpočte sa zaistí úhrada 
výdavkov

a) na stavby štátne a štítom udržova
né,

b) na plnenie záväzkov z povolených 
príspevkov na stavby podporované,

c) na poskytovanie nových príspevkov, 
povolených v rozpočtovom roku na stavby 
podporované,

d) na plnenie záväzkov z pôžičiek štát
neho fondu pre vodohospodárske meliorá
cie, zriadeného zákonom č. 49/1931 Sb. z. 
a 口・，pre stavby na štátnom území fondom 
uskuločnené alebo podporované, a to po
dlá § 2 vládneho nariadenia č. 3831938 Sb.

e) na prípravu projektov,
D na úhradu nákladu Hebo poskytnu

tie príspevkov na neodkladné povodňové 
práce a služby,

g) na odstránenie alebo zamedzenie 
povodňových škôd na stavbách a vodných 
tokoch a

h) na uskutočňovanie alebo udržovanie 
stavieb podfa § í 7.

§ 3.

Spôsob finančného zabezpečenia.

(リ Zabezpečenie 6tavieb 6 viacročným 
6lavebným programom vyhlási minister 
hospodárstva po dohode s ministroni íi- 
nancií v Slovenskom zákonníkíL

p) Finančné zabezpečenie stavieb 
menších 60 schváleným rozpočtom do 
800.000 Ks pri stavbách na ochranu nehnu- 
lefnoslí a do 400.000 Ks pri stavbách 
iných ustáli minister hospodárstva v rámci 
šláloeho rozpočtu povolením jednorázové
ho príspevku.

C) Finančné zabezpečenie stavieb po
dľa ods. 2, kloré v rozpočtovom roku ne
boly pojaté do programu, určí minister ho
spodárstva v rámci úveru na tento cieľ za
isteného v štátnom rozpočte.

(*)  Zabezpečenie stavieb podľa ods. 2 
a 3 vyhlási sa v Úradných novinách.

ド)Ueinnost finančného zabezpečenia 
uskutočneného podfa doterajších predpi
sov- u stavieb technicky nezačatých pre
stáva. Tieto stavby majú sa finančne 
zabezpečiť podľa potreby znova, a to spô
sobom uvedeným v ods.1 až 3( pričom po
mer finančného zaťaženia stavebníka pri 
prácacb štátom podporovaných nesmie byt 
proti pôvodnému stavu zmenený v nepro
spech stavebníka.

§4.

Začatie stavieb a stavebný program.
(')Stavby možno začaf len, ak
a) sú zabezpečené podľa § 3, odß-1 

alebo pri iných stavbách (§ 3, odfi- 2 a 3), 
ak Ministerstvo hospodárstva projekt 
schválilo;

b) pripadne potrebné povoľovacie po
kračovanie vodoprávne bolo skončené prá  
voplatným rozhodnutím, alebo keď vodo
právne rozhodnutie vylúčilo odkladný úči
nok odvolania；

*

c) stavebník zabezpečil prostriedky na 
ufikutočnenie stavby；

d) stavba je častou schváleného staveb
ného programu;

e) iné zákonné 
boly splnené alebo

ienky a potreby 
苑e加，

(ウ Stavebný program a jeho zmeny 
schvaľuje v rámci štátneho rozpočtu mini
ster hospodárstva.

(')Ak 6a 6tavba dotýka územia sused
ného štátu, bude jej zabezpečenie uskutoč
nené medzištátnou dohodou.

§5.

I Uskutočňovanie Štátnych stavieb,
(')Štát uskutoční len významnejšie 

I stavby, určené na ochranu nehnuternoetí. 
Ak také stavby nie 6Ú úplne v záujme ve
rejnom, štát predpíše k úhrade

a) na t archu župy najviac 15°/o a
b) na farchu iných záujemcov, klorým 

zo stavieb vznikajú hospodárske alebo iné 
výhody, najviac 10% a celkom výnimočne 
pri úpravách väčších horských tokov a pri
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stavbách väčších vodných nádrží najviac 
5°/o celkového stavebného nákladu, ak prí
spevok záujemcov nebol určený na zákla
de vodoprávnych predpisov,

C) Záujemcami podľa odß.1,písní, b) 
sú najmä majitelia koryta a brehov vôd, 
majitelia iného pozemkového majetku, 
vodných diel a práv, taktiež tí, ktorí pília 
alebo plavia drevo, a iní jednotlivci, obce 
a právnické osoby, zainteresované priamo 
na plánovanej stavbe.

(3) So súhlasom Ministerstva hospodár- 
s-tva môžu záujemci 6voj príspevok nahra
dí E podfa povahy stavby dodávkou práce 
a materiálu, odstúpením alebo zabezpeče
ním nehnuteTností a pod. Hodnotu takých
to naturâliiych plneni treba vždy vopred 
určif.

Subjekty a objekty príspevkov.
(')Štát prispeje stavebníkovi — ak o to 

žiada — na uskutočnenie projektovanej 
stavby a v odôvodnených prípadoch aj na 
zvýšené stavebné výdavky, stavebníkom 
nezavinené a Ministerstvom hospodárstva 
uznané, alebo na práce, ktoré doplňujú 
podporovanú stavbu, alebo obnovujú stav
bu jestvujúcu a zabezpečujú jej udržovanie.

F) Príspevok na stavby uskutočňované 
alebo udržované podľa § 17 sa zabezpečí 
z úradnej moci podľa § 3.

(3) Činitelia, povolaní podľa § 3 rozho- 
dovaf o finančnom zabezpečení stavieb, 
dbajú pri ustálení výšky príspevku na úče- 
ly, význam a naliehavosf stavby pre všeo
becné a verejné blaho, ako aj na celkovú 
nárúdoho»podánsku osožnosť podporova
nej stavby a na hospodárske pomery sta
vebníka.

§ 7.

Udržovanie štátnych stavieb.
C) Štátne stavby udržuje zpravidla štát.
(3) Župa a záujemci, zúčastnení na. úhra

de časti stavebného nákladu, prispievajú 
aj na udržovanie, a to aspoň v takom po
mere, v akom prispeli na úhradu staveb
ných výdavkov.

§ 8-
Spôsob udržovania stavieb podporovaných.

C) Spôsob zabezpečenia udržovania 
stavby — nakoľko nie je už ustálený vo~

doprávnym pokračovaním alebo pri finanč
nom zabezpečení stavby podľa § 3 — ustáli 
Ministerstvo hospodárstva po vypočutí 
stavebníka a na veci zúčastnených strán.

(3) Ak udržovanie stavby má zabezpe
čiť udržovacía istina, sumu na to určenú 
treba vziať do rozpočtu stavby. Na jej 
úhradu poskytne štát príspevok.

(3) Štátny príspevok na udržovanie 
stavby nesmie presahovať výšku príspev
ku, ustálenú v § 9.

(')Vzdúvacie zariadenia súkromných 
vlastníkov a komunikačné objekty, usku
točnené pri štátnych alebo štátom podpo
rovaných átavbácht záhadne udržujú na 
vlastný účet a nebezpečenstvo vlastníci 
alebo príslušná správa takýchlo zariadení 
a objektov, a to aj v tom prípade, ak zaria
denia a objekty vybudoval štát alebo na 
ich vybudovanie poskytol príspevok.

(り Stavby uvedené v § 1,ods.1,písní, 
d) udržuje zásadne stavebník. Celkom vý
nimočne môže byt pre stavby zriadená 
udržiavacia istina podľa ods. 2, ak stavbu 
uskutoční obec finančne slabá a s obyva
teľstvom prevažne chudobným, pre časlé 
alebo pravidelne sa vyskytujúce epidémie 
chytľavých chorôb alebo pre nedostatok 
pitnej vody. •

(ツ Udržovaciu istinu 6 príslušenstvom 
treba uložií na sirotskú istotu. Istina a jej 
príslušenstvo môžu byt exekučne zabave
né len z titulu pohľadávky, vzniklej z usku
točnených udržovacích prác na dotyčnej 
stavbe.

ť) Ustanovenia podľa ods. 4 až 6 pla
tia pre stavby zabezpečené finančne 
podľa doterajších predpisov.

S 9-
Výška príspevkov.

(*)  Na úhradu stavebných výdavkov 
podporovaných stavieb poskytne štát prí
spevok najviac:

a) 75°/o — celkom výnimočne až 8O°/o — 
na významnejšie stavby a práce, určené na 
ochranu nehnuteľností, alebo ak ide o 
úpravu väčších horských tokov alebo stav
by väčších vodných nádrží;

b) 75% n-a menšie vodné, najmä ochran
né nádrže a údolné ochranné hrádze;

c) 65% na iné ochranné stavby a práce；
d) 6O°/o na hlavné stavby alebo ich jed

notlivé diela, ktoré zlepšujú alebo umožňu
jú výnos poľnohospodárskej pôdy；
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et 50f< na ostatne stavby zo skupiny 
P同a písní, d) a liež na stavby, ktoré ma- 
■u \yurtkova( vodstvo hospodársky, ale
bo klorv zásobujú obce alebo ich časti vo- 
d?u. umožňujú stokovanie sidlisk a zabez- i 
pečuiú iné zdravolne-tcchnické potreby 
a chránia čistotu vodstva. Pri v^mimoc- !
n\ch stavbách podfa § 8, ods. 5 môže sa ! 
blálny príspevok zvýtif za rovnakých ■ 
okolnosti o 10'%.

卜)Štát poskytne prispevok, 
a) ak župa prispeje v prípadoch, uvede

ných v ods.1,písní, a) až c), aspoň 15% 
a v ostatných prípadoch aspoň !O°/o sla- 
vcí:n；ch výdavkov a

b) ak zbytok uhradi stavebník.
()Na stavby uskutočňované podľa § 17 

župa nie je povinná prispiet.
(*)  Stavebné výdavky iistálí príslušný 

úradný orgán pri konečnom zúčtovaní 
stavby a z neho vyplývaiuci príspevok štá
tu alebo župy, povolený v hotovosti, vy
čísli šlálna správa na celé tisíce s vynecha
ním tisícového zlomku.

§ 10.

Pôžiékcrá forma príspevku.

(')Namiesto príspevku v hotovosti mô
že Sはt plalit podlá § 9 určenú primeranú 
časí a：ebo percento anuity z pôžičkyj kto
rú stavebník podporovanej «tavby so 6Ú- 
hlascm Ministerstva hospodárstva alebo 
stál sam obstará na úhradu schválených 
výdavkov stavby.

(j V ča^ii alebo percente anuity po
dľa 〇ム•1 treba vyčísliť oddelene úrok 
a úmor, a lo zaokrúhlene na celé stovky. 
Z!omky vyše sia, správne výdavky a pri
padne úroky z omeškania platby pôžičko
vého príspevku hradí stavebník z bežných 
proslriedkov alebo z proslriedkov urče
ných na udržovanie stavby. Toto ustano
venie platí aj na pôžičkové príspevky, 
povolené podľa doíerajšich predpisov.

§ U.

Spoločné vodovody.

(')Na zásobovanie aspoň troch obci 
alebo ich časlí spoločným vodovodom mô
žu sa zúčastnené obce edružíf ako vodné 
družstvo na zásobovanie obcí vodou.

(■) Tolo družstvo je právnou osobou 
a múze pod vía-slným menom nadobúdal 
práva a zavazovaf 6a.

()Vzájomné prava a povinnosti zú
častnených obcí treba ustálif v Stanovách, 

kloré schvaľuje Minifiteretvo hospodárstva 
v dohode 6 Ministerstvom vnútra. V tých' 
to 6a má určif aj orgán, ktorý zastupuje 
družfilvo oproti úradom a tretím osobám.

(*)  Družstvo môže právoplatne účinko
val až po schválení stanov.

(J) Po schválení stanov treba aapísat 
družstvo do vodnej knihy a jednu pôvodi
nu schválených eEnov uložil do sbierky 
dokladov vodnej knihy.

P) Na činnosť družstva dozerá Mini- 
slerslvo hospodárstva na to určeným po
verencom,

C) Ak družstvo utvoria obce Sloven
skej republiky spoločne £ obcami sused
ného štátu, na Stanovách a na výkone do
zornej moci dohodnú sa zúčastnené štáty.

§ 12.

Rozšírenie úloh župnej samosprávy«
Úlohy župnej samosprávy podľa § 32 

zákona č. 190/1939 SL z. sa rozširujú pri 
vodných stavbách aj na prípady nepresa
hujúce rozsah a potreby jednotlivých obcí.

一 § 13.

Vcdcprávna príspevková povinnosť štátu.
Ak štát, ako držíteF nehnutelností, vod

ného diela alebo práva prispitva na pod
porovanú stavbu podľa ustanovení vodné
ho práva, záväzok tento ani &a nezruší, ani 
nezmenší príspevkom poskytnutým podfa 
§§ 6, 8 až 10.

§ 14.

Titul a plnenie neštátnej účasti.
(り Ustanovenie § 43 zák. cl. XXIII/1885 

sa rozšírujs na všetky iné vodné práce 
štálne alebo štátom podporované a aj na 
iné hodnoty, z ktorých má na veci zúčast
nený záujemca priamy úžitok. Výnos prí
spevkov z tohto titulu plynie pri stavbách 
štátnych vôbec a pri stavbách podporova
ných, ktoré boly dokončené a technícko- 
hospodársky preskúmané, do štátnej po
kladnice a pri iných stavbách k ich dobru.

(り Ustanovenia ods.1 platia obdobne 
aj pre udržovanie stavieb podľa §§ 7 a 8.

§ 15.

Príspevky na osobitné ciele.
f1)Z rozpočtových prostriedkov štát

nych na podporu krátkodobých stavieb 
môže minister hospodárstva povoliť pri-
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spevky záujmovým korporáciám na Čin
nosť spojenú s prípravou stavieb a so zvý
šením vodohospodárskeho ruchu.

ド)Taktiež môže minister hospodársĽva 
odmenit jednotlivcov, ktorí vlastným pri
činením a vynálezmi umožnia účelnejšie 
uskutočňovať stavby alebo obstarávať od
bornú službu.

§ 16.
Náhradný výkon úlohy stavebníka,
{') Ak stavebník podporovanú stav

bu na sko-du záujemcov alebo verejného 
dobra v ustálenej lehote nezačne, v stav
be bez závažných dôvodov nepokračuje, 
alebo hotovú stavbu napriek úradnej 
výzve neudržuje, môže minister hospodár
stva daf ufikutočnif stavbu alebo jej 
udržovanie na účet a nebezpečenstvo sta
vebníka.

(?) Všetky práva a úlohy stavebníka 
vykonáva v takom prípade, komisár, urče
ný ministrom hospodárstva. Minister ho
spodárstva pridelí komisárovi podľa po
treby poradný sbor, složený zo záujemcov.

C) O tom, či stavebník udržovanie stav
by riadne zabezpečil alebo stavbu udržuje, 
rozhoduje Ministerstvo hospodárstva.

(り V prípadoch, v ktorých stavebnikom 
je samosprávny sväzok, na ktorého účin
kovanie dozerá Ministerstvo vnútra alebo 
jemu podriadené orgány, rozhoduje mini
ster hospodárstva podlá ustanovení ods.1 
až 3 V dohode s ministrom vnútra.

§ 17.

Stavby podporované) uskutočňované alebo 
udržované štátom.

(*) V záujme systematického budovania 
alebo udržovania podporovaných stavieb, 
označených v § 1,ods.1,písní, a) a b), 
môže minister hospodárstva v dohode s mi
nistrom financií daf takéto stavby uskutoč
niť alebo udržovať z moci úradnej. Zá
kladom pre takéto opatrenie je technicky 
ustálené a administratívne vybavené zá
ujmové územie.

(')Náklad na podporované stavby 
uskutočňované alebo udržované podía ods. 
1 uhradí dočasne vcelku štát. Náklad, kto
rý majú uhradiE záujemci vo výške podľa § 
9, splácajú záujemci v ročných sumách 
podîa administratívne ustáleného splátko
vého plánu. Ročné sumy na uskutočnenie 
a udržovanie vykazujú sa v tomto pláne 
vždy oddelene. Splátky, ktoré vyplývajú 
z priamej účasti pozemkového majetku na

stavbe uskutočnenej alebo udržovanej slá- 
tom( zaCažujú dotknutý pozemok v pomere 
účasti a majúc povahu pozemkovej dane, 
vyberajú sa s nou súčasne, ale nie sú zá
kladom pre vyrubenie hociakých prirážok.

t*)  Návrhy na ustálenie záujmového 
územia a splátkového plánu vypracuje štát
ny dozorný stavebný orgán a administra
tívne ich vybaví po 30-dňovom verejnom 
vyložení vodoprávny úrad. Pozemkový 
majetok označuje sa v týchto elaborátoch 
len parcelnými číslami. O odvolaniach, 
ktoré nemajú odkladný účinok, rozhoduje 
Ministerstvo hospodárstva. Stažnosf proti 
jeho rozhodnutiu na Najvyšší správny súd 
sa nepripúšťa.

(*)  Administratívne vybavený a úradne 
doručený plán tvorí listinný doklad pre 

mi
vyberanie ročných splátok daňovými úrad- 
一:a je exekučným titulom.'

§ 18.

Daňové, poplatkové a íné úlavy,
(り Všetky podania, listiny, doklady a 

výkony, týkajúce sa prípravy, uskutočne
nia, financovania a vyúčtovania stavby 
štátnej alebo štátom podporovanej, alebo 
olifadom ktorej bola aspoň zásadne pri- 
srúbená štátna podpora, sú oslobodené od 
kolkov a poplatkov. Tie isLé oslobodenia 
patria aj pri udržovaní stavieb v réžii šlál- 
nej alebo so Štátnou podporou.

ド)Predpisy od<s.1 6a nevzfahujú na 
stavby uvedené v § lt ods.1)písní, c), kto
ré nie sú prevádzané alebo udržované vý
lučne štátom. Pri týchto, ako aj pri ostat
ných stavbách, ktoré nie sú udržované 
v réžii štátnej alebo so štálnou podporou, 
ako aj v prípadoch, ked štátna podpora 
nebola daná a ide o stavby žúp, okresov, 
obcí, družstiev a sdruzeni( oslobodenia 
uvedené v predchádzajúcom odseku môže 
priznat podľa miery verejného záujmu mi
nister financií. .

(3) Od daní, dávok a prirážok k nim sú 
oslobodené výnosy udržovacích istín, ako 
aj istiny samé a prevody nehnutefnasli 
a práv, uskutočňované v záujme stavieb 
štátnych.

P) Predpisy ods.1 až 3 platia aj pre 
stavby finančne zabezpečené podľa dote
rajších právnych predpisov.

§ 19.

Sústredenie haspodárskej manipulácie.
(り Ak sa zriadi osobitný peňažný ústav 

alebo ak bude niektorý z jestvujúcich pe-



HC Slovenský zákonník č. 20,

心二nvch ushvov poverený uskutočňovaním j 
úvcrowch operácii pre vodné slavby, | 
móžc viada v tomto ústave celkom a!cbo 
čiastočne súslredií hospodársku manipu
láciu $ íinančnými prosLricdkami. určenými 
na uskuločňovinic a udržovanie stavieb.

(]Vykonalelné výmery splnomocne*  
neho ushvu sa vykonávajú na jeho návrh 
un chlcne exekúciou pod ľa časti druhej 
vládneho nariadenia č. 8 1928 Sb. z. a n. 
VykonaleFoosf sa musí preukázať.

§ 20.

Prechodné a zárerečné ustanovenia.
(リ Uslanovenie § 78, ods.1 zákona č.

190 1939 SI. z. sa doplňuje tak, že
a) záväzky  Slovenskej kkiny. vyplýva- 

júce z skonávania úloh podľa zákona č. 
49 1931 Sb. z. a d., prechádzajú na štát, 
pričom však uhradi územne príslušná župa, 
poíažne viac žúp časí finančných záväz
kov, a to vo výške ustálenej v §§ 5 a 9 
tohto zákona；

*

b) úlohu stavebníka, ktorú pri niekto
rých stavbách vykonávala alebo prevzala 
Slovenská krajina, obstará zásadne štát, 
ale Minislerstvo hospodárstva môže ju I 
presunúf na zúčastnenú obec poťažne 
obce, alebo ju zabezpečil v rámci vodného 
diužstva podía uslanoveni zákona o vod
nom práve pod podmienkou, že pomer fi
nančného zaťaženia nového stavebníka pri 
uskutočnení stavby nebude zmenený proti 
pôvodému stavu v neprospech stavebníka.

§ 21.

Všeobecné os lano venia.

Týmlo zákonom 6a zrušujú v§e也y 
predpisy, Jdoré mu odporujú, najmä zákon 
č. 49 1931 Sb. z. a n.

DIEL DRUHY,

Ührada štátnych výdavkov.

§ 22.

Úhradové zdroje.

Na čiastočnú úhradu štátnych výdav
kov vyplývajúcich z tohto zákona $a za
vádzajú lieto úhradové zdroje:

a] príspevky záujemcov,
b) jednorazová dávka i mimoriadneho 

príraslku hodnoty na nehnuteľnostiach 
a dielach, umožneného uskutočnenými stav
bami.

c) prirážka k dávke za líradné výkony 
vo veciach vodoprávnych,

d) splátky pôžičiek,
e) náhrada výdavkov vynaložených stá

lom na zaobstarávanie projektov.

§ 23.

Jednofázová dávka z mimoriadneho prí
rastku hodnoty na nehnutelnostiach a die
lach, umožneného uskutočnenými vodnými 

stavbami.
(り Mimoriadny prírastok hodnoty mô

že sa vyskytovať pri vodných stavbách 
šlátnych alebo štátom podporovaných, 
ktoré

a) chránia nehnuteTnosti,
b) zlepšujú alebo umožňujú výnos poľ

nohospodárskej pôdy a
c) využívajú vodstvo hospodársky.
(2 ) Mimoriadnym prírastkom hodnoty 

sa rozumie zámenná cena alebo úžitková 
hodnota nehnuteľnosti alebo diela po usku
točnení stavby, zmenšená o podobnú cenu 
alebo hodnotu pôvodnú a o pomernú sumu 
celkových vynaložených stavebných alebo 
iných výdavkov, ktoré zabezpečil zlepšený 
stav nehnuteFnosti alebo diela.

(3 ) Povinnosť dávky nastáva, ak mimo
riadny prírastok hodnoty prevyšuje 40% 

i pôvodnej ceny alebo úžitkovej hodnoty. 
Vyššie percentá tvoria smerný základ pre 
ustálenie sadzby dávky.

f) Dávka činí pri smernom základe do 
20, 50,100, 200, 500 a vyše 500% postupne 
10( 20, 30, 40, 50 a 60% munonadneho prí
rastku hodnoty.

f5) Smerný základ pre ustálenie sadzby 
dávky treba určif dokažovacím pokračova
ním administratívnym z moci úradnej ale
bo na návrh strany. Pokračujúci úrad si 
vyžiada vždy aj vyjadrenie úradného znal
ca vodoprávne-technického, označeného v 
§ 162 zák. čl. XXIII/1885.

(6) Komisia, určená preskúmať technic- 
ko-hospodársky hotovú stavbu, ustáli 
z úradnej povinnosti v každej kolaudačnej 
zápisnici titul a rozsah dávky podfa zá- 

j ujemcov, V kladnom prípade predloží štát- 
ny dozorný slavebný orgán bez meškania 

I návrh na určenie smeníého základu pre 
ustálenie dávky podfa ods. 5.

(；)Keby zaplatenie vyrubenej dávky 
naraz ohrožovalo hospodársku rovnováhu 
povinného subjektu, Ministerstvo hospodár
stva môže povoliť dávku splatif vo viace
rých po sebe idúcich ročných splátkach.
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§ 24,
Prirážka k dávke za úradné výkony 

vo veciach vodoprávnych.
Prirážka k dávke za úradné výkony vo 〔 

veciach vodoprávnych činí 200% a vyberá 
sa podľa predpisov o dávkach za úradné 
výkony vo veciach správnych súčasne 
s dávkami.

§ 25.
Spoločné ustanovenia.

(')Dávku podlá § 23 piati vlastník ne- 
hnutefnosti alebo diela. Za dávku ručí 
nehnuteľnosť alebo dielo i bez zápisu vo 
verejnej knihe.

{ツ Prirážky podľa § 24 pri vyrubení sa 
zaokrúhľujú nadol na celé slokoruny.

(3) Výnosy príspevkov, dávky a pri
rážky podľa tohto zákona vykazujú sa 
v rozpočtovej kapitole Ministerstva hospo
dárstva.

§ 26.

Osobitné ustanovenia.
t1) Lehota 5 rokov, ustálená v § 43, 

ods. 2 zák. čl.XXIII/1885 sa predlžuje 
na 15 rokov.

Nárok na vyrubenie jednorázovej 
z mimoriadneho prírastku podľa

§ 23 sa premlčuje v lehote 15 rokov po 
preskúmaní stavby podľa § 174 zák. Čl. 
XXIH/1885.

§ 27.

Úrady a pokračovanie.
(り Vo veciach, ktoré sa týkajú vyrube

nia dávky, príspevkov, prirážky, splátok, a 
náhrad podľa tohto zákona a vybavenia 
agendy s ich zavedením spojenej, sú prí
slušné tieto úrady a orgány;

a) vodoprávny úrad — pre dávku po
dľa § 23,

b) Ministerfitvo hospodárstva — pre 
príspevky podľa § 5 a pre splátky podľa § 
22, písm. d),

c) štátny dozorný stavebný orgán — 
pre náhrady podľa § 22, písní, e).

(=)Výsledné spisy zakladajúce dávko
vú povinnosť podľa § 23 a zprávy o ná
hradách podľa § 22, písm. e) doručí prí
slušný úrad alebo orgán vždy aj Minister
stvu hospodárstva a podľa povahy veci aj 
šlálnemu dozornému stavebnému orgánu.

§ 28.
Üëinnosf a vykonanie zákona.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r. 
Dr, Pružinský v. r. 

Dr, Fritz v. r.
Dr, Medrický v. r.

Stano v. r.

21.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 29. januára 1941 

o dočasnom zákaze niektorých výplat zo 
zaopatrovacích zariadení pre pripad cho> 

roby, invalidity a úrazu.
Vláda Slovenskej republiky podía § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaduje:

§ 1-

Zakazuje sa výplata zaplatených poist
ných príspevkov, zákupných súm, prémio
vých rezerv a akýchkoľvek iných nárokov 
a ich príslušenstva zo zaopatrovacích za
riadení (penzijné fondy, nadlepšovacie 
ústavy, pokladne ald.Ji zriadených podľa 
§§ 119 a 121 zákona č. 26/1929 Sb. z. a n.
alebo podľa čl. L. zákona č. 54/1932 Sb. z. 
a n., poistencom! ktorí sa vysťahovali ale
bo 6a mienia vysťahovat z územia Sloven
ské} republiky.

§2.

Zákaz podľa § 1 nevztahuje sa na po
istencov, ktorí 6a vystahovali do štátu( po
voľujúcemu výplaty z obdobných zaopatro
vacích zariadení poistencom, bývajúcim 
na území Slovenskej republiky.

§ 3.

Súd z úradnej moci preruší pokračova
nie v sporoch, ktorými 6a uplatňujú náro
ky uvedené v § 1.
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J § 5.
UiSnc nanadcnic č.1511939 SI. z. sa Toto nariadenie nadobúda účinnost 

diiom vyhlásenia; vykoná ho minister 
vnútra a minister pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r 

Mach v. r..
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

Andrej v Bratislave. Trieda kráľa Alexandra £.12.
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22.
Vládne nariadenie 

zo dna 14. februára 1941
o Slovenskom sväze protileteckej ochrany.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 6, 
6 ods. 3 zákona č. 280/1940 SI. z. nariaďuje:

DIEL PRVŸ.

Zriadenie Slovenského sväzu 
protileteckej ochrany.

§ L
(l) Zriaďuje sa Slovenský sväz protile

teckej ochrany šo sídlom v Bratislave (v 
ďalšom texte „Sväz").

ド)Sväz je právnou osobou.
(3) Sväz podlieha Ministerstvu národ

nej obrany.
(り Sväz zastupuje navonok jeho náčel

ník,
(6) Právnym zástupcom Sväzu a jeho 

složiek je Finančná prokuratúra (zák. č. 
0 97/1933 Sb. z. a n. a vl.nár.モ.82/1936 Sb.

z. a n.).

DIEL DRUHŸ/

§2.

Úlohy Sväzu.

Úlohou Sväzu je presvedčovať obyva- 
teTstvo štátu o životnej dôležitosti CPO a 
získavať ho k spolupráci v svojpomocnej a 
rozšírenej svojpomocnej ochrannej službe, 
najmä:

a) informovať obyvateľstvo štátu o nモ 
bezpečenstváchf spojených s leteckými 
útokmi a vychovávať ho k ochrannej poho
tovosti proti takýmto nebezpečenstvám,

b) zriaďovať a vydržiavať potrebné 
složky Sväzu pre výkon svojpomocnej a

rozšírenej svojpomocnej protileteckej 
ochrannej služby,

c) zriaďovať náukobehy svojpomocnej 
ochrannej služby, obstarávať potrebné 
učebné prostriedky a usporiadat cvičenia 
svojpomocnej protileteckej ochrannej služ
by,

d) organizoval svojpomocnú a rozšíre
nú svojpomocnú protileteckú ochrannú služ
bu v úradochf podnikoch a závodoch, ako 
aj obytných budovách a radil obyvatef- 
stvu, verejným a súkromným podnikom a 
závodom vo veciach svojpomocnej a rozší
renej svojpomocnej ochrannej služby,

e) poskytovať rady ojobám povinným 
službou CPO pri vykonávaní všetkých opa
trení svojpomocnej protileteckej ochran
nej služby a dozerať nad ich správnym vy
konávaním,

f) podporovať miestne príslušné orgány 
CPO v ich správnych úkonoch a poskyto
vať im informácie a porady,

g) organizovať kolektívnu svojpomocnú 
a rozšírenú svojpomocnú protileteckú 
ochrannú službu,

h) získavať členov,
ch) plniť ďalšie úlohy, ktorými ho môže 

vláda poveriť.

DIEL TRETÍ.

Složenie Sväzu.

§3.

(l) Sväz rozčleňuje sa na tieto složky :
a) náčelníctvo Sväzu, na čele ktorého 

je náčelník so štábom,
b) oblastné náčelníctva, ktorých obT/od 

pôsobnosti sa kryje s obvodom viacerých 
žúp,

c) obvodné náčelníctva, ktorých obvod 
pôsobnosti sa kryje s obvodom jednotlivých 
okresov.

Cena 1.20 心
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ドI Náčelníka Sväzu menuje a odvoláva 
preddent republiky na návrh ministra ná
rodnej obrany.

(J1 Oblastných náčelníkov 60 súhlasom 
ministra národnej obrany a obvodných ná- 
čelnikov bez tohoto súhlasu menuje a od
voláva náčelník Sväzu

§4 .

Náčelník Sväzu vydá so schválením 
ministra národnej obrany organizačný a 
služobný poriadok.

DIEL ŠTVRTÝ.

Výchovná Činnosť.

§5 .

Na vytvorenie mravných a duševných 
základov pre prolileteckú ochraau usporia
da Sväz výchovná a poučné prednášky, 
schôdzky, filmové predstavenia a rozhlaso
vé prednášky, vydáva publikácie a rozši
ruje obecne prípustné letáky 之 brošúry.

§6 .
Na výcvik orgánov, učiteľov a čle

nov svojpomocnej protileteckej ochrannej 
služby usporiadajú sa náukobehy. Podrob
nosti upraví organizačný poriadok (§ 4).

DIEL PIATY.
'Členstvo.

§7 .
P) Cleoom Sväzu je každá osoba bez 

rozdielu veku a pohlavia, prijatá na zákla
de dobrovoľnej prihlášky.

(り Služba členov je čestným a seba- 
obetavým výkonom,

P) Čestné členstvo možno udelíf oso
bám, ktoré vyníkajucno spôsobom podporu
jú poslanie Sväzu.

P) Členom Sväzu nemôže byt ten, kto 
sa podľa platných právnych predpisov po
kladá za Žida.

§8.

(リ Funkcionárov Sväzu, ktorí neplnia 
svoje povuinosli) možno disciplinárne po- 
Irestaf:

a) napomenutím,
b) pokarhaním, 
c) pozbavením funkcii,

d) pozbavením funkcii a odňatím spô  
sobilosti funkcie znova zaetávaťt

*

e) vylúčením zo Sväzu.
ド)Podrobnosti o disciplinárnych tre

stoch a disciplinárne pokračovanie určí dis.
inámy poriadok, ktorý vydá náčelník 
zu so schválením ministra národnej 

obrany.

DIEL SIESTY.

Členské príspevky.

§ 9.
Členovia Sväzu platia členské príspev

ky, ktorých výšku a spôsob vyberania určí 
organizačný poriadok.

Úradujúce orgány Sväzu nesia služobné 
odznaky. Podrobnosti urči organizačný po
riadok.

DIEL SIEDMY.

Výdavky a hospodárenie Sväzu. 

§ 11.
O) Na výdavky Sväzu, pokiaľ na to ne

stačia jeho vlastné príjmy, prispievajú ob
ce (§ 16‚。必 3 zák. č. 280^1940 SI. z.] 
z výnosu obecnej dávky hasičskej, a to vo 
výške určenej Ministerstvom vnútra.

(2) Hospodárenie Sväzu podlieha dozo
ru Najvyššieho účtovného kontrolného 
úradu.

P) Sväz vypracuje každoročne rozpo
čet, ako podklad hospodárenia, ktorý schva- 
ľuje minister národnej obrany^ minister 
vnútra a minister financií.

§ 12.

Toto nariadenie nadobúda účinnost 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ná
rodnej obrany so zúčastnenými ministra
mi.

Dr, Tuka v, r.
Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r 
Dr. Fritz v. r.

Dr. Medrický v. r.
Stano v. r.
Čatloš v. r.
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23.
Nariadenie

zo dna 14. februára 1941
o nútenom predaji lekárskych a zubotech- 

mckých nástrojov, prístrojov, zariadení
a pomôcok Židov.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 
zákona č, 210/1940 SI, z. nariaďuje：

§ t
(*)  Ústredný hospodársky úrad môže ： 

nariadit nútene predat za obecnú hodnotu ' 
ua výkon praxe alebo živnosti slúžiace le
kárske a zubotechnické nástroje, prístroje, 
zariadenia a pomôcky lekárov-Židov, kto- 
rým bola alebo bude zakázaná lekárska 
prax a zubných technikov-Židov, ktorým 
bolo alebo bude odňaté živnostenské opráv
nenie, tuzemským nežidovským právnym 
osobám, tuzemským lekárom-nežidom a tu
zemským zubným technikom-nežidom.

(2) Ústredný hospodársky úrad môže 
zaistiť predmety uvedené v ods.1.

§2.
(り Obecnú hodnotu nástrojov, prístro

jov, zariadení a pomôcok, uvedených v § 1, 
určí Ústredný hospodársky úrad po vypo
čutí znalca so zreteľom na nákupné ceny 
a na opotrebenie. Hodnotu každého pred
metu treba urcií osobitne.

(2) Uchádzač je povinný na vyzvanie 
Ústredného hospodárskeho úradu složiť 
primeranú zálohu na útraty odhadného po
kračovania, ktoré v každom prípade znáša 
uchádzač.

§ 3.
t1) Ústredný hospodársky úrad vydá 

výmer o nútenom predaji a doručí ho i 
okresnému súdu a daňovému úradu, v ob
vode 'ktorých sa nachádza predmet núte
ného predaja.

ド)V tomto výmere určí Ústredný hos
podársky úrad podmienky a spôsob zapla
tenia obecnej hodnoty, pri čom môže povo
liť lehotu zaplatenia obecnej hodnoty v 
splátkach, rozvrhnutých najviac na 5 ro
kov. Povolenie ^splátok môže Ústredný hos
podársky úrad viazať na .poskytnutie pri
meranej záruky.

§ 4.
円 V prípade núteného predaja- podľa 

§ 1 je prejúnateľ povinný složiť obecnú

hodnotu do súdneho depozita na okresnom 
súde, v obvode ktorého sa nachádza pred
met núteného predaja.
ド)Súd rozvrhne sumu, určenú pod Ta 

§ 2, na verileíov prevodilela. Tým cielom 
po doručení výmeru o nútenom predaji 
predmetov, uvedených v § 1,vyzve vyhláš
kou v Súdnom ústrednom oznamovateli ve
riteľov, aby v 15-dňovej lehote od uverej
nenia prihlásili svoje požiadavky s udaním 
ich výšky, príslušenstiev, skutočnostít ua 
ktorých sa zakladajú, dôkazov, a či ua 
predmetoch núteného predaja majú nejaké 
právo, a Lo pod následkami poruinulia ich 
uspokojenia z rozvrhovanej sumy.

(3) Vo vyhláške určí súd súčasne termín 
na rozvrhnutie obecnej hodnoty.

(4) Z rozvrhovanej sumy uhradia sa v 
prvom rade trovy vyhlášky (ods, 2) a trovy 
súdneho pokračovania podľa tohto naria
denia a potom včas ohlásené záložné, ako 
aj vykonateľné požiadavky veriteľov pre- 
vôditeľa podľa zásad, uvedených v § 37 
záhona č. 23/1928 Sb. z. a n.

§5.

Prevzatím výmeru o nútenom predaji 
prejímateľ nadobúda nárok na prevzatie 
predmetov do držby a ich prevzatím stáva 
sa vlastníkom.

§6.
Ak by prejímateT včas nesplnil pod

mienky tíhradenia obecnej hodnoty (§ 3( 
ods. 2), môže mu Ústredný hospodársky 
úrad predmety odňať a previesť do vlast
níctva iného uchádzača. Pôvodný prejíma- 
teľ je povinný uhradil Ústredným hospo- 
dáiskym úradom určenú sumu za opotre
benie predmetov a útraty pokračovania a 
zodpovedá za vzniklá škodu.

円 Ak na predmete je výhrada vlast
níckeho oráva v prospech nežida, nútený 
predaj (§ 1)sa nariadi len vtedy, ak pre- 
jímateľ už v žiadosti o nútený predaj alebo 
na výzvu Ústredného hospodárskeho úradu 
dokáže, že sa s vlafitníkom dohodol o pre
vzatí nedoplatku kúpnej ceny, alebo že ne
doplatok kúpnej ceny s príslušenstvom mu 
zaplatil. Vlastník je povinný piijat tolo 
platenie.

田 Výhrada vlastníckeho práva Žida 
(židovského sdruženia) nie je prekážkou 
núteného predaja.
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Opatrenie
Slovenskej národnej banky 

(č. 25)
zo dna 11.februára 1941

o úprave platobného slyku medzi Sloven
skou republikou a Sväzom sovietskych 

socialistických republík.

Podľa medzištátnej dohody zo dňa 6, 
decembra 1940 o výmene tovarov a o 
platbách medzí Slovenskou republikou a 
Sväzom fioviclskych socialistických repub
lík upravuje Slovenská národná banka 
platobný styk medzi Slovenskou republi
kou a Sväzom sovietskych socialistických 
republík takto:

Čl.1.

Táto úprava týka 6a platieb:
a) za tovary dodané v rámci určených 

kontingentov,
b) za výdavky spojené 6 výmenou 

i týchto tovarov a
c) všetkých ostatných platieb pokiaľ 

na vykonanie týchto platieb podľa usta
novení platobnej dohody udelila výslovný 
predbežný súhlas Slovenská národná 
banka. ■ •

Čl.2.

(J) Exekučné a iné záložné práva nie sú 
prekážkou núteného predaja podTn [olito 
nariadenia a budú 'ispokojené 上 obecnej 
hodnoty (§ 4, ods. 4).

P) Exekučný súd (daňový úrad) pu do*  
ručení výmeru o nútenom predaji (§ 3, ods. 
1)odloží dražobné pokračovanie z úradnej 
moci,

§8.

Z hyperochy (§ 4. 005. 4) Ústredný 
hospodársky úrad je povinný vybrať v pros, 
pech Fondu pre vysťahovalectvo Židov 
dávku vo výške 50%.

§9.

Toto nariadenie nadobúda úcínnosf 
dnom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlá
dy so zúčastnenými ministrami

Dr. Toka v. r- 

Mach v. r.

Dr. Pnuínský v. r.

Dr. Fritz v. r.

Dr, Medrický v. r.

(*)  Uzávierky na dodávky tovarov ozna
čených v bode a), £1.1 majú sa zásadne 
ejednávaf vo voľných USA dolároch ale
bo v inej voľnej devíze, ktorú môže pred
písať Slovenská národná banka a Štátna 
banka v Moskve po vzájomnej dohode.

ド)Platby vyplývajúce z týchto uzávie
rok, ako aj výdavky spojené s dodávkami 
príslušných tovarov musia 6a vykonať tiež 
vo voľných USA dolároch alebo v inej 
predpísanej voľnej devíze, a to pri záväz
koch zo Slovenskej republiky do Sväzu 
sovietskych socialistických republík úhra-' 
dou na Štátnu banku v Moskve a pri zá
väzkoch zo Sväzu sovietskych socialistic- “ 
kých republík do Slovenskej republiky 
úhradou na Slovenskú národnú banku buď 
priamo bud prostredníctvom niektorej 
bratislavskej devízové oprávnenej baaky.

(り Vzájomné platby v smysle druhého 
odseku majú byf zásadne v rovnováhe. 
Táto okolnosť sa bude skúmať v troj
mesačných obdobiach a za tým účelom 
povedie Slovenská národná banka a Štát
na banka v Moskve príslušnú evidenciu

24.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dna 11.februára 1941, 

ktorou sa u vere jn afe opatrenie Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o úprave 
platobného styku medzi Slovenskon re- 
publíkon a Sväzom sovietskych socialistic

kých republík,

Podfa § 4 vládneho nariadenia £ 179/ 
1931 Sb. z」a n., klorým 6a vykonáva I 
ustanovenie bodu 2, § 2 zákona č. 7/1924 
Sb. z. a n., ako aj § 9 opatrenia Stáleho 
výboru č. 166/1929 Sb. z. a n., a podľa § 
1 vládneho nariadenia č. 3/1939 SI. z. vy
hlasujem opatrenie Slovenskej národnej 
banky č, 25,

Dr, Pružinský v. r.
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vzáiomných platieb uvedených v druhom 
odseku.

ti.3.

(り Prídely a odvody devíz podľa čl. 2 
odpočítava Slovenská národná banka 
úradným kurzom dotyčnej devízy na bra
tislavskej burze, platným v deň prídelu 
prípadne odvodu, za podmienok obvyk
lých pre obchod volnými devízami,

ド)Pokiaľ okrem úradného kurzu do
tyčnej devízy prichádzajú v úvahu príplat
ky pri prídele devíz a príspevky pri od
vode devíz, pri vyberaní príplatkov a pri 
poskytovaní príspevkov 6a bude zachová
vať obvyklý postup a podmienky.

Čl.4.

(り Po predbežnom súhlase Slovenskej 
národnej banky na jçdnej strane a prísluš
ných kompetentných orgánov Sväzu so
vietskych 6ociaIÍ6tických republík na dru
hej etrane môžu 6a zjednávať uzávierky 
na dodávky tovarov aj mimo určených 
kontingentov. Tieto uzávierky majú byť 
tiež sjednané vo voľných devízach.

(=)Platby vyplývajúce z týchto uzávie
rok konajú 6a spôsobom stanoveným v čl. 
2. a 3. s tým rozdielom, že na tieto plat
by nevzťahujú 写a ustanovenia ods. 3, čl.2 
o platobnej rovnováhe.

Lislave. Na tomto ú£te môžu 6a shromaž- 
dovaf len platby za tovary dodané zo 
Sväzu sovietskych socialistických repub
lík do Slovenskej republiky na základe 
uzávierok krytých prisfubom Slovenskej 
národnej banky a z tohto účtu 6a môžu 
konaC výplaty len za tovary dodané 20 
Slovenskej republiky do Sväzu soviet
skych socialistických republík na základe 
uzávierok krytých prísľubom Slovenskej 
národnej banky.

(2) Zo súm skladaných na tento účet a 
z neho vyplácaných bude 6a vyberať ma
nipulačný poplatok vo výške 3"/必

Čl.7.

Toto opatrenie vstupuje v platnosť 
dňom 4. februára 1941.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE.

Dr. Karvaš v. r., , Dr. Virsík v. r., 
guvernér. nám, riaditef.

25.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 29. januára 1941

(')Na podklade predbežného prísľubu 
Slovenskej národnej banky môžu 6a sjed- 
návaf uzávierky na dodávky tovarov kom
penzačným spôsobom pokiaT k takýmto 
transakciám udelily súhlas aj kompetent
né or顏ny Sväzu sovietskych socialistic
kých republík.

(a) Platby vyplývajúce z takýchto uzá
vierok vykonajú sa podľa podmienok uve
dených v predbežnom konkrétnom prí
sľube Slovenskej národnej banky.

Čl.6.

(l) Na podklade predbežného prísľubu 
Slovenskej národnej banky a súhlasu prí
slušných orgánov Sväzu sovietskych so- 
cialíslických republík môžu sa fijednávaf 
uzávierky na dodávky tovarov aj v slo
venských korunách. Platby vyplývajúce 
z takýchto uzávierok konajú 6a cez účet 
Štátnej banky v Moskve vedený k tomuto 
účelu u Slovenskej národnej banky v Bra-

0 zavedení letného času.

Vláda Slovenskej republiky podía § 44 
zákona Č. 185/1939 SI. z. nariaduje:

§ t
C) Počítanie Easu odo dňa 5. mája 1941 

až do 4, októbra 1941 upravuje sa tak, že 
doterajšie počítanie podľa stredoeuropské
ho času sa posunuje dopredu o jednu ho
dinu (60 min.).

(2) Letný čas podía ods.1 sa začína od 
23. hod. dňa 4. mája 1941, počítajúc po- 
dfa stredoeuropského času, a konči sa 
o jednej hodine po polnoci zo dňa 4. októb
ra na 5. október 1941,poCíLajúc podfa let
ného času.

Nariadenie s mocou zákona Č. 227/1940 
SI. z. sa zrušuje.
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Tolo nariadenie nadobúda účinnosť 
dŕiom vyhlásenia； vykonajú ho všetci čie*  
nóna vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

26.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dna 6. februára 1941

o cohých prirážkach k colným sadzbám 
na niektoré dmhy obilia.

Minister financií podľa § 5 vládneho 
nariadenia c,167 1939 SI. z. 6 účinno- 
6【ou odo dna 10. februára 1941 vyhlasuje:

(り Colná prirážka k colnej sadzbe pre 
tovar s. č, 23 (pšenica, tenkef), vypočí
taná podľa ustanovenia poznámky v cl.I. 
§ 2 vládneho nariadenia 己 96/1933 Sb. z. a 
n. k s. č. 23 až 26, upravuje sa na 10 Ks za 
100 kg hrubej váhy.

C) Colné prirážky k colným sadzbám 
pre íovar 6. č. 24 až 26, vypočítané po- 
dľa ustanovení poznámok v čl.IV. ods. 2 
vládneho nariadenia č. 96/1933 Sb. z. a u. 
k s. č. 23 až 26, upravujú sa 比akto:

n . Colná prirážka
ケ呵" za尚kg
Mdz＜が hrubej váhy

24. Raž...............................8.— Ks
25. Jačmeň.................... 1.—Ks
26. Ovos..........................0.一 Kg

§ 2.
Colné prirážky, vyhlásené naposledy 

vyhláškou ministra financií č. 10/1941 SI. 
z.f 6a zároveň zrušujú.

Dr. Pružinský v. r.

Tlač： Andrei v Bratislave. Trieda kráľa Alexandra fi.12.
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27.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 14. februára 1941

o menových ustanoveniach smlúv súkrom
ných životných a úrazových poistení.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

- § L
C) Súkromným poisťovniam, ktoré pre

vádzajú životné a úrazové poistenie na úze
mí Slovenskej republiky, sa zakazuje v tu
zemsku ustaîovaf v poistných smluvách na 
život a proti úrazom poistné plnenie v dra
hých kovoch, v minciach z drahého kovu 
alebo v inej mene než tuzemskej; taktiež 
£a im zakazuje v tuzemsku ustaíovať v po
istných smluvách na život a proti úrazom 
v tuzemskej mene určitý pomer jednotky 
tuzemskej meny k jednotkám cudzích mien 
alebo určitý obsah zlata v jednotke tuzem
skej menv. Poistné smluvy sjednané proti ! 
tomuto znkazu sú neplatné.

G) Zákaz podlá ods.1 sa nevzfahuje 
na poistné smluvy prevzaté do zaistenia z 
cudziny. Úhradu predpísaných rezerv za 
lieto smluvy treba uložiť v hodnotách, v 
ktorých sú vyjadrené poistné plnenia, na
koľko je to v súlade s devízovými predpis
mi.

§2.
(り Záväzky poistiteľov a poístníkov z 

noistných smlúv na život a proti úrazom, 
ktoré boly uzavreté na, území Slovenskej 
republiky pred účinnosťou tohto nariadenia 
a zneíú na cudziu menu, možno plniť len 
v tuzemskej mene( pričom sa prepočítajú 
ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto naria
denia podľa ustanovení ods. 2 až 5. V prí
padoch osobitného zreteľa hodných môže 
Ministerstvo vnútra po dohode so Sloven
skou národnou bankou povoliť výnimku.

Cena Ka 1.80.

(2) Prepočítacím kurzom pre zhodnote
nie cudzej meny je — s výnimkou toho, čo 
je uvedené v ods. 3 a 4 — priemer kurzu 
„peniaze'1 a „tovar", ktoré maly devízy, 
viazané devízy alebo bankovky na Brati
slavskej burze v deň nadobudnutia účin
nosti tohto nariadenia a ak neboly tohto 
dňa kurzy znamenané — v deň, kedy po- 
bledne boly znamenané. a to -podfa toho, či 
pre poistné plnenie bolo dohodnuté alebo 
pri poslednej platbe prijaté platenie pré
mie v devízach, vo viazaných devízach ale
bo v bankovkách cudzej meny, na ktorú 
znejú poistné plnenia. Ak ide o pislenie, 
ktoré ie v deň nadobudnutia účinnosti toh
to nariadenia prémie prosté a pre ktoré ne
možno zißtit prepočítanie podľa ustanove
nia predchádzajúcej vety, je prepočítacím 
kurzom vždy priemer kurzu voľných devíz.

(ヨ Ak je v poistnej smluve ustálený ur
čitý pomer jednotky cudzej meny, v ktorej 
má bvť ulnemé, 'k jednotke inei cudzej me
ny (zókladná mena), prepočííajú sa na.jnrv 
poistné plnenia v pomere ustálenom v smlu
ve n'a základnú menu a potom na tuzemskú 
menu podľa kurzu, určeného v ods. 2.

(4) Ak ie v poistnej smluve ustálený 
určitý obsah Čistého zlata v jednotke cu
dzej meny, prepočítajú sa záväzky poisti- 
teTov a poístníkov podľa pomeru ustálené
ho obsahu zlata v jednotíte teito meny k 
obsahu zlata v jednotke tuzemskej meny.

(り Pre jednotlivé prípady, na ktoré ne
možno použiť spôsob prepočítania Dedia 
ods, 2 až 4, určí spôsob prepočítania Mini
sterstvo vnútra po dohode so Slovenskou 
národnou bankou.

Ustanovenia poistných smlúv na život a 
proti úrazom, ujednaných na území Sloven
skej republiky pred účinnosťou tohto naria
denia o plnení v určitom pomere bývalei 
česko-slovenskej meny k jednotke cudzej 

I meny alebo v určitom obsahu zlata v jed-
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nolke bývalej česko-slovenskej meny, sú 
ncphlné. Smluvná strana, ktorá pred 
ÚĽÍnnosfou tohlo nariadenia podía také
hoto ujednania plnila v tuzemskej mene 
sumy väčšie, než na kofko jednoliek bý
valej česko-ílovenskej meny nominálne 
znejú poistné plnenia, má nárok na vrá
tenie rozdielu 6 3%% úrokmi. Smluvná 
«Inna, ktorei pred účinnosťou tobto na
riadenia podía takéhoto ujednania boly 
v tuzemskej mene plnené sumy menšie, 
než na koľko jednotiek bývalej česko- 
elovenskei meny nominálne znejú poistné 
plnenia, tná nárok na doplatenie rozdielu 
g 3】れ％ úrokmi.

§4
Ak bola na území Slovenské] republiky 

pred účinnostou lohto nariadenia ujednaná 
poistná smluva na život alebo proti úrazu 
6 poistným plnením v česko-slovenských 
dukátoch, sú smluvné strany povinné do 6 
mesiacov odo dna nadobudnutia účinnosti 
lohlo nariadenia ujednat zmenu plnenia na 
tuzemskú menu. Ak nedôjde do tohlo času 
k dohode, prepočítajú sa plnenia, v česko
slovenských dukátoch na tuzemskú menu 
podfa všeobecných zásad, ktoré určí Mini- 
slentvo vnútra po dohode so Slovenskou 
národnou bankou. Takéto určenie je pre 
snluvné strany záväzné.

§5.
PoistiteT je povinný oznámiť poistaíko- 

K do troch mesiacov odo dňa oadobudnu- 
tia účinnosti tohto nariadenia doporučeným 
lislom na posledné známe iehe bydlisko 
prepočítanie prevedené podTa §§ 2 a 3 a 
—ak o lo žiada poistnik — vydaf mu po- 
istku 6 prepočílanými poistnými plneniami,

§&
Kto prestúpi zákaz podľa § 1,ods.1(sa 

potresce — ak nejde o čín prísnejšie trest
ný —okresným (štátnym policajným) úra
dom pre priestupok peňažným trestom od 
50.— Ks do 10.000.— Kst ktorý 6a má 
v prípade nevyinoziteFnosli premenif na 
zatvorenie od 1 dna na 30 dní.

§7.
Toto nariadenie nadobúda. úCinnost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho tninisler vnú
tra so zúčastnenými ministrami

Dr. Tiso v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Or. Pružinský v. r- Dr. Medrický v. r. 
Sivák v. r. Siano v. r.

28.
Vládne nariadenie

zo dňa 14. februára 1941
o sprAve “Visutej lanovky na Lomnický 

štíf\
Vláda Slovenskej republiky podfa §§ 

1,2 a 6 zákona č. 404/1922 Sb. z. a n. na
riaďuje;

§ L
Podnik „Visutá lanovka na Lomnický 

štiť*  vyhlasuje 6a za podnik spravovaný 
podľa zásad obchodoého hospodárenia；

Za6ady « p r á v y.

§ 2.

C) Podnik uvedený v § 1 treba epra- 
vovaf tak( aby plniac čo najdokonalejšie 
svoje propagačné a národohospodárskej 
prípadne správne úlohy bol vedený podľa 
zásad riadneho obchodníka.

f) Všetky výdavky, počítajúc do toho 
primerané zúročenie vloženého kapitálu, 
hradí podnik zo evojich príjmov, plynúcich 
z jeho podnikateľskej činnofili.

(a) Vláda určí spôsob, akým budú pod
niku nahradené výdavky alebo úbytok na 
príjmoch, vzniklé úkonmi, konanými v zá
ujme štátnom.

(り Za úkony, práce a dodávky, pre
vádzané podnikom v záujme iných odvet
ví štátnej správy, treba buď platif podía 
všeobecných sadzieb, buď hradiť 6 ロimi 
spojené výdavky či už podía jednotlivých 
fiadzíeb, určených dohodou medzi zúčast
nenými ministrami, alebo podľa vykáza
ných výdavkov za materiál a mzdu, zvý
šených o všeobecné náklady a o úroky. 
Podía lých istých zásad hradí podnik tiež 
bodnotu služieb jemu preukázaných inými 
odvetviami štátnej správy.

(り Nakofko sa v Štátnom rozpočte uve
dú u podniku celkové výdavky a príjmy, 
má tento hoepodárit v rámci tohto roz
počtu a v medziach finančného zákona.

(3) Ak nestačia v správnom roku príj
my podniku na úplné krytie výdaivkov, 
obstará 6i podnik potrebné prevádzkové 
prostriedky preddavkami z pokladničných 
hotovostí zo štátnej pokladnice; tieto 
preddavky 6a úrokujú príslušným percen
tom na ťarchu podniku. Ak ale podnik 
odviedol v správnom roku štátnej poklad
nici priechodné prebytky (§ 17), obstaráva 
6i potrebné prevádzkové prostriedky až
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do výšky odvedených prebytkov predo
všetkým z pokladničných hotovostí zo 
štátnej pokladnice.

(a) Podľa rozhodnutia vlády môže maf 
podnik tiež podiel na úverových operá
ciách vláde povolených a určených na 
krytie štátnych výdavkov, nehradených 
príjmami,

C) Preddavky z pokladničných hoto
vosti zo štátnej pokladnice 6a poskytujú 
na úrok určený ministerstvom financií.

(°) Preddavky poskytnuté štátnou po
kladnicou z pokladničných hotovostí 6a 
neúrokujú, nakolko 6Ú kryté prechodnými 
prebytkami.

C) Podiely na úveroch vláde povole
ných (od«. 3) poskytujú sa na plný úrok 
príslušnej úverovej operácie, počítajúc do 
toho výdavky.

(7) Nakolko prostriedky na investície 
k riadnemu hospodáreniu podniku nevy
hnutne potrebné nemožno zaokryť vlast
nými príjmamif zadovážia sa alebo z in
vestičných úverov vláde povolených na 

úrok príslušnej úverovej operácie, 
o vlastnou povolenou úverovou ope

ráciou. Výdavky, spojené so zadovážením 
investičných úverov, zatažujú bilanciu 
podniku.

(8) Ak podnik bez plnej úplaty koná 
pre štátnu správu výkony, môže vláda 
jednak určif, či a v akej miere možno sní
žiť podniku úrok a úmor z kapitálu in
vestovaného v podniku, jednak určif prí
padný ekvivalent za zárobkovú dan, na
koľko podľa platných predpisov je podnik 
od nej oslobodený.

(°) O scudzení a ziaťažení majetkovej 
podeialy podniku platia všeobecné usta
novenia.

§ 4.
Üciny príjmové a výdavkové koná pod

nik zásadne Poštovou sporiteľňou. Nakoľ
ko to vyžaduiú hospodárske zvyklosti, 
možno tieto účiny konaf priamo podniko
vou pokladnicou. Za tým účelom smie 
podniková pokladnica, udržovať primeranú 
pokladničnú hotovosť, ktorá bude osobit
ne určená pre podnik. Všetky pokladníc*  
né prebytky, presahujúce prípustnú hoto
vosť, musí podniková pokladnica odovzdaf 
hneď na svoj účet. Zahraničné účiny je 
podnik povinný konaf podľa platných de
vízových predpisov.

§ 5.

Povinné príspevky zamestnávateľské 
□a nemocenské, invalidné a etarobM po

istenie (zaopatrenie), ako aj poistenie 
úrazové a penzijné a tiež penzijné a za*  
opatrovacie požitky podnikových zamest
nancov a ich pozostalých zaEažujú pod
nik, nakoľko tieto výdavky a požitky hra
dí š Lát ako podnikateľ.

Správne orgány.

§6.

p) Vedenie podniku prislúcha Minister
stvu vnútra, ktoré vykonáva jeho správu 
za účasti správneho sboru (§ 8).

(=)Bezprostredné hospodárske, tech
nické, komerčné a administratívne vede
nie podniku obstaráva miestna správa.

(り Práva, povinnosti a platy zamest
nancov podnikut vzájomný pomer jeho 
správnych orgánov a predpisy o poklad
ničnej a hospodárskej kontrolnej službe 
urEi služobný poriadok, ktorý vydá mini
ster vnútra v dohode so zúčastnenými 
ministrami a po vypočuli správneho sboru.

Všetky veci, o ktorých podTa platných 
predpisov rozhoduje vláda, treba jej na
ďalej predkladať na rozhodnutie, najmä 
ak ide o zrušenie podniku.

§ 8.
C) Pre podnik sa zriadi pri Minister

stve vnútra správny sbor, ktorý pozostá
va z troch členov, z ktorých po jednom 
ustanovuje minister vnútra, minister fi
nancií a minister hospodárstva; predsedu 
z nich usanovuje minister vnútra.

(2) Pre prípad priechodného zaneprázd
nenia členov ustanovujú 6a ich zástupco
via tým ifitým Gpôáobom.

(a) Na prejednanie zvlášf dôležitých. 
vecí zprávy, môže predseda 6ám alebo na 
návrh správneho sboru povolať do jeho 
zasadnutia poradcov.

§ 9.
C) Do pôsobnosti správneho sboru pa

tria všetky veci podniku( nakolko nie sú 
vyhradené vláde alebo rezortnému mini
strovi. .

ド)Súhlas zúčastnených ministro% po
trebný podľa platných predpisov k urči
tému opatreniu, je daný súhlasom členov 
správneho sboru, nimi ustanovených.

C) Ak rezortný minister nesúhlasí 
6 usnesením správneho sboru, môže na- 
riadiC, aby vec bola ním znovu preroko-
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vana. Ak nedjjde pri novom rokovaní 
k dohode, poslupuje sa dalej podía § 10, 
ods. 2.

§ 10.

(')Správny sbor schádza 6a zpravidla 
ilvrírocne raz, ináč podía potreby. Schôdz-
ky správneho sboru 6a konajú v šidle Mi
nisterstva vnútra; v odôvodnených prí
padoch môžu 6a však kooaE aj v 6idle 
podniku.

(■) K platnému usnásaniu sboru je po-
trebná prilomsosf a súhlas všetkých jeho 
členov.

(")Ak sa vyskytne pri hlasovaní rôz
nosť mienok zástupcov ministerstiev, roz
hodnú o spornej záležitosti zúčastnení 
ministri; ak sa nedohodnú ani títo, pred-
lóží sa vec vláde, ktorá má rozhodnúc do
štyroch týždňov.

§ 11.

Miestna správa.

Miestnu správu obstaráva správca 
podniku, uslaoovený ministrom vnútra.

Účtovníctvo, bilancovaní e
a rezervné fondy.

(り Podnik je povinný viesf knihy, kto-
ré poskytujú presný obraz celého hospo
dárenia a z ktorých je možno 6oznai jeho
prevádzku a stav majelku.

(J Vedenie kníh a koK¾>ondencie | vahy možno pripočítať na stranu aktív ek- 
upravuje e欣。bny poriadok (§ 6, ods. 3). . riv^ent 遍ね訪 za činnosf vyvinutú v 

prospech celoštátnych záujmov, nakoľko§ Í3.
(リ Správny rok v podniku sa začína

dňom L januára a končí dňom 31.decem- bo paušálnou sumou, alebo podľa fednot- 
I ných pevných sadzieb, aiko to určí vláda.bra.

り Mínísterafvo vnútra má včas zaslať j
Ministerstvu financií návrh rozpočtu pod- i 
niku na budúci rok.

§ 14.

Inveníár a bilancia majú 6a «ostavif ； 
ku koncu každého roku. ! 

§ 15. ;fiičtu zieku a straty). Všetkv aktíva a na-
(リ Pre podnik 6a vedú účtovnícky šiva treba u vies f v uzávierke hodnotou, Icto- 

zpravidla dva fondy, a to fond obnovo- ；' ni majú v deň uzávierky. U majetkových 
vací a všeobecný rezervný fond. Fond ob- j predmetov, ktoré podfa svojej povahy pod-
novovací je určený pre opravy, ktoré pre-)liehajú opotrebeniu alebo znehodnoteniu, 
vyšujú rámec pravidelného udržovania, ! treba previe«t primerané odpisy a vyznačiť
ako aj pre zdokonaľovanie zariadení. Vše- ich v účtovnej uzávierke. Výšku odpisov
obecný fond rezervný je určený, aby kryl určí každoročne správny sbor. Pochybné

náhodilé schodky prevádzkové, epdrobe
né mimoriadnymi pomcraimi a pohromami, 
ako aj výdavky vzniklé obnovou technic-
kdho zariadenia, ktoré bolo zničené alebo
ktoré sa stalo neupotrebiteľným pred vy- 
kon=ním konečného odpisu.

ド)Ministerstvo vnútra môže v dohode 
Ministerstvom financií a Najvyšším ÚČ-

tovnýra kontrolným úradom zaviesf na ná
vrh správneho sboru aj iné fondy.

P) Výška prídelov týmto fondom a spo
sob ich zúčtovania určí sa služobným po
riadkom (§ 6t ods. 3).

(り Hrubý výfažok javiaci sa po odpoč
te všetkých prevádzkových výdavkov 6a 
považuje za priechodný zvyšok.

(2) Prebytok takto zistený po srážke 
investičných výdavkov (§ 3) odvádza sa do 
štátnej pokladnice, a to postupne behom
správneho roku na základe výdavkov, ako
sa to určí pre pokladničnú službu v služob- 
nom poriadku.

P) Sumy odvedené v správnom roku 
považujú sa za vklady, ktoré finančná sprá- 

zúrokuje percentom podľa pomerov nava
peňažnom trhu do konca správneho roku, 
prípadne do toho času, kým ich postupne 
neuhradí skôr preddavkami poskytnutými 
podľa § 3. Úrokovú sadzbu určí čas od času 
minísler financií..

(リ Pre účtovnú uzávierku sa určí Čistý 
zisk podniku, a to zo súvahv sostavenej po
dľa obchodníckych zásad. Pri sostavení sú- 

presahuje hranicu povinností podobným
Dodnikom všeobecne ukladaným, a to ale-

円 Správa má vypracovať najneskoršie 
do 3 mesiacov po skončení správneho roku 
na základe celého inventára výročnú zprá
vu a uzávierku účtov za predošlý správny
rok oodla obchodných zvyklostí.

p) Účtovnícka uzávierka pozostáva zo 
súvahy (bilancie) a z prevádzkového účtu
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a

◎

požiadavky treba uviesť pravdepodobnou 
hodnotou a nevymožitelne odpisaL

(3) Vypracovanú uzávierku predloží 
mieslna správa so všetkými k tomu patria
cimi dokladmi, najmä s uvedením a oddó- 
vodnením zmient ktoré nastaly vo výške po
čiatočného majeLku v dôsledku normálnej 
prevádzky a zmeny inventárnej ceny, 
správnemu sboru. Správny sbor po preskú
maní predloží uzávierku so svojim návrhom 
Ministerstvu vnútra na schválenie.

(り Účtovná uzávierka, schválená Mini
sterstvom vnútra v dohode s Ministerstvom 
financií, 6a zašle Najvyššiemu účtovnému 
kontrolnému úradu, aby ju preskúmal a po
jal do štátnej účtovnej xizávierky.

Kontrola.
§ 18.

Kontrolu účtovnícku a pokladničnú vy
konáva Ministerstvo vnútra.

Ustanovenia priechodné 
a záverečné.

§ 19.
Doterajšie organizačné, služobné, disci

plinárne a pracovné poriadky, ktoré upra
vujú správu a hospodárenie podniku, na
koľko neodporujú tomuto nariadeniu, ostá
vajú v platnosti zatiaľ, kým nebudú nahra
dené novými

§ 20.
Všetky predpisy, nakollco odporujú to

muto nariadeniu, sa zrušujú.

' § 21.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Dr. Medrický v. r. 
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.

29.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 14. februára 1941

o priechodných bilančných úľavách pre 
-ústavy a podniky povinné verejne účtovať«

Vláda Slovenskej republiky podfa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

(')Ústavy a podniky, kloré sú podľa 
všeobecných právnych predpisov alebo po
dľa stanov povinné verejne účtovať, môžu 
v ročnej súvahe za obchodné obdobie, kto
ré úplne alebo z čiastky padá do kalendár- 
ného roku 1940, oceniE cenné papiere pev
ne zúročítefné (ukladacíe papiexe) nadcbú- 
dacou hodnotou； ak však cenné papiere bo
ly už pojaté do poslednej ročnej súvahy a 
boly v nej ocenené pod nadobúdaciu hod> 
□otu, — najvyššie touto nižšou hodnotou.

(2) U vylosovaných alebo ináč amortizo- 
vaných cenných papierov, ktorých preplá
canie je odložené podľa vládneho nariade
nia č. 306/1938 Sb. z. a n. alebo podľa na
riadenia vlády Slovenskej krajiny č*  
67/1938 Úr. nov., môžu byt pojaté vedľa 
amortizovanej (vylosovanej) sumy do roč
nej súvahy tiež úroky, ktoré na tieto cenné 
papiere vzhíadom na uvedený odklad po- 
dfa príslušných ustanovení týchto predpi
sov ešte pripadajú. Kupóny cenrých papíe- 
rovt u ktorých výplata kupónov je podfa 
uvedených predpisov odložená, poťažne les 
preddavk&ve ■prevádzaná, možno oceniť bez 
ohTadu na tento odklad, poťažne preddav
kové vyplácanie.

P) Ustanovenie § 11,ods. 6 zákona č. 
77/1938 Sb. z. a n., ako aj iné osobitné usta- 
aovenia, podfa ktorých je prípustné oceňo
vať ukladacie papiere menovitou hodnotou, 
zostávajú nedotknuté.

§ 2.

Účastiny, nadobudnuté po dni, ku kto
rému bola sostavená posledná ročná súva
ha, možno oceniE nadobúdacou hodnotou a 
účastiny skôr nadobudnuté — rovnakou su
mou ako v poslednej ročnej súvahe.

§3 .

(*)  Ústavy a podniky, ktoré pri sosta
vení ročnej súvahy použijú ustanovení § 1, 
ods.1 alebo § 2, môžu zo zisku v tejto sú
vahe vykázaného vyplatií dividendu, tan
tiémy, poťažne podiely na zisku len, ak to 
pripúšťajú zásady riadneho hospodárenia, 
ale najvyššie sumou, ktorej sa použilo na 
také ciele zo zisku vykázaného v posled
nej ročnej súvahe.

(2) Ustanovenia čl, XXXVII. zákona č. 
54/1932 Sb. z. a n” ako aj osobitné predpi
sy, ktorými sú určené prísnejšie obmedze
nia čo do výplat podielov na zisku, zostá
vajú ustanovením ods.1 nedotknuté.
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Uslanovenia lohlo nariadenia sa ne- 
vzíahujú na verejnoprávne sociálne po- 
isfoMie ani na iných nosilelov sociálneho 
poislenía (náhradné Uslavy, príplatkové 
úsla\y, fondy a podobné ustanovizne).

§5.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosf 
dňom vyhlásenia; n'koná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. n Dr. Medrický v. r. 
Sivák v. r. Siano v. r.

30.
Zákon

zo dna 13. februára 194í
o úprave služobných a platových pomerov 
duchovenstva t súvislostí s ústavným zá

konom o štáLuom občianstve.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
□a tornio zákone；

rým bolo alebo bude priznané slovenské 
štátne občianstvo podľa § 1,ods. 2 zá
kona č, 255 1939 SI. z., v predpoklade, 
že i po odstúpení slovenského územia cu- 

；dzim štátom zoslali a nepretržite účin
kovali na takom území, ktoré patrilo bý
valej Česko-Slovenskej republike alebo 
Slovenskej republike a i teraz nepretržite 
účinkujú na území Slovenskej republiky 
pri verejnej duchovnej správe na mieste, 
systemizovanom so súhlasom štátnej sprá- 
vy kultovej.

ド)Duchovní, u ktorých bola síce daná 
zákonitá podmienka na priznanie- sloven
ského štátneho občianstva, ale si žiadosť 
o priznanie v lehote, určenej v § 1,ods. 2 
zákona と 255/1939 SI. z., nepodali, sú po
vinní kongruové platy (doplnky), ktoré od 
1.mája 1940 prípadロe dostali, štátnej po
kladnici vrátiť v lehote, ktorú určí pouka" 
žujúci úrad, ale najneskôr do jedného roku.

C) Duchovní, ktorí si podali žiadosť 
o priznanie slovenského štátneho občian
stva v zákonitej lehote, ale sa jej nevyho
velo, povinní sú kongruové platy (dopln
ky), ktoré prípadne dostali od prvého dna 
mesiaca, nasledujúceho po doručení za
mietavého' rozhodnutiat štátnej pokladnici 
vrátiť v lehote, klorú určí poukazujúci 
úrad, ale najneskôr do jedného roku.

Duchovným (§§ 4 a 1S2 vládneho na- 
riadeoia č.124 1928 Sb, z. a □.) 一 v ďal
šom lexle „duchovným" —, ktorí sú od 
14. marca 1939 slovenskými štátnymi ob
čanmi podía § 1,ods.1,písní, a) alebo 
podľa § 13, ods. 2 zákona č, 255/1939 SI. 
z” treba započítaf pre zvýšenie kongmy a 
pre vymeranie penzie podľa zákona č. 
122,1926 Sb, z. a n, a vládneho nariadenia 
č.124 1928 Sb. z. a o. služobný čas, strá*  
vený na farských úradoch a pri inej verej
nej duchovnej a cirkevnej správe pred 14, 
marcom 1939, v predpoklade, že i po od
stúpení slovenského územia cudzím štátom 
zoslali a nepretržite účinkovali na takom 
území, ktoré patrilo bývalej Česko-Sloven
skej republike alebo Slovenskej republike 
a i teraz nepretržite účinkujú na území / 
Slovenskej republiky pri verejnej duchov
nej správe na mieste, syslemizovanom 60 
súhlasom šlálnej správy kultovej.

§ 2.

(')Obdobne ako v prípade § 1 má sa 
zjpočílaí služobný čas, strávený pred 
14. marcom 1939, aj tým duchovným, kto-

§ 3.

り Duchovným, ktorým sa udelilo alebo 
udelí slovenské štátne občianstvo po 14. 
marci 1939 podľa § 1,ods, 4 alebo podľa 
§ 5 zákona č. 255/1939 SL z,, započítava 
sa služobný čas, započítateľný podľa plat
ných kongruových predpisov pre vymera
nie kongruy a penzie, len jdo dňa složenie 
šlálno-občianskej prísahy a len od tohto 
dňa im prislúcha nárok na kongruu.

F) Pre zvýšenie kongruy, ako aj pre 
vymeranie penzie podľa zákona č. 122/1926 
Sb. z. a n, a vládneho nariadenia č. 124/1928 
Sb. z. a n. treba započítaf služobný čas( 
strávený na farských úradoch alebo pri 
inej verejnej duchovnej a cirkevnej správe 
pred nadobudnutím filovenského štátneho 
občianstva, takým duchovným, ktorým 6a 
udelilo alebo udelí slovenské šlálne ob*  
čianstvo, ak pred 10. októbroni 1938 boli 
česko-slovenskými štátnymi občanmi a ak 
po odstúpení slovenského územia cudzím 
siatom zostali a nepretržite účinkovali na 
takom území, ktoré patrilo bývalej Česko- 
Slovenskej republike alebo Slovenskej re
publike a i teraz nepretržite účinkujú na 



Slovenský zákonn í k č. 30, a 31. 207

území Slovenskej republiky pri verejnej 
duchovnej správe na mieste, syslemizova- 
nom so súhlasom štátnej správy kultovej,

(s) Duchovným, uvedeným v ods. 2, pa
tri kongrua od 14. marca 1939 a prípadne 
kongruový plat (doplnok) od 1.apríla 1939 
tak, ako keby boli bývali slovenskými štát
nymi občanmi už od 14. marca 1939. Až 
do nadobudnutia slovenského štátneho ob
čianstva kongruové platy (doplnky), kíoré 
sa im od 1.apríla 1939 prípadne vyplácaly, 
majú 6a pokladať len za preddavky a 
v prípade, že sa im štátne občianstvo na 
prvú žiadosť neudelí, sú povinní ich štát
nej pokladnici vrátiť v lehote, ktorú určí 
poukazujúci úrad, ale najneskôr do jedné
ho roku.

§ 4.
(')V prípadoch osobitného zreteľa hod

ných môže Ministerstvo školstva a národ
nej osvety v dohode s Ministerstvom finan
cií a Ministerstvom vnútra duchovným, 
ktorí sa stali alebo 6a stanú slovenskými 
štátnymi občanmi už či podľa § 1 alebo 
'§ 5 zákona č. 255/1939 SI. z. a pred 10. 
októbrom 1938 boli česko-slovenskými 
štátnymi občanmi, započítať služobný čas, 
strávený v službách cudzieho štátu po pri
pojení slovenského územia k tomuto štátu, 
pre zvýšenie kongruových požitkov a pre 
■vymeranie penzie 一 aj keď neúčinkovali 
nepretržite na takom území, ktoré patrilo 
bývalé) Česko-Slovenskej republike alebo 
Slovenskej republike — ak museli opustiť 
cudzí štát do 31.decembra 1940 a boli na 
území, ktoré patrí Slovenskej republike, 
znovu ustanovení vo verejnej duchovnej 
správe na mieste, systemízovanom so sú
hlasom štátnej správy kultovej, za pred
pokladu, že sa toto ustanovenie nestalo 
proti vôli štátnej správy kultovej (§ 4 vlád
neho nariadenia č. 124/1928 Sb. z. a n.).

『)Duchovným, uvedeným v ods.1,patrí 
primeraný kongruový plat (doplnok) odo 
dňa, ktorý určí Ministerstvo školstva a ná- 
rodnej osvety v dohode s Ministerstvom

íinancií a Ministerstvom vnútra, ale naj
skôr od prvého dňa mesiaca, ktorý nasle
duje po novom nastúpení do služby, a lo 
i vtedy, ked len po tornio dni nadobudli 
slovenské štátne občianstvo. Začiatočná 
kongrua, prípadne na základe tej ustálený 
kongruový plat (doplnok) patrí im už od 
prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po 
novom nastúpení do služby, a to i vtedy, 
ked len po tomto dni nadobudli slovenské 
štátne občianstvo. Až do rozhodnutia o ich 
žiadosti o udelenie slovenského štátneho 
občianstva kongruové platy (doplnky), klo
ré po novom nastúpení do služby pripadne 
dostali, majú 6a pokladať len za preddavky, 
a v prípade, že slovenské štátne občianstvo 
sa im neudelí, povinní sú ich štátnej po
kladnici vrálif v lehote, ktorú určí pouka
zujúci úrad, ale najneskôr do jedného roku. 
Ustanovenia § 2( ods. 2 platia aj pre nich.

(8) U duchovných! uvedených v ods.1, 
ktorým sa neposkytla v ods, i a 2 spomenu
tá výhoda, má sa pokračovať podlá plat
ných predpisov, ale aj im patrí začiatočná 
kongrua, prípadne na jej základe ustálený 
kongruový plat (doplnok) už od prvého dňa 
mesiaca, ktorý nasleduje po novom nastú
pení do služby a to aj vtedy, keď len po 
tomto dni nadobudli slovenské štátne ob
čianstvo. Posledné dve vety ods, 2 platia 
aj pre nich. Ináč možno im poskylnúť vý
hodu podfa § 11,ods. 2 vládneho nariade
nia c. 124/1928 Sb. z. a n,

§ 5.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosf 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister škol
stva a národnej osvety v dohode s mini' 
strom financií a ministrom vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r.

31.
Vládne nariadenie 

zo dňa 14. februára 1941 
o niektorých presunoch pôsobnosti v obore verejnej správy vnútornej.
Vláda Slovenskej republiky podlá § 17 zákona £,190/1939 SL z. nariaduje:

§ 1.
Odo dňa účinnosti tohto nariadenia pokračujú vo veciach uvedených v pri-
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khjch A a B tohto nariadenia úrady v nich označené, a to aj v prípadoch, v ktorých 
do (ohlo dna doteraz príslušné Úrady nerozhodly.

§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po vyhlásení; vykoná ho mini
ster hospodárfilva so zúčaelnenými ministrami.

Dr. Toka v. r.

Mach v. r.

Dr. Medrický v. r.

Dr. Fritz v. r.

Čatloš v. r.

Príloha A k vládnemu nariadeniu E 3〃7947 SI. z.

Presunuje sa z pôsobnesti okresného úradu do pôsobnosti župného úradu.

1

屮 V obore právnv
Šlálnej Vo veciach ;správy Podpis

j § (阳 
1

i Predmel pôsobnosti

!■ Miaisíer- lesnvch z£k. £1.
XXXI1879

štátom zák‚乱 I
6pravova. XIXÌ898
ných lesov nariadenia [

uh. min. orby ； 
č. 15 217/1899
a 62.063/1 W4

2t ods. 2

182 a 193

návrh na určenie ochranného lesa

2. fipodárólr

3.

návrh na povolenie plfačky, pia- 产……
1

30 
ods, IV. B-3- 

vm.

prevzatie lefia do ŠláLnej správy

;

8.

D.

zák. čl, 
, XDCÌ898 19 návrh na výMku príspevkov za 

ílálcu správu lesov
；'

i ' zAk fl,
XIXÌS98

J
46 potvrdenie soznamu k hlasovaniu 

oprávnených podielnikov a ez： 
hodovanie 0 stažno&tiach proti 
soznamu

1
nedielnycb , zák. £!■ X/1913 | 15
spoločných |
pMvisk j

opatrenie o doručení schválených 
alebo určených stanov, a soznamu 
mien

porovných ; zR乱 
:X1X/1898 
''vzorné lesné 
1 hospodárske 
! pravidlá, nár. 
:ub・ min. orby 
,č. 61.081/19ÍM, 
zák. ČI.:X/1913 (

；.-------- ；I1 zák, £1. ；]
[XX/1883 J;： «

il íj ;

“H, písm・り‚

二 1

85 j

odbad bodnoty. schválenie pre- 
nájomaých dražobných podmienok 
a prenájmu urbárskych konipose- 
Mrátnych a pod- spolumajilel- 
skgch poľovných obvodov aj 
z voEej ruky

y
2, od«. 2 !

li
rozhodovanie 0 samostatných 
poľovných obvodoch

3, ods. 5 í 

Ü
rozhodovanie 0 enklávach poľov- 
□ých obvodov
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Príloha E ん vládnemu nariadeniu ミ 3111941 SI. z. 
sa z pôsobností župného úradu do pôsobností ministerstva.

Q

«
躬

—■""""
V obor® 
Stitnei 
správy

Vo veciach
Právny 
predpis

I1
§ (Í1J Predmet p&Mboosti

=-=
1

======^^==

6lva ho
spodárstva

lesných zák. ¢1. 
XXXI/1879

2, ods. 2. určenie ochranného lesa

182,193,195 povolenie plfaíky, plavaEky dreva 
a stavby vodných diel2

ilálom 
spravova
ných lesov

26k. äl. 
XIX/1898

6, ods. 3, 7 zastavenie Klâtoej správy lesa3

13, ods. 2. povolenie výkonu rvláSlnych úloh 
iesolechníckým úradníkom ilál- 
nej lesoej služby dozornej

4

6 nedíelnych 
&polo£oých 
pastvísk

zák. Čl. 
X/1913

/

7, ods. 3. もるasi na eoalavenl sozoamu mien 
a fitSQQV

6 & ods. 3, 
16. o&. 2.

úCast na usUvujúcom valnom 
shromaždení

7 14. uríeaie náhradných elánov

a 24, od&.1. povoleoie zalaGenia spoločného 
pafienku hypotékou

s 27. povolenie pôži&ky

10 49, ods, 3, 
čl-1,5 až 9.
1S podfa § 
60, ods. 3.

áchválenie usnesenia o zmene a 
6ostavenia. duiov, o nadobudnutí 
nehnuteTnoslI, o pôžičke a záväz
koch, o scudzeal, zámene, vy- 
vlaslňovacei pokonávke, vlastníc
tve, zataženl, o spôsobe užívania 
a o povoleol mimoriadnych úži- 
lieb «poločuej nebnulelnosti, o 
delbe, ecudzenl a zataženl hnu- 
teTnCho majetku, o prenájme, vy： 
pustení spolo£ae) nehnutelnosli 
zo sväzku a rozchode spoločen
stva

ii. 51,ods. 2. nariadeaie svolal valné shromaž
denie

12. 53, ods- 2 a 
vl.nár. t.
15171936 
Sb. z. a n.

úSasž na valnom shromaždení

13. 58 povolenie derby alebo zvláštnej 
úžitby nehnulelnosll

14. 59, ods- 3 a 6, vyslal likvidátorov a ur£Ít spôsob 
likvidácie

15. 74 cchváleníe scudzenia, zataženia a 
zmeny obecnčho verejného pa
sienku fi hospodárskych hľadísk

16.

17.

75, ods. 4. dozor aad obecnými pasienkami

85 echvAleníe prenájmu a zmeny 
kultúry spoločnej nehnuleTnosti 
v mcdzidohl až do utvorenia spe- 
lo£en«lva

TlaC: Andrei v Bratislave, Trieda
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32.
Protokol 

o pristúpení k Paktu troch mocností.

PROTOKOL
Vlády Japonska, Nemecka a Talianska s jednej strany,

a
Vláda Slovenska so strany druhej, 

konšlatujú skrze svojich podpísaných plnomocníkov toto:

Článok 1

Slovensko pristupuje k Paletu troch mocností, podpísanému medzi Japonskom, 
Nemeckom a Talianskom 27. septembra 1940 v Berlíne.

Článok 2

Ak by spoločné technické komisie, spomínané v článku 4 Paktu troch moc
ností, preberaly otázky, dotýkajúce sa záujmov Slovenska, na porady komisii budú 
prizvaní aj zástupcovia Slovenska.

Článok 3

Text Paktu troch mocností je pripojený ako príloha k tomuto Prot&kolu.
Protokol tento je spísaný v slovenskom, japonskom, nemeckom a talianskom 

jazyku, pri tom každý z textov pokladá sa za prvopis. Protokol nadobúda platnosť 
dňom podpísania.

Na dôkaz čoho podpísaní, ktorí sú svojimi vládami náležite splnomocnení, 
podpísali tento Protokol a opatrili ho svojimi pečaťami.

Vyhotovené v štyroch prvopisoch, v Berlíne, dňa 24. novembra 1940 — v XIX. 
,otu fašistickej éry, ktorý to deň zodpovedá 24. dňu 11.mesiaca 15, roku éry Syôwa.

L. S. 來栖三郎v. r.

L. S. JOACHIM von RIBBENTROP v. r.

L. S. GINO BUTI v. r.

L. S. VOJTECH TUKA v, r.

Cena 2.20 Ks.
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PROTOKOLL

Die Regienmgen von Deutschland, Italien und Japan einerseits 
und

die Regienme der Slowakei anderseits
stellen durch ihre unterzeichneten Bevollmächtigtea folgendes fest:

Artikel 1

Die Slowakei tritt dem am 27. September 1940 in Berlin unterzeichneten 
Dreimächtepakt zwischen Deulschland, Italien und Japan bei.

Artikel 2

Sofem die im Artikel 4 des Dreimächtepakts vorgesehenen gememsamen tech*  
aischen Kommissionen Fragen behandeln, die die Interessen der Slowakei berühren, 
werden zu den Beratungen der Kommissionen auch Vertreter der Slowakei hin
zugezogen werden.

-Artikel 3

Der Wortlaut des Dreimächtepakts ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt.
Dafi vorliegende Protokoll ict in deutscher, italienischer, Japanischer und 

slowakischer Sprache abgefasst, wobei jeder Text als Urschrift gilt. Es tritt am 
Tage der Unterzeichnung in Kraft,

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, von ihren Regierungen ge*  
h6rig bevollmächtigt, dieees Protokoll unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen, 

Aufigefertigt in vierfacher Urschrift in Berlin am 24, November 1940 一 im XIX. 
Jahre der Faschistisch es Ära, entsprechend dem 24ten Ta£e des Ilten Monats 
des 15ten Jahres der Ara Syowa,

L, S‚ 來栖三即v, r.
L. S, JOACHIM von RIBBENTROP v. r.

L S. GINO BUTI v, r.

L S. VOJTECH TUKA v. r.
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PROTOCOLLO

I Governi dell*  Italia, della Germania e del Giappone da una parte 
! e

il Governo della Slovacchia dall' altra
concordano per il tramite dei sottosoritti loro plenipotenziari quanto segue:

Articolo 1

La Slovacchia aderisce al Patto tripartito firmato il 27 settembre 1940 a Ber
lino tra ľHalia, la Germania ed il Giappone.

Articolo 2

Qualora le Commissioni tecniche miste previste dälľarticolo 4 del Patto tri
partito traHino questioni riguardami La Slovacchia, verranno chiamati a partecipare 
alle discussioni delle Commissioni anche reppres en tanti della Slovacchia.

Articolo 3
Il Isto del Patto tripartito è unito in allegato al presente Protocollo.
Il presente Protocollo è redatto in lingua italiana, tedesca, giapponese e slo

vacca, ognuno dei testi facendo ugualmente fede. Il Protocollo entra in vigore dal 
giorno della sua firma.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, 
hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Compilato in quadruplice esemplare in Berlino, il 24. novembre 1940, nell' anno 
XIX0 dell' Era Fascista, corrispondente al 24° giorno dell*  undicesimo mese del XV*  
anno d&lľ Era Syówa.

L. S. 來栖三郎v. r.

L. S. JOACHIM von RIBBENTROP v. r.

L. S. GINO BUTI v. r.

L. S. VOJTECH TUKA v. r..
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Dreimächtepakt
zwischen Deutschland, Italien und Japan .

Die Regierungen von Deutschland, Italien und Japan seheロ es als eine Vor- 
aussefzung für einen dauerhaften Frieden an, dass jede Nation der Welt den ihr 
gebührenden Raum erhält. Sie haben deshalb beschlossen, bei ihren Bestrebungen 
im grossostasialischen Raun und in den europäischen Gebieten Seite an Seite zu 
sichen und zusammenzuarbeilen, wobei e£ ihr vornehmstes Ziel ist, eine neue Ord
nung der Dinge zu schaffen und aufrechtzuerhalten, die geeignet ist, Gedeihen und 
Wohlfahrt der dortigen Völker zu fördern. Es ist ferner der Wunsch der drei Re
gierungen, die Zusammenarbeit auf solche Nationen in anderen Teilen der Welt 
auszudehnen, die geneigt sind, ihren Bemühungen eine ähnliche Richtung wie sie 
selbst zu geben, damit so ikre auf den Weltfrieden als Endziel gerichteten Bestrebun
gen verwirklicht werden können. Dementsprechend haben die Regierungen von 
Deutschland, Italien und Japan folgendes vereinbart:

Artikel1
Japan anerkennt und respektiert die Führung Deutschlands und Italiens bei 

der Schalung einer neuen Ordnung in Europa.

Artikel 2
Deutschland und Italien anerkennen und respektieren die Führung Japans bei 

der Schaffung einer neuen Ordnung im grossostasiatischen Raum.

Artikel 3
Deutschland, Italien und Japan kommen überein, bei ihren Bemühungen auf 

der vorstehend angegebenen Grundlage zusammenzuarbeiten. Sie übernehmen fer
ner die Verpflichlung, sich mit allen politischen, wirtschaftlichen und militärischen 
Milteln gegenseitig zu unterslülzeo, falls einer der drei Vertragschliessenden Teile 
von einer Macht angegriffen wird, die gegenwärtig nicht in den europäischen Krieg 
oder m den chiaesisch-japanischen Konllikt verwickelt ist.

Artikel 4
Um den gegenwärtigen Pakt zur Durchführmig zu bring皿 werden unverzüg

lich gemeinsame technische Kommissionen zusammentretenf deren Mitglieder von 
den Regienmgeロ Deutschlands, Italiens und Japans zu ernennen sind.

Artikel 5

Deutschland, Italien und Japan erklären, dass die vorstehenden Abmachungen 
in keiner Weise den politischen Status berühren, der gegenwärtig zwischen jede<in 
der drei Vertragschliessenden Teile und Sowjet-Russland besteht,

Artikel 6

Der gegenwärtige Pakt soll sofort mit der Unterzeichunug in Kraft treten 
und 10 Jahre, gerechnet vom Tage seines Inkrafttretens an, in Geltung bleiben.

Rechtzeitig vor dem Ablauf dieser Frist werden die Hohen Vertragschliessen- 
denTeile, falls einer von ihnen darum ersucht, in Verhandlungen über seine Er
neuerung ein treten.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, von ihren Regierungen gehörig 
bevollmächtigt, diesen Pakt unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. ,

Ausgeíertigt in dreifacher Urschrilt in Berlin am 27. September 1940 — im 
XVm. Jahr der Faschistischen Ara 一 entsprechend dem 27. Tage des 9, Monats des 
15. Jahres der Ära Syöwa.

JOACHIM VON RIBBENTROP
CIANO

來栖三即
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Patto Tripartito 
fra ľltalia, la Germania e il Giappone.

I Governi d'Ita'lia, -della Germania e del Giappone, considerando come con
dizione pregiudiziale di una pace duratura che tutte le Nazioni del mondo debbano 
avere il posto che a ciascuna di Esse spetta, hanno deciso di sostenersi e di coope
rare -ľ una con ľ altra nell' azione che Esse rispettivamente svolgono nella Grande 
Asia Orientale e nelle regioni delľ Europa, ove è loro principale scopo quello di 
stabilire e di mantenere un nuovo ordine di cose inteso a promuovere la reciproca 
prosperità e il benessere dei popoli interessati, Ë inoltre desiderio dei tre Governi 
di estendere tale cooperazione a quelle Nazioni in altre sfere del mondo che siano 
disposte ad adoperarsi, seguendo direttive eimili alle loro, affinchè possano cosi 
essere realizzate le aspirazioni fondamentali per una pace mondiale. In conformità 
a ciò i Governi ď Italia, della Germania e del Giappone hanno concordato quanto 
s 鬼 ue:

Articolo 1
Il Giappone riconosce e rispetta il compito direttivo dell' Italia e della Ger

mania per lo stabilimento di un nuovo ordine in Europa.

Articolo 2

Ľ Italia e la Germania riconoscono e rispettano il compito direttivo del Giap
pone nello sta'bi'lim&nto di un nuovo ordine nella Grande Asia Orientale.

Articolo 3

L'italia, la Germania e il Giappone concordano di cooperare nei loro sforzi 
sulle linee anzidette. Esse si impegnano inoltre a darsi l'una ľ altra assistenza con 
tulti i mezzi politici, economici c militari qualora una delle tre Parti Contraenti sia 
attaccata da una Potenza che non sia attualinenlà coinvolta nella guerra europea 
o nel conflitto cino-giapponese.

Articolo 4

Allo scopo di concretare le misure di applicazione del presente Patto si riuni
ranno senza ritardo delle Commissioni tecniche miste i cui membri saranno nomi
nali rispettivamente dai Governi d'italia, della Germania e del Giappone.

Articolo 5

Ľ Italia, la Germania e il Giappone dichiarano che le clausole suindicate non 
modificano in alcun modo lo status politico attualmente esistente fra la Russia So
vietica e ciascuna delle tre Parti Contraenti.

Articolo 6

Il presente Patto entrerà immediatamenta in vigore al momento della firma 
e rimarrà in vigore per dieci anni dalla data della firma stessa. Al momento oppor
tuno prima della scadenza di detto termine le Alte Parti Conlraenti inizieranno, 
a richiesta di una qualsiasi di Esse, negoziati per la sua Tinnovazione.

In fede di che i firmatari, debitamente autorizzati dai rispetitivi Governi, 
hanno firmato il presente Patto e vi hanno apposto i loro sigilli.

Compilato in triplice esemplare in Berlino il 27 settembre 1940 — Anno 
XVin0 dell*  Era Fascista corrispondente al giorno 27 del nono mese del quindicesimo 
anno dell' Era Syöwa.

CIANO
JOACHIM von RIBBENTROP

來栖三郎
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(Preklad.)

Pakt troch mocností 
medzi Nemeckom» Talianskom a Japonskom.

VlAdy Nemecka, Talianska a Japonska povaiujú za predpoklad pre trvalý 
mier, aby každý národ svela obdržal prieslor, ktorý mu patrí. Preto sa rozhodly 
pri svojich snahách vo velko-východo-ázijskom priestore a v europských územiach 
stài bok po boku a spolupracovat, pričom ich najvýznačnejším cieľom je vytvoriť a 
udriat nový poriadok, ktorý je spôsobilý podporovať rozkvet a blaho taimojších 
národov. Je ďalej želaním troch vlád rozšírit spoluprácu na tie národy v iných ča- 
61iach svela, ktoré sú naklonené daf svojim úsiliam ten istý smer ako ony samy, aby 
ich snahy, smerujúce k svetovému mieru, ako konečnému cieľu, sa uskutočnily. 
Tomu zodpovedajúc usniesly sa vlády Nemecka, Talianska a Japonska na tomto:

Článok 1

Japonsko uznáva a rešpektuje vedenie Nemecka a Talianska pri tvorení no
vého poriadku v Europe.

Č1 á n ú k 2

Nemecko a Taliansko uznávajú a rešpektujú vedenie Japonska pri tvorení 
nového poriadku vo velko-východo-ázijskom priestore.

Článok 3

Nemecko, Taliansko a Japonsko dohodly sa spolupracovať v svojich snahách 
na horeurcenom základe. Preberajú ďalej záväzok podporovať sa vzájomne so vše- 
tkýmí polílickými, hospodárskymi a vojenskými prostriedkami v prípade, že jedna 
z troch Smluvných Strán bude napadnutá mocnosťou, ktorá nie je teraz zapletená 
do europskej vojny alebo do čínsko-japonského konflildu.

Článok 4

Na prevedenie tohto Paktu sídu 6a hneď spoločné technické komisie, členov 
ktorfeh vymenujú vlády Nemecka, Talíacska a Japonska.

Článok 5 '

Nemecko, Taliansko a Japonsko vyhlasujú, že horeuvedené ujednania nedotý
kajú sa nijakým spôsobom polílického statusu, ktorý je teraz medzi každou z troch 
Smluvných Strán a Sovietskym Ruskom.

Článok 6

Tento Pakt vstupuje v plafnosf lineď podpísaním a platí 10 rokov odo dna 
vstúpenia v platnosť.

Vysoké Smluvné Strany začnú včas pred uplynutím tejto lehoty rokovať o ob
novení tohto Paklu( ak o to jedna z nich požiada.

Na dôkaz toho podpísaní, svojimi vJádami náležite splnomocnení, tento Pakt 
podpísali a svoje pečate pripojili.

Vyhotovené v troch pôvodinách, v Berlíne 27, septembra 1940 — v X Vili, 
roku fašistickej éry — čo odpovedá 27. dnu 9, mesiaca 15. roku éry Syowa.

JOACHIM von RIBBENTROP
CIANO

來栖三郎
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Vyhlasujem s tým, že Snem Slovenskej republiky 6 Protokolom o pristú
pení k Paktu troch mocnosti vyslovil svoj súhlas usnesením zo dňa 6, februára 
1941 a že Protokol podľa svojho čl. 3, ods. 2 vstúpil v platnosť dna 24. novem
bra 1940.

Dr, Tuka v. r.

Tla£： KaihllafiíareA Aodre|a. Bralidava. Trieda kráľa Alexandr*  čislo 12
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33.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 14. februára 1941

o dočasnej úprave verejného notárstva.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ t

(')Minister pravosúdia môže pozbavit 
úradu verejného notára( ktorý pre svoju 
činnosf nie je hodný dôvery, potrebnej pri 
vykonávaní úradu verejného notára.

(2) Postihnutý má právo podaf do 15 
dní po doručení rozhodnutia rozklad u Mi
nisterstva pravosúdia.

(3) Tento rozklad nemá odkladného 
účinku a rozhodne o ňom minister pravosú
dia s konečnou platnostou.

§ 2.

Minister pravosúdia môže zo služob
ných dôvodov preložiť verejného notárá na 
iné služobné miesto.

§工

Toto nariadenie nadobúda účinnost 
dňom vyhlásenia a platí do 31.decembra 
1941; vykoná ho minister pravosúdia.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v, r.
Sivák v. r. x,41 «
aj za min. Dr. Frilza. Čatloš V. r.

34.
Zákon

zo dňa 13. februára 1941
o Vaška vinách.

Snem Slovenskej republiky 6a usniesol 
na tomto zákone:

DIEL PRVÝ.

§ t
(x) Zakazuje sa bez úradného povolenia 

traskaviny vyrábat, prechovávať, do obe
hu dávať a dopravovaf na Ú2emíe repub
liky.

F) Doterajšie ustanovenia o tom, kto 
udeľuje úradné povolenie, a policajne-bez- 
pečnostné predpisy o traskavinách vôbec 
ostávajú v plalnofiti, nakoľko neodporujú 
tomuto zákonu. Tieto predpisy môžu sa 
zmeniť alebo doplnif — ak nejde o zmenu 
platných zákonov — vládnym nariadením.

(3) Ustanovenia predošlých odsekov sa 
nevzťahujú na vojenskú správu.

§ 2.

(')Kto proti ustanoveniu § 1 bez úrad
ného povolenia traskaviny vyrába, precho
váva, do obehu dáva, na územie republiky 
dopravuje, potresce 6a pre priestupok za
tvorením od jedného dňa do dvoch mesia
cov. Vedľa trestu na slobode možno uložiE 
aj peňažný trest od Ks 100 do Ks 3.000.

P) Rovnako sa potresce, kto poruší 
riadne vyhlásené policajne-bezpečnostné 
predpisy o traskavinách.

§ 3.

í1) Činy, uvedené v § 2, sú prečiny, ak 
mohly ohrožovaf život( zdravie alebo ma
jetok iného.

(s) Trestom je väzenie od jedného dňa 
do troch rokov, a ak následkom týchto

Cena 1,—Ks,
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neho mesiaca do paf rokov.
I ) Vedľa trestu podľa ods. 2 možno 

uložit peňažnv Iresl od Ks 1.000 do 
Ks 10000.

činov nastala smrť iného, väzenie od jed- ( § 8

Kto sa dozvie vierohodným spôsobom 
o tom, že sa chystá zločin, uvedený v § 4, 
alebo o spolčení, uvedenom v § 5, alebo 
o skutočnostiach, zakladajúcich zločin, 
uvedený v § 6, v čase, keď nebezpečen
stvo (§ 4) mohlo byf odvrátené, a úmyselne 

イ ”〜 _____ opominie to vierohodným spôsobom ozná-
slvu živol! zdravie alebo majetok iného ； mif úradu alebo bezpečnostnému orgánu, 
tvm, že použije traskanny ako trhací ' hoci to mohol urobiť ľahko a bez nebez- 
proslriedok, potresce sa pre zločin trestní- I pečenslva pre seba a pre osoby blízke, 

potresce sa pre zločúi žalárom od šest me
siacov do dvoch rokov.

DIEL DRUHŸ.
§ 9.

í1) Pre činy, uvedené v §§ 4, 5 a 6, nie 

cou od do desat rokov, a ak bol nie- 
klo poškodený na lek, alebo ak bal po- 
Ékodený cudzí majetok vo väčšom roz
sahu, trestnicou od desaf do pätnásť ro
kov.

(:)Ak cm mal za následok smrE člove
ka, polresce sa vinník doživotnou Irest- 
uicou, a ak mobol takýto výsledok pred- 
vídat, smrtou.

§ 5.

Kto sa s niekým spolčí na zločin, podľa 
§ 4, alebo na trvalé páchanie takýchto zlo
činov, hoci ešle podrobne neurčených, po
tresce sa pre zločin žalárom od šesť me
siacov do pät rokov, a ak pristúpi k spol
čeniu nejaký prípravný čín, trestnicou od 
dvoch do desaf rokov.

Kto vyrobit obstará, objedná alebo pre
chováva traskaviny, ich súčiastky aiebo 
prístroje na ich použitie s úmyslom, aby 
ich použitím (§ 4) vydal nebezpečenstvu 
život, zdravie ajebo majetek iného, alebo 
aby umožniJ iným osobám spáchaf takýto 
Čín, alebo traskavíny iným osobám pre
nechá vediac, že sú určené na spáchanie 
takéhoto zločinu, potresce sa pre zločin 
trestnicou od dvoch do paf rokov.

§ Z

Kto viac ako dve osoby nabáda spá- 
chat Ireslný čín, uvedený y §§ 4 alebo 5, 
alebo na úča^C na ňom, alebo kto laltýto 
čin viac ako dvom osobám vychvaľuje, ale- 
bo hladí ospravedlniť, alebo klo vôbec dá
va návod ako sa majú páchať tieto činy, 
potresce sa pre zločin žalárom od šesť me- | 
siacov do päť rokov.

f) Kto sa dopustí činu, v predošlom 
odseku uvedeného, rozhlasom, tlačivom, 
rozširovaným spisom, na shromaždení ale
bo pred zástupom, potresce sa pre zločin 
trestnicou od dvoch do päť rokov.

je trestný ten( 'kto dobrovofne a nie pre
lo, že jeho činnosť bola odhalenát od nej 
upusti a buď urobí ozaámenie úradu včas, 
keď škodlivý výsledok mohol byf zame- 
.dzený( buď sGm ho zamedzí, alebo na
praví.

(2) Nie je trestný ani ten, kto sa pre
vinil len spolčením v smysle § 5, ak pred 
odhalením spolčenia dosiahol,We od spol
čenia bolo upustené, alebo spolčenie úradu 
oznámíL

円 Oznámením trestného podujatia ne
stáva sa beztrestným ten, kto s úmyslom, 

! aby ho úradu prezradil, sám ho nastrojil, 
alebo navádzal na účasť na ňom.

§ 10.
Ak súd uzná vinu pre zločin, uvedený 

v tomto zákone, a vymeria trest na slobode 
aspoň jeden rok, vysloví súčasne ako ve
dľajší trest stratu čestných práv občian*  
skych podľa § 37 zákona č. 320/1940 SI. z. • * * §

• § ÍL
P) V prípade § 2, ods.1,§§ 3 až 6. alebo 

ak v prípade § 2, ods. 2 boly dané traska- 
viny do dopravy pod nepravým ohlásením, 
treba traskaviny, ich súčiastky, prístroje, 
ako aj predmety, aa ich výrobu upotre
bené alebo určené, vyhláisif za zhabané, 
aj keď nepatria vinníkovi.

(2) Ak súd za súdneho pokračovania 
nerozhodol o veciach, v ode.1 uvedených, 
rozhodne o nich dodatočne. Pri tomto po
kračovaní treba použif ustanovenia § 36, 
odfi. 3 až 7 zákona č. 320/Í940 SI. z.

§ 12.
(')Ak cudzinec je odsúdený pre zločin 

podľa tohto zákona, súd súčasne vysloví,



že odsúdený sa vypovedá z územia repub
liky.

(s) V. ostatných prípadoch odsúdenia 
podľa tohto zákona môže to súd vysloviť, 
ak bola činom ohrozená bezpečnosť btátu, 
verejná bezpečnosť alebo verejný poria
dok.

§ 13.

Pokus prečinov podfa tohto zákona je 
trestný.

§ 14.

Pri osobách, ktoré v čase spáchania 
trestného činu podľa tohto zákona dovŕšily 
18 rokov, je podmienečné odsúdenie vylú
čené, ak verejný záujem vyžaduje výkon 
trestu.

§ 15.

Ak je čín podFa iných zákonov trestný 
prísnejšie než podľa tohto zákona, treba 
použif prísnejšie trestné ustanovenia iných 
zákonov.

§ 16.

Osobami blízkymi sú manželia, príbuz
ní v priamom pokolení a súrodenci; iné 
osoby v pomere rodinnonr alebo v pomere 
obdobnom pokladajú sa za blízke len vte
dy, ak by ujmu, ktorú by utrpela jedna 
z nich, druhá pociťovala ako ujmu vlastnú.

§ 17.

C) Konať trestné pokračovanie pre zlo
činy a prečiny podfa tohto zákona patri do 
pôsobnosti krajského súdu a pre priestu
pok podľa § 2, ods.1 do pôsobnosti okres
ného súdu.

ド)Konat trestné pokračovanie pre prie
stupok podľa § 2, ods. 2 patrí do pô
sobnosti okresného (štátne-polícajného) 
úradu.

§ 18.

t1) Ustanovenia tohto zákona platia i 
pre osoby, podriadené vojenskej súdnej 
právomoci.

(3) Pre činy, spáchané za vojny, ostá
vajú v platnosti prísnejšie trestné sadzby 
podľa vojenského trestného zákona.

C) Konať trestné pokračovanie pre 
trestné činy, uvedené v § 17, ods,1,spá
chané osobamii, podliehajúcimi vojenskej 
súdnej právomoci, paLrí do pôsobnosti vo
jenského súdu.

(•) Pri ukladaní a vykonávaní trestov 
na slobode, uvedených v tomto zákone, 
súdmi vojenskými treba použiť zásady, vy
slovené v § 44, ods. 4 zákona č. 320/1940 
SL z.
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§ 19.

(')Týmto zákonom sa zrušujú všetky 
doterajšie ustanovenia, ktoré uslanove- 
níam tohlo zákona odporujú a ktoré 6a 
nahrádzajú ustanoveniami tohto zákona.

(2) Najmä 6a zrušuje § 43 zákona na 
ochranu republiky č. 50/1923 Sb. z. a n.

§ 20.

Tento zákon nadobudne účinnosť pät*  
nástym dňom po vyhlásení; vykoná ho mi
nuter pravosúdia, národnej obrany a vnú
tra po dohode so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
D「Medrický v. r. Stan。v. r.
Sivák v. r. - ál.
aj za miu. Dr. Fritza. Čatloš v. r.

35.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 14. februára 1941

o zrušení moratória ohľadom niektorých 
neštátnych pevne zúročiteľných cenných 

papierov.
Vláda Slovenskej republiky podfa § 

44 zákona č,-185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
Nariadenie vlády Slovenskej krajiny č. 

67/1938 Ur. nov., nakoľko sa týka：
1. prednostných dlžobných úpisov Spiš- 

sko-Podhradskej miestnej dráhy, účastin- 
nej spoločnosti v Spišskom Podhradí,

2. 4°/o pôžičky hlavného mesta Brati
slavy z roku 1910,

3. 6% pôžičky hlavného mes>ta Bratisla
vy z Toku 1920, 
sa zrušuje.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v, r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružmský v. r. Sivák v. r.
čatloš v. r. aj zo minislra Fritza.
Stano v. r. Dr, Medrický v. r.
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36.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 14. februára 1941 

o úprave obchodu so strnkovmamí

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona c. 185.1939 SI. z. nariaduje:

§ 1.

(')Ustanovenia vládneho nariadenia 
č.166 1939 SI.z.| nariadenia 6 mocou zá
kona č. 196,1940 SI. z. a právnych pred
pisov k nim vydaných sa vztahuju aj na ob
chod so slrukovinami,

(：)Slnikovinami podľa právnych pred
pisov uvedených v ods.1,ako aj podľa 
tohto nariadenia sa rozumejú: suchá a vy
mlátená (vylúštená) fazuľa, hrach a šošo
vica každého druhu.

§ 2.

P) Kto v deň nadobudnutia účinností 
tohto nariadenia má v držbe viac ako 100 
kg strukovín jedného alebo viacerých dru
hov 6polu, je povinný to hlásiť do 10 dní 
od nadobudnutia účinnosti tohto nariade
nia doporučeným lis lom 6 udaním druh» 
množstva a miesia uskladnenia Obilnej 
spoločnosti pre Slovensko v Bratislave.

り Oznamovacia povinnosť podfa ods. 
1 6a nevzťahuje na osoby, kloré majú 
v držbe strukoviny vlastnej úrody.

Obilná epoločnc½ť pre Slovensko v Bra
tislave je oprávnená zásoby oznámené po
dľa § 2 prevziať za úradne určené výkup
né ceny, a to do 20 dní odo dna doruče
nia hlásenia.

§ 4.
Smluvy na dodávku strukovín, ak to

var nebol dodaný pred účinnosťou tohlo 
nariadenia, sú neúčinné.

§5.
Nezachovanie predpisov tohto naria

denia sa tresce ako priestupok podlá § 37 
vládneho nariadenia č. 166/1939 SI. z.

§ &
Ustanovenie § lt ods. 4 vládneho na

riadenia č. 166/1939 SI. z. 6a zrušuje.

§ 7.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia: vykoná ho minister ho
spodárstva 6o zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. n

Tlae： Andrej t Bratislave. Trieda kráfs Alexandra Č. 12.
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37, 
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 22. februára 1941

o finančných úľavách pri úprave niekto
rých pomerov peňažných ústavov 

a súkromných poisťovní.
Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

DIEL PRVÝ.
ÚTavy pri sústredení ústavw.

§ 1.

(り Sústredením a zjednodušením pome
rov peňažníclva a poisťovníctva sa rozumie 
podľa lohlo nariadenia úplný alebo čias
točný prevod aktív a pasív tuzemských 
alebo cudzozemských peňažných čí poisEo- 
vacích ústavov alebo ich odbočiek, expo
zitúr, platobní a jednatelsliev (filiálok), 
ktorý 6a sial na vyzvanie alebo za súhla
su Ministerstva financií, poťažne Minister
stva vnútra na iný už jestvujúci tuzemský 
ústav či pripustenú poisfovňu, a to na:

a) účastinnú banku,
b) sporiterňu zriadenú podľa zákona 

č. 302/1920 Sb. z. a n“
c) súkromnú poisfovňu zriadenú podľa 

vládneho nariadenia č, 307/1922 a zákona 
č. 147/1934 Sb. z. a n.(

d) úverné družstvo zriadené podľa zák. 
či. XXXVII/1875,

e) hospodárske alebo živnostenské 
úverné družstvo zriadené podľa zák. čb 
XXIII/1898,

f) filiálku ústavov uvedených pod písm. 
a) až e)
[v ďalšom texde flústav (filiálka)M],

Cena Ks 1.80.

§2.
C) Pre sústredenie a zjednodušenie po

merov ústavov (filiálok) podľa § 1 povo
ľujú sa tieto finančné úľavy:

a) prevody nehnuteľností, patriacich 
odovzdávajúcemu ústavu (filiálke), nepod
liehajú poplatku z prevodu majetku a obec
nej dávke z prírastku hodnoty nehnuteľ
ností a fipoplatňujú sa len poplatkom 
z vkladu vlastníckeho práva; nehnuteľnosti 
zabezpečovacích fondov súkromných po- 
isEovní, zriadených podlá zákona č.147/ 
1934 Sb. z. a n., nepodliehajú ani tomuto 
poplatku;

b) prevody hnutelnofiti a práv sú oslo
bodené od dane z obratu a prevody cen
ných papierov — od dane z obchodu ceň- 
nými papiermi;

c) listiny o prevode majetkových práv 
(požiadaviek, úverových pomerov a pod.) 
a poisltných rezerv z odovzdávaiúceho ústa
vu (filiálky) na ústav (Filiálku) preberajiici 
sú oslobodené od poplatkov z úkonov a 
podliehajú len pevným poplatkom; prípad
né rozšírenie pôvodnej záruky dlžníka pod
lieha poplatku len zo zväčšenej Časti istoty 
a výmaz záložného prava, povolený po výš
ku splatenej už požiadavky, podlieha zá
konnému poplatku;

d) pozemnoknižné prevody záložných 
práv v prospech preberajúceho ústavu (fi
liálky) 6Ú oslobodené od vkladných poplat
kov;

e) smluvy o slúčení (fuzionálne doho
vory), nakoľko sa vzťahujú na majetok 
odovzdávajúceho ústavu (filiálky), sú oslo
bodené od poplatku;

f) ak pri slúčení dôjde k zvýšeniu zá
kladného kapiiálut započíta sa do poplat
ku z novovydaných účastín alebo podielov 
poplatokj ktorý zaplatil svojho ča^u odo
vzdávajúci ústav (filiálka) zo svojej spolo
čenskej smluvy, e výnimkou prípadného 
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pophlku nchnutcfnoslného. Ak išlo len 
o c：asločné prevzatie, odpočíta sa pomer
ný poplatok, klorý sa vypoCita úmerou 
prevzatých aktív a pasív k celkovému 
majetku odovzdávajúceho ústavu podľa po
slednej jeho súvahy;

g) ak preberajúci účastinný, pofažne 
družsleMiý ústav nevydá pri slúčení nové 
účastiny či obchodné podiely, je podrobená 
poplatku čislá hodnota celkového prínosu 
zaniklého ústavu (filiálky), okrem hodnoty 
zabezpečovacích fondov súkromných po- 
istovní, zriadených podlá zákona č. 147/ 
1934 Sb. z. a n. Do tohto poplatku 6a za
počítajú podľa zásad uvedených pod písní, 
f) úplné či pomerné poplatky stupnícové 
alebo emisné, ktoré odovzdávajúci úfitav 
(filiálka) zaplatil zo svojej spoločenskej 
smluvy, vynímajúc prípadný poplatok ne- 
hnutelnoslný.

f) Ak by pri zvýšení základného kapi
tálu bol poplatok podľa ods.1,písm. f) 
menši ako poplatok z prínosu podľa odfi. 
1,pi6m. g), Ueba zaplatiť poplatok vyšší.

(:)Pre započítanie poplatkov podfa 
odfi.1,písní f) až g), 6a vyžaduje preukaz 
o skutočnom zaplatení.

§3.
(*)  Základom poplatku z nových účastín 

je ich emisná hodnota, ak prevyšuje cenu 
noniinálou, a riadi 6a protihodnotou pripa
dajúcou na jednotlivú účastinu.

(:)Pri slúčení dvoch ústavov (filiálok) 
určuje 6a protihodnota účaflm poťažne ob
chodných podielov takto：

a) za emisnú hodnotu nových účastín či 
podielov, dávaných výmenou za účastiny 
di podiely zanikajúceho ústavu (filiálky), 
treba vziaf kurz účafilín či obchodných po
dielov odovzdávajúceho ústavu na Brati
slavskej burze v deh, v ktorý ozoámil pre
berajúci ústav Minislersívu financií alebo 
Ministerstvu vnútra,宮e prikázané splynu
tie 信 7, ûds. 2 nariadenia 6 mocou záko
na c. SI. z.) uskutočnil; v nedostat
ku záznamu v tento den treba vziaf kurz 
zo dňa najbližšie predchádzajúceho, ale 
nie starší ako jeden mesiac;

b) ak sa nedá emisná hodnota určiť po・ 
dľa ustanovenia uvedeného pod písm. a), 
smerodajná je menovitá hodnota účastín 
čí obchodných podielov vzatých z obehu. 
Finančná správa ako aj ústav môžu žiadaf 
Bratislavskú burzu, aby účastiny zanikajú
ceho ústavu odhadla. Pre žiadateľa je len
to odhad záväzný.

广)Ústavy 6Ú povinné predložif finanč
ným úradom všetky doklady, ktoré sú po

trebné na riadne zistenie vyrubovacieho 
základu, najmä emisnej hodnoty nových 
účastín.

§4.
Ak podra zákona o penzijnom poistení 

súkromných zamestnancov vo vyšších služ
bách dôjde pri slúčení ústavov (filiálok) 
k odovzdaniu prevodnej čiastky novému 
nositelovi poistenia alebo zaopatrenia, 6Ú 
všetky majetkové prevody, ktoré zahrňuje 
v sebe toto odovzdanie, oslobodené od po
platkov. Pozemnoknižné prevody, ktoré 6Ú 
dôsledkom týchto právnych úkonov, pod
liehajú poplatku z vkladu vlastníckeho 
prava.

§ 5.
O ekvivalentnej povinnosti zanikajú

cich ústavov platia ustanovenia § 17 záko
na č. 76/1938 Sb. z. a n.

DIEL DRUHY.
Úfavy z dôvodov štátoprávnych 

a územných zmieru
§ 6.

Opravou pomerov peňažných ústa
vov a súkromných poisťovní v dôsledku 
štátoprávnych a územných zmien 6a roz
umejú podlá tohto nariadenia:

a) prevody aktív a pasív ústavov (fi
liálok) vcelku alebo zčasti, ktoré boly 
ujednané podfa platných dohôd pre zme
nu nastalú v hypotéke či v poistenom pred
mete alebo v pobyte dlžníka či poistnika 
a pozostávajú z prevodov nehnutefnostít 
práv, záväzkov, úverov, pôžičiek alebo 
stavu poistení aj s krytím technických 
rezerv, vpočítajúc v to aj kompenzačné 
prevody, konané na krytie bilančných roz
dielov:

aa) z tuzemských ústavov na cudzo
zemské a naopak,

bb) z tuzemských centrál na filiálky 
v cudzine a naopak,

cc) z tuzemských filiálok na centrálu 
v cudzine a naopak,

b] pripustenie filiálok cudzozemských 
ústavov k ďalšej tuzemskej Čínnoeti.

Pre úpravu pomerov ústavov (filiálok) 
podľa § 6 povoTujú sa lieto finančné úravy： 

a) úkony uvedené v § 6, ods.1,písní, 
a) a listiny o nich vyetavené, ak nenastá
va nimi súčasne slúčenie 6 iným ústavom 
(filiálkou) v rámci sústredenia, oslobodzu
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jú 6a od všetkých daní, poplatkov a dá
vok, vynímajúc pevný lifitinný poplatok, 
poplatok z výmazného povolenia po výšku 
splaitenej už požiadavky a ekvivalenlnú 
povinnosť! ktorá 6a týmito úkonmi nepre
rušuje；

b) ak úkony uvedené v § 6, ods.1, 
písm. a) zapadajú súčasne aj do rámca fiú- 
stredenia (slučovania) ústavov, požívajú 
úľavy podfa §§ 2 až 5 tohto nariadenia;

c) poplatok za pripustenie k tuzemskej 
činností (§ 6, písní, d) vl.nár. č. 4D3/1920 
Sb. z, a n.) snižuje 6a na polovicu,

DIEL TRETÍ.

Osobitné úľavy.

§ 8-

(')Ministerstvo financií môže povolíf 
poplatkové úTavy aj v prípadoch:

a) ak usporiadanie pomerov peňažníc
tva vyžaduje len čiastočné prevody aktív
neho a pasívneho majetku ústavu na iné 
ako v § 1 vymenované subjekty;

b) ak v dôsledku zmeny štátnych hra
nie došlo k úplnému alebo čiastočnému 
prevodu aktívneho a pasívneho majetku 
účastinnej spoločnosti, ktorej väčšina účas
tín je vo vlastníctve tuzemského peňažné
ho ústavu.

(=)Ministerstvo financií môže z dôvo
dov osobitného zretela hodných zmierniť 
aj poplatok podľa § 2, ods.1,písm. a).

DIEL ŠTVRTÝ.

Záverečné ustanovenia.
§ 9.

(*)  Toto nariadenie platí od 1.januára 
1940 do 31.decembra 1941; zákon č. 
139/1937 Sb. z. a n. neplatí ani pre výni
močné prípady uvedené v jeho § 11.

(a) Poplatkové úľavy podľa dielu L 
a III. tohto nariadenia platia aj po 31.de
cembri 1941, ak príslušné ministerstvo vy
dá príkaz na slúčenie do tohlo dňa.

(3) Toto nariadenie vykoná minister fi
nancií a minister vnútra, ヽ

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v- r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Dr. Pružinský v. r.
aj za min. Dr. FriUa. Stano y. r.

Čatloš v. r.

38.
Vyhláška 

ministra financií
zo dna 8. marca 1941

O vydaní slovenských päťdesiathalierových 
mincí.

Podľa § 1(ods. 2 a § 9 vládneho naria
denia £. 45/1939 SI. z. vyhlasujem:

§ L

Päfdesíaihalierová minca má v pro
striedku na líca ej strane umiestený znak 
Slovenskej republiky. Okolo znaku po ce
lom okraji mince je nápis SLOVENSKA 
REPUBLIKA a pod zahrotenou dolnou 
čiastkou štátneho znaku medzi dvoma bod- 
'kami je rok razby 1940.

Na druhej strane mince v dolnej polovi
ci je vyobrazená orná pôda, do ktorej je 
zaborený pluh. Pod pluhom je pät zoraných 
hrúd) pod ktorými na okraji mince je oblú
kovité rozložený nápis „H ALIE R 0 V". 
Nad pluhom v hornej polovici mince je 
umiestená číslica ”50". Plocha čísla je 
rýhou členená. Pri pravom okiaji mince 
nad horizontom je značka mincovne Kŕ.

Minca je razená 80% z médi, 20% 
z niklu. Váha mince je 3.333 gr. Pri&mer 
mince je 20 mm- Plastiku oboch strán min- 
ce uzaviera po okraji perlovec a plochá 
dbruba. Okraj mince je hladlký.

Slovenská národná banka začne vydá
vať päfdesiathalierové mince u svojho hlav
ného ústavu v Bratislave a u svojich fi
liálok počínajúc dňom 12. marca 1941.

Päťdesiathalierových minci dá sa do 
obehu za 4 milióny Ks.

Dr. Pružinský v. r.

Kresba:
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(*)  Zadržiavať surové -hovädzie kože v 
námoku, na sklade alebo vo výrobe dlhší 
čas, než je po'lrebné <k ich riadnemu vyči- 
neniu alebo zadržiavať kože polovyrobené 
sa zakazuje.

§ 4.

Distribúciou kože sa poveruje evidenč
ná kancelária 'kožiarskeho priemyslu v 
Lipt, Sv, Mikuláši (v ďalšom texte „evi
denčná kancelária").

§ 5.

(l) Každý podnikateľ je povinný 1.a 
15. dňa mesiaca zahlásiť evidenčnej kan
celárii zásoby vyrobenej kože.

ド)Dish-ibúci-u zahláseného množstva 
vyrobenej kože vykoná evidenčná kance
lária podľa dispozícií Ministers Iva hospo- 
dársbva； expedíciu distribuovanej kože vy
koná a účtuje výrobca.

ľ) Na úhradu režie spojenej s distribú
ciou kože je oprávnená evidenčná kance
lária vyberať z distribuovaného množstva 
kože percentuálny príplatok, ktorého výš
ku určí Cenový úraď

(り Na čele evidenčnej kancelárie stojí 
trojčlenný výkonný výbor, složený zo zá
stupcov ikožiarsk&ho priemyslu. Členov 
výboru menuje minis'ter hospodárstva. 
Členstvo vo výbore je funkcia čestná a 
členovia majú nárok len na hotové výdav
ky, Výbor tiež prijíma a prepúšťa zamest
nancov evidenčnej kancelárie a určuje ich 
služobné požitky.

(6) Nad evidenčnou kanceláriou vyko
náva dozor Ministerstvo hospodárstva. 
K akýmkoľvek dispozíciám v súvislosti 
s distribúciou ko之e, musí si evidenčná kan
celária vyžiadať vopred súhlas Minister“ 
šiva hospodárstva,

一 §6.

f1) Cieľom usmernenia distribúcie kože, 
urči Ministerstvo hospodárstva dístributé" 
rov pre každý okres verejnej správy vnú
tornej. Ministerstvo hospodárstva môže 
kedykoľvek distributéra odvolať a meno
vať na jeho miesto iného.

ド)Okresný distributér musí viest skla- 
dovú knihu a prídelový denník. Skladová 
kniha musí obsahovať údaje, kedy a aké 
množstvo kože evidenčná kancelária di
stributérovi pridelila. Prídelový denník 
musí obsahovať, kedy a koľko kože okres
ný distributér vydal obuvníkom a obchod
níkom.

230 .

39.
Vyhláška 

ministra hospodárstva 
zo dna 28. februára 1941

o výrobe a distribúcii kože.

Podľa § 100 zákona č.1311936 Sb. z. a 
n. a podlá § 1)odi. 2 nariadenia s mocou 
zákona č. 287 1939 SL z. vyhlasujem:

§ L

(*)  Surové hovädzie kože vo váhe od 
24.50 kg do 50 kg môžu byf spracované len 
na podosvovú kožu komerčnú a na Šilíe 
alebo .na lecluické články.

(:)Mmislereivo hospodárstva s prípadu 
oa prípad urči ako a kolto koží sa spracuje 
ua účely podľa ods.1(podosvovú kožu ko
merčnú a na Šitie alebo na technické člán
ky).

§ 2.
C] Pri výrobe kože musi byť zachova

ný obvyklý výrobný spôsob; nie je prípust- 
aé používaC škodlivo pôsobiacíďi pro- 
slriedkov, ani prostriedkov, ktoré zrých- 
ľujú výrobu alebo zvyšujú náplň na úkor 
akosti a váhy.

(■) Kvaiita vyrobenej kože musí odpo
vedá [ obvyklým obchodným zvyklostiam.

ド)Kontrolu akosti vyrobenej kože vy
konávajú ústavy pre chemickú kontrolu 
Slálnych výskumných ústavov pofnoho- 
spodárskych v Bratislave a v Spišskej No
vej Vsi.

§ 3.

P] O prídele surových hovädzích koží, 
o výrobe kože a o koží, uvoľnenej Míni- 
sterslvom hospodárstva na technické úče
ly, musí podnikateľ vyrábajúci kožu (v ďal
šom texte „podnikatefj vies f výrobný 
denník

(■) Výrobný denník musí obsahovať:
a) koHco surových hovädzích koží a v aJcej 

váhe podnik dostal,
b) koľko surových hovädzích koží a v akej 

váhe podnik denne namočil,
c) koflío krupónov, bokov, väzov denne 

vyrobil,
d) koľko koží vyrobil na technické účely. 

り Pri mesačnom zúčtovaní súčet vy
robenej kože musí odpovedať súčtu pride
lených a namočených surových hovädzích 
koží.
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§ 7. i
(り Ministerstvo hospodárstva prevedie ； 

distribúciu podošvovej kože -až do odvo
lania tak, že na každý meniac pre jednotli
vé obvody okresov verejnej správy vnú
tornej a mesto Bratislavu pridelí — so zre- 
teľom na miestne pomery a rozvrstvenie 
obyvatefstva — pripadajúce množstvo. 
Ďalšiu distribúciu v oblasti okresov a me-

Bratislavy prevedú okresné úrady a v 
Bratislave — Mestský notársky úrad po
dľa smerníc Ministerstva hospodárstva.

(a) Distribúciu technických *kožených  
článkov vykoná Ministerstvo hospodár
stva.

§ 8.
(り Štátne a verejné dodávky nepodlie

hajú distribúcii podľa §§ 4 a 7 tejlo vy
hlášky; na tieto účely sa pridelí koža oso
bitne priamo z továrne po dohode objed
návateľa 6 Ministers Lvom hospodárstva.

(2) Podnikateľom, ktorí zamestnávajú 
viac ako 25 robotníkov, pridelí podošvovú 
kožu evidenčná kancelária podľa dispozícii 
Ministerstva hospodárstva,

§ 9.
Kto poruší ustanovenia tejto vyhláš

ky, potresce sa pre priestupok okresným 
(štátnym policajným) úradom peňažným 
trestom od 100 Ks do 50.000 Ks( ktorý sa 
v prípade nevymožiternosli premení podľa 
miery zavinenia na zatvorenie od 1 dňa do 
3 mesiacov. Okrem toho pre nezachovanie 
predpisov § 2 tejto vyhlášky môže byE vý
robca kože vylúčený z prídelu surových 
koží.

§ 10.
Vyhlášku č. 286/1940 SI. z. zrušujem. 

Opatrenia podľa nej vykonané zostávajú v 
platnosti dokiaf nebudú zrušené alebo inak 
nahradené.

§ H.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 

vyhlásenia.

Dr. Medrický v. r.

40.
Zákon

zo dna 28. februára 1941
o dočasnej úprave platov štátnych zamest
nancov a o zmene a doplnení niektorých 
ustanovení o úsporných opatreniach per

sonálnych«
Snem Slovenskej republiky 6a usniesol 

na tomto zákone:

DIEL PRVÝ.
Dočasná úprava platov štátnych 

zamestnancov.
§ 1.

t1) Výška výchovného podľa § 13 zá
kona č. 103/1926 Sb. z. a □. a obdobných 
ustanovení sa určuje jednotne pre vše
tkých zamestnancov! okrem zamestnancov 
uvedených v ods. 2, takto: na jedno dieta 
1.800 Ks a na každé ďalšie dieta 1.200 Ks 
ročne.

p) Výchovné poštových expedientovt 
neplne zamestnaných poštových pomocní
kov a neplne zamestnaných poslových po
slov, ktorých £lužobné a platové pomery 
upravuje vládne nariadenie č. 17/1927 Sb. 
z, a sa určuje podľa týchto slupníc:

a) u poštových expedientov:
1 Na

Stupeä jedno nezaopa- každé dal$ie ne-
úradu Irené dieta zaopatrené dieta

r o £ i e K s

1 b 1.800 1.2002b 1.620 1.080
3 1.440 960
4 1.260 840
5 1 1.080 720
6 900 600

b) u neplne zamestnaných poštových 
pomocníkov:

Stupeň 
zamest
nanosti

Na

jedno nezaopa
trené dieta

každé ďalšie ne
zaopatrené dieta

mesačne K s

1
2
3
4 
5

38
62
86

112
138

25 
42 
59 
75
92
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c) u neplné zamestnaných poslových (')Neplné zamestnaným prislúcha
poslov:

Na

jedno ncz30p3- každé dalsic ne- 
emesb [rené dieta ； zaopatrené dieta 

u^jsh---- ----- ---------------------

! merná diastka mimoriadneho príspevku 
:(ods.1 až 3) podfa pomeru ich pracovnej 

doby k pracovnej dobe plne zamestnaných;

-
8
0
 2
 6

6

0
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R
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1

2

3

-- 

1

1

1

1

25
34
42
50 
59
67
75
84
92

tido čiastky určí rezortný minister v do
hode s ministrom financií.

ド)Mimoriadny príspevok (ods.1 až 4) 
vyplatí sa zároveň so služobným platom.

Predpisy upravujúce vznik, ' zmenu 
alebo zánik slušného platia i pre mimoriad
ny príspevok.

! ド)U zamestnancov, ktorí nemajú služ-
I né, pokladá 6a za časť platu služnému zod- 
；povedajúcu príslušná penzijná (provízna) 

základňa bez prípadných ' 
zákona č. 103/1926 Sb. z.

prídavkov (§ 154 
a n., § 31,ods 3

vládneho nariadenia Č. 114/1926 Sb. z, a n. 
a pod.).

(l) Ženaiym zamestnancom v činnej služ-
bè, klorí žijú v spoločnej domácnosti (x) Ženatým zamestnancom, uvedeným

s manželkou a táto nie je zamestnáná ■ 
v činnej štátnej alebo inej verejnej službe, 
alebo nemá stálé zárobkové zamestnanie, 
prislúcha pre vymeranie výslužného ns- 
zapotilatelnf mimoriadny príspevok:

a) pri služaom (časti jemu zodpovedajú-i 
čej 一 v ďaJsom texle „služnéMJ nepresa
hujúcom 8,260 Ks — ročne 5.220 Ks,

b) pri slúžnom nad 6.280 Ks, ale nižšom 
ako 9.000 Ks — ročne 5-100 Ks,

v § 2, ods. í, ktorých stály služobný prí
jem spolu s mimoriadnym príspevkom (§
2) po zákonitých srážkach 
ho nedosahuje ročne:

v I. služobnej triede . 
v II. služobnej triede , 
v III. služobnej triede

a bez výchovné-

.21.600 Ks,

.18.000 Ks,
15.600 Ks,

c) pri slúžnom 9.000 Ks až 19.800 Ks 
—ročne 4.500 Ks,

d) pri slúžnom nad 19.800 Ks — ročne 
3.600 Ks.

り Mimoriadny príspevok (ods,1)pri
slúcha aj tým ženalým zamestnancom, 
klorí žijú v spoločnej domácností s man
želkou zameškanou v činnej šláinej alebo ! 
inej verejnej službe alebo majúcou stálé i 
zárobkové zamestnanie, ak hrubý služobný

v IV. služobnej trie
de, u železničných gáži- 
stov mimo služobnej Lrie-
dy a v kategórii zamest- 

-nancov pomocnej kance
lárskej služby ....
u ostatných zamestnancov

14.400 Ks a 
12.000 Ks.

prislúcha pre vymeranie výslužného neza“ 
počílalefný príplatok ženatých vo výške,
ktorá chýba do uvedených súm.

príjem manžela bez výchovného spolu
hrubým služobným príjmom alebo stálym

zárobkovým príjmom manžeiky neprevy
šuje ročných 28.000 Ks.

ド)Slobodným zamesínanconi (zamesl- 
nankyňám) v činnej službe prislúcha pre i 
vymeranie výslužného nezapočítateľný mi-

f) Ročné sumy uvedené v ods.1 fia 
snižujú v skupine miest “B" o 4%. v sku
pine miesi „C" o 8°/o a v skupine miest “D 
o 12ü/o.

(3) Ustanovenia § 2, ods. 4 až 6 platia 
i pre príplatok ženatých.

(リ Za ženatého podľa § 2( odf.1 a 2 a § 3, 
ods.1 treba považovať i ovdovelých, roz-

! vedených alebo rozlúčených zamesínan-

moriadny príspevok：
a) pri slúžnom nepresahujúcom 8.520 K-5

—ročne 2.880 Ks,
b) pri slúžnom nad 8.520 Ks, ale nižšom 

ako 9.000 Ks — ročne 2.700 Ks,
c) pri slúžnom 9.000 Ks — ročne 2.400

Ks, ,
d) pri slúžnom nad 9.000 Ks — ročne 

1.800 Ks,

covt ak udržujú spoločnú domácnosf aspoň 
s jedným diefaťom, na ktoré patrí vý*  
chovné.

§ 4.

a
Paragraf 14 zákona č. 186/1937 Sb. z. 

n, sa meni a bude zniet takto:
“Sudcom a úradníkom, uvedeným v § 

53 zákona č. 103/1926 Sb, z. a. n,, v činnej
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službe prislúcha zvláétny prídavok ročne 
4.800 Kst z ktorého 1,800 Ks je pre vyme
ranie výslužného aapočítateTné, Zvláštny 
prídavok vyplatí 6a zároveň so služobným 
platom."

§ 5.

Mimoriadny príspevok (§ 2) a príplatok 
ženatých (§ 3), ako aj pre vymeranie vý
služného nezapočítateľná časť z»vláStneho 
prídavku (§ 4), ne-podlíehajú erá^e z 'titulu 
penzijného príspevku a poistného (naria
denie s mocou zálcona č. 350/1940 SI. z.) 
a sii vyňaté z exekúcie (zo zaistenia, za
stavenia a postupu).

t1) Ženatým zamestnancom v činnej 
službe, klorí v nej skutočne a nepretržite 
strávili aspoň dva roky, možno zo štátnych 
prostriedkov na žiadosť, podanú u služob
ného úradu do jedného mesiaca po uza
vretí manžek-tva, so súhlasom Ministerstva 
financií poskylnúf bezúročný preddavok 
na služné na uhradenie výdavkov spoje
ných so zariadením domácnosti.

ド)Preddavok uvedený v ods.1 možno 
poskytnúť až do výšky šesťmesačnej sumy 
slúžneho najviac však do -výšky 10,000 Ks,

P) Spôsob a podjnienky splácania, ako 
i potrebné zaisťovacie opatrenie urči Mini
sterstvo financií,

§ 7.

Ustainovenia §§ 1 až 3t 5 a 6 plania;
1 .pre štátnych zamestnancov, ktorých 

platové pomery sú upravené:
a) zákonom č. 103/1926 Sb. ž. a n.,
b) právnymi predpismi vydanými na 

základe § 210, ods.1 zálkona č. 103/1926 
Sb. z. a n.,

c) zá-konom c. 104/1926 Sb. z. a n.;
2. pre profesorov diecezálnych teolo

gických učtlíšf (§ 211 zákona č. 103/1926 
Sb. z. a n.) a pre neštátnych profesorov 
stredných a odborných škál a učiteľských 
akadémií.

§ a.
Platnosť ustanovení §§ 3 a 4 vládneho 

nariadenia č. 280/1939 Sb 乙 sa predlžuje 
do 28. februára 1941.

DIEL DRUHÝ.

Zmena a doplnenie niektorých ustanovení 
o úsporných opatreniach personálnych.

§ 9.

Ustanovenie § 11,ods.1 vládneho na
riadenia č. 380/1938 Sb, z. a n. v znení 
§ 1 vládneho nariadenia č. 35/1939 Sb. z. 
a n. I. 6a pozmeňuje a bude znief takto:

,,(*)  Slobodným zamestnancom sa sni
žuje činovné, určené platovými zákonmi 
alebo inými predpismi upravujúcimi slu
žobné príjmy zamestnanca, pri slúžnom
od 7.200 Ks 
o 5°/o, 
od 9.000 Ks 
o 10%, 
od 14.400 Ks 
o 15%, 
od 19.800 Ks
o 25%,

do 9.000 Ks vylúčené —

do 14.400 Ks vylúčené —

do 19.800 Ks vylúčené —

do 30.600 Ks vylúčené — 

cd 30.600 Ks — o 33%. Ročná suma takto 
upraveného čmovného (adjula, remunerá- 
cie a pod.), ak nie je vyjadrená v korunách 
bez halierov, alebo ak nie je delitefná dva
nástimi, zvyšuje sa na najbližšiu vyššiu 
sumu v korunách, deliteľnú dvanástimi."

P) Osoby, ktoré si zvolily podîa § 30 
ods. 2, písní, a) vládneho nariadenia č. 
380/1938 Sb. z. a n. v znení § 9 zákona 
č. 150/1940 SI. z. odstupné, môžu do 30 
dni po vyhlásení tohto zákona odstupné 
vrátiť, alebo — ak úrad uvedený v § 45 
vládneho nariadenia č. 380/1938 Sb. z. a n. 
neučinil do dňa účinností tohto zákona 
opatrenie ohTadne výplaty odstupného — 
voFbu odstupného odvolaf, čím nadobudnú 
nárok na odpočivný plat,

(=)Odstupné treba vrátiť tomu úradu, 
ktorého likvidujúci orgán zariadil jeho vý
platu.

(り PožívateFke štátneho odpočivného 
platu ánižujú 6a odpočivné platy, uvedené 
v § 34( ods,1 vládneho nariadenia č. 
380/1938 Sb. z. a m, ak úhrn jej odpočiv- 
ných platov spolu 6 iným jej dôchodkom 
a dôchodkom jej manžela čini ročne viac 
ako
24,000 Ks do 30.000 Ks .... o 20%,
30.000 Ks do 40.000 Ks .... o 3O°/o, 
40,000 Ks do 50.000 Ks .... Q 4O°/o, 
50.000 Ks............................................... o 50°/ß.
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zákona č. 216/1939 SL z. alebo § 2 zákona 
č. 15O’】94O SI.z.( nadobudne nárok na od
počivný plat i pred dovŕseium 55. roku ve
ku, ak je trvale neschopná na dalSiu služ
bu pre nemoct ktorú si sama nezavinila； 
vliata odpočivných platov sa uskutočni 
od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po 
preukázaní tejto neschopnosti svedectvom 
úradného lekára.

DIEL ŠTVRTÝ.

Záverečné ustanovenia«
§ 14.

Vláda 6a splnomocňuje, aby vhodnými 
opalreniamí vyrovnala, kde by to bolo 
odôvodnené, prípadné platové nesrovna- 
í osti, ktoré by pri vykonávaní tohto zá
kona vznikly.

§ 15.

Všetky ustanovenia, ktoré odporujú 
tomuto zákonu, sa zrušujú; najmä sa zru
šuje § 8 vládneho -nariadenia č. 380/1938 
Sb. z. a n. a — pokiaľ ide o zamestnan
cov uvedených v § 7 tohto zákona — aj 
zákon č. 173/1940 SI. z., ako aj ustanove
nia § 30 vládneho nariadenia č. 380/1938 
Sb. z. a n. v zoení §§ 9 a 10 zákona č. 
150/1940 SI. z.

§ 16.

(*)  Tento zákon — 6 výnimkou, uve
denou v ods, 2 — platí a oadobúda účin
nosť dnom L ‘marca 1941,

ド)Ustanovenie § 1,ods. 2 platí od 1. 
júla 1940.

(®) Zákon vykoná minister financií so 
zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v- r.
Dr. Sokol v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Sivák v. r.
Dr. Fritz v. r.

Dr, Medrický v. r.
Stano v, r.
Čatloš v. r.

(J Dôchodkom sa rozumie hrubý príjem 
po odpočilaní srážok, pripuslných podfa 
hhwl. záíconj o priamych daniach.

[)Obdobne platia ustanovenia ods.1 
i pre poživalcfov odpočivných platov, uve*  
denveh v § 3-1, ods. 2 vládneho nariadenia 
c. M »8 Sb. z. a n.

(ソ Ustanovenia ods.1 vzťahujú sa i na 
zameslnaokjTie vo výslužbe, ktorých 
manželstvo bolo rozvedené po 1.októbri 
1938, a na družky života.

§ 12.

P) Ustanovenia o úsporných srážkacb 
z odpochmých (zaopatrovacích) platov po
dľa § 3, o",1 vládneho na/iadenia ミ 
380 1938 Sb. z. a n. 6a zrušujú.

ド)Požívalefom odpočivných (zaopatro
vacích) platov, u ktorých sa nekonaly sráž- 
ky podlá predpisu cedeného v ods.1( 
prislúcha mimoriadny príspevok, a to:

a) ženatým ročne .... 720 Ks, 
b) slobodným ročne .... 480 Ks.
(ソ Oďro príspevku podTa ods. 2 a vý- 

sluzného, prípadne vdovskej alebo sirotskej 
penzie nesmie prevyšovať sumu 9.000 Ks 
ročne.

(ソ Mimoriadny príspevok sa vypláca 
v obvyklých lehotách pre výplatu odpočiv
ných (zaopatrovacích) platov; nesráža sa 
z nebo poistné (nariadenie s mocou zá- 
kona č. 350 1940 SL zj a je vyňatý z exe
kúcie (zo zaislenia, zastavenia a postupu).

f'J Za slobodných sa považujú aj vdo
vy, ovdoveli, rozvedení alebo rozlúčení za- 
mestnancí, ak neudržujú spoločnú domác
nosť aspo力 6 jedným diefafom, na kloré 
patri výchovné.

り Ustanovenie ods. 2 nevzťahuje sa na 
požívaleľov darov a penzií z mi】o$li a od- 
počivných (zaopatrovacích) pialo% povo- 
lených podľa voľnej úvahy, ako aj na po- I 
živateíov odpočivných (zaopatrovacích) I 
platov, ktorých platy boly upravené po- I 
dľa §§ 22 až 28 a 46 vládneho nariadenia I 
c. 380 1938 Sb. z. a n.

DIEL TRETÍ.

Doplnenie úpravy služobného pomeru vy
datých štátnych zamestnankýň (zákona ム

150/1940 SL z.), 

§ 13.
Vydatá zamestnankyňa, ktorá si uplat

nila nárok na odpočivný plat podľa § 2
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41.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 22. februára 1941 

o predĺžení platností nariadenia s mocou 
zákona o preskúmaní platových a penzij
ných dekrétov štátnych a iných verejných 

zamestnancov.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č, 185/1939 Sl.z, nariaďuje:

§ 1-

PlatnofiE nariadenia 6 mocou zákona č. 
200/1940 Sl. z, a 6a predlžuje do 31.mar
ca 1941.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr, Tiso v. r..
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.
可 za min. Dr. Fritza. čatloš v. r.

TlaC； Andrej v Bralúlave, Trieda kráľa Alexandra & 12.



Slovenský zákonník
je uydduany podfa záhona č. 11/1940 Sl. z, u jazyka slovenskom.

Predplatné na jeden roA činí ひ tuzemsku 120 Ks, do zahraničia 
170 Ks s výhradou prípadného zvýšenia pri nepredvídaných okolno
stiach (pri nepomerne veľkom ívýseni výrobných výdavkov alebo 

mimoriadne veľkom rozsahu zákonníka) a freba ho zaplatiť naraz 
najneskoršie do 15. marca príslušného kalendárneho roku.

Kto zašle nejakú sumu na nový ročník po 15. marci, bude pokla
daný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované aAo záloha na 
konečnú cenu celého ročníka; pritom záloha bude vyúčtovaná po 
ukončení ročníka podľa súhrnu cien jednotlivých čiastok.

V drobnom predaji účtuje sa Slovenský zákonník za každú stra~ 
nu 20 halierov, najmenej však 1.—Ks.

Cena jednotlivých čiastok objednaných do cudziny je o 50% 
vyššia; za túto cenu zasielajú sa objednané čiastky zákonníka poštou 
po predchádzajúcom zaplatení.

Novo vydané a doteraz vyšle čiastky predávajú sa i v kníh- 
knpedvách.

Zakúpené čiastky sa nevymieňajú a neberú nazpät.
Vypovedať dalšie odberanie zákonníka možno len písomne pred 

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

moval najneskoršie do štyroch týždňov po ich vydaní; ak neboly 

u tejto lehote reklamované, dodajú sa po zaplatení ceny prísluš
nej čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u Poštové/ 
sporiidne /*  2 (Predsedníctvo vlády — Slovenský zákonník a
Úradné noviny. Bratislava.) Platenie poštovými známkami sa nepriji" 
ma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ (odberá- 

teľ) 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 ZÁKONNÍKA 

BRATISLAVA.

Vládna budova.
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Čiastka 12. Vydaná dňa 22. marca 1941, Ročník 1941.

OBSAH: (42,—46.) 42, VlAdce nariadenie, sa vydávajú podrobné predpisy k finančnému 
zákonu na rok 1941.—43. Nariadenie o povinnosti uvoľnovat zamestnancov pre Úľlredný 
hospodársky úrad. — 44. Nariadenie, -klorým sa doplňuje nariadenie o dccajoÿch správ
coch pre domy Židov a o výpovediach židovským nájomníkom. — 45. Vyhláška predsedu 
vlády o zrušení stalislíckých ohláí^k pre vývoz z voEaho obehu po suchu, p> vode a lie
tadlami a o zavedení nových jednotných JLvordielnych Šlitislických ohlášok pre vývoz 
z voľného obehu, —Vyhláška míoísíra hospodárstva o úprave hospodárenia s niekio- 
rými olejnatými semenami a priadnymi Tasllinami.

42.
Vládne nariadenie 

zo dňa 13. marca 1941, 
ktorým sa vydávajú podrobné predpisy 

k finančnému zákonu na rok 1941.

•■’ゑ ■ Vláda Slovenskej republiky podfa čl.
4 XXXI, ods.1 zákona č. 1/1941 Sl. z. (fi

nančný zákon) nariaďuje:

§ 1.
(*)  Pri plnení všetkých štátnych úloh 

-----Ireba postupovať podľa čl. Vili, finančného 
zákona s najväčšou hospodárnosfou a pre
to treba obslarávaf len nutné potreby štát
ne v nevyhnutnom rozsahu, a to čd naj*  
.účelnejšie a nakoľko možno s najmenším 
nákladom.

(2) Nutné potreby štátne sú neodkladné 
potreby, kloré nevyhnutne vyžaduje chod 

■ štátnej správy alebo plnenie právnych zá
väzkov štátu.

O Prostriedky povolené na určitý cieľ 
smú sa použiE za podmienok určených v 

び ods.1 a 2 len v nevyhnutnej výške, ktorá 
je v tom čase pre tento cieľ potrebná. To 
piati najmä o uvoľňovaní zúčtovalefných 
preddavkov, ktoré sa môžu povoľovat len 
v rámci platných predpisov a vo výške pre 
príslušný cieľ potrebnej.

(')Pred každým poukazom nech 6a v 
príslušnom spise zistí, že sa postupovalo 
podľa ustanovení ods.1 až 3.

§ 2.

(*)  Každá suma, osobitne uvedená vo 
výdavkoch skupiny I. štálneho razpočtu na 
rok 1941 s výnimkami čl. XII. a XVIII. fi
nančného zákona, je krajnou hranicou, až 
po ktorú sa môžu podTa čl. VIII. finančné
ho zákona poukazovať výdavky v rozpoČ- 
Lovom roku 1941. Preto nech sa bedlive d!bá

na to, aby tieto sumy, ak to nutne netreba, 
neboly celkom vyčerpané.

(=)Akékoľvek opatrenia (objednávky, 
obstarávanie služieb a prác), ktorých vý
davky zafažuju šlátnu pokladnicu, môžu sa 
vykonať len v medziach prostriedkov vo
pred už na ten cier povolených. Súhlas po
dľa ustanovenia poslednej vely čl. VIII. fi
nančného zákona treba si vyžiadaf hneď, 
len čo sa dá predvídaC, že určené výdavky 
treba prekročiE.

§ 3.
í1} Pri poukazovaní prostriedkov urče

ných na riadne výdavky podľa čl.IX. fi
nančného zákona nech sa v príslušnom 
spise zistí aj tot že poukazovanou sumou 

；sa nepre*krocuje  dvanástina celoročne roz
počítanej sumy.

i ド)Ak netreba v niektorom mesiaci po- 
,uži( celú dvanástinu celoročne rozpočíta- 

nei sumy pre určitú potrebu, uvedenú v 
štátnom rozpočte, môže <sa zvyšok použiť 
len, ak ide o nutnú potrebu pre ten istý

I cieŕ v budúcich mesiacoch.
(3) Ak sa poukázalo so súhlasom mini- 

3tra financií v niektorom mesiaci výnimoč
ne viac než dvanástina, má sa suma, o kto
rú sa poukázalo viac, vyrovnať v niekto
rom neskoršom mesiaci, najneskôr však 
v decembri 1941.

§ 4.
C) Riadnymi výdavkami, splatnými v 

dlhších ako v mesačných lehotách podfa 
čl.IX. ods. 2 finančného zákona rozumejú 
sa výdavky, ktoré sú splatné podľa svojej 
povahy v štvrťročných, polročných alebo 
aj ročných lehotách, ako napr, nájomné 
alebo árendovnét úroky a splátky štátneho 
dlhu,

C) Výdavky uvedené v ods.1 treba pla
tiť podľa určených lehôt；

Cena 1.80 Ks.
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§ 5.
(l) Pri poukazovaní prosiriedkov urče

ných na mimoiiadne výdavky podlá čl.X. 
finančného zákona nech sa v príslušnom 
spise preukáže, že výdavok pre určitý sub
jekt, t. j. úrad, ústav, školu a pod., a pre 
cieľ uvedený v nicktoiej položke najniž
ších pododdelení dielčich rozpočtov jed- 
nollivých kapitol na rok 1941 neprevyšuje 
v tonilo roku 10.000 Ks.

(*)  Keby celkový výdavok, uvedený v 
cds.1 prevyšoval na rok 1941 sumu 10.000 
Ks, nech sa vyžiada súhlas ministra financií 
už k činu, ktorý by mohol prejudikovaf vý
davok, ktorým by prekročenie nastalo.

p) Ak už minister financií definitívne 
dal súhlas podľa čl. X. poprípade podľa 
vety druhej, ods. 4 alebo podľa poslednej 
vety ods. 5, čl. XII. finančného zákona 
k určitému výdavku, netreba ďalšieho je
ho súhlasu k výplale dielčich súm schvále
ného výdavku, pokiaľ nebude prekročený. 
Ináč treba postupovať podfa § 2, ods. 2 
tohto nariadenia.

§ 6.

Za plnenie podobných úloh, ako sú 
podpory (subvencie), ku ktorým nie je štát 
zaviazaný (Či. XI, finančného zákona), tre
ba považovať plnenie šíátoml ktoré sa ne
zakladá na právnom titule a za ktoré štát 
nedostane priamo plné prolidávky či proti- 
hodnoly v akejkoľvek podobe. •

pre výdavky v ostatných pododdeleniach 
príslušnej kapitoly.

(a) Prostriedky určené pre výdavky v 
najnižších pododdeleniach Štátneho roz*  
počtu a rozvedené v dielčich rozpočtoch 
jednollivých kapitol možno použiť predo- 
všelkým podľa ich určenia a výšky, ako sú 
uvedené pre jednotlivé ústredné úrady v 
dielčich rozpočtoch príslušných kapitol. 
Aj o tomto použití platí obdobne ustano
venie § 1 tohto nariadenia. Ak to bude ne
vyhnutne potrebné (§ 1,ods. 2レ môže sa na 
úhradu vyššej potreby, presahujúcej roz
počítané prostriedky pre výdavky niekto
rej položky dielčíeho rozpočtu, určené pre 
niektorý ústredný úrad, použif nevyčerpa
ných prostriedkov pre výdavky inej polož
ky toho istého pododdelenia, uvedeného v 
dielcom rozpočte pre ten istý ústredný 
úrad v medziach tohto pododdelenia. Pri
tom nech sa postupuje obdobne podľa ods. 
1.Ak sa nemôže takýmto spôsobom zistif 
úhrada, môže 6a použif nevyčerpaných へ 
prostriedkov položiek v ostatných podod- & 
deleniach, uvedených v dielčich1 rozpočtoch 
pre ústredné úrady, a to v medziach čl. 
VIII. finančného zákona, t. j. v medziach 
príslušného celkového pododdelenia diel- 
čieho rozpočtu, uvedeného tiež v štátnom 
rozpočte pripojenom k finančnému zákonu.

§ 8.
(')Pokračovanie podľa § 10 zákona č. 

186/1939 SI. z. nech sa vždy zavedie prv, 
než sa založí právny titul požadovanej po
treby.

f) Pokračovanie uvedené v ods.1 nech 
sa prevedie, nakoľko to nie je vylúčené 
podľa čl. XII, ods. 2 až 4 finančného záko
na, aj vtedy, ak sa má použif nevyčerpa
ných prostriedkov určených na výdavky 
mimoriadne na úhradu výdavkov riadnych 
a naopak a nevyčerpaných prostriedkov na 
osobné výdavky na úhradu výdavkov vec
ných.

(3) Pokračovanie uvedené v ods.1 tre
ba zaviesť liež v tom prípade, keď pre 
opatrenie podlá čl. XIV. finančného zá
kona niet rozpočtom povolených prostried
kov a úhradu treba hľadaf pri prostried
koch povolených na iný ciel ,

p) Za náhradné opatrenia podľa čl. 
XII, ods. 3, veta 2 finančného zákona po
važujú sa tie. ktoré sa urobia, ak treba na
hradiť stálych zamestnancov, ktorých plat 
je rozpočtové zaistený v prostriedkoch na 
osobné výdavky podľa platových zákonov 
a nariadení, zamestnancami smluvnými ale
bo inými opatreniami, ktorých potrebný

§ 7.

(')Opatrenie podľa čl. XII)ods.1 fi
nančného zákona je celkom výnimočné. 
Súhlas k nemu možno udelif len v med
ziach ustanovenia uvedeného článku a len, 
ak sa preukáže, že navrhované opatrenie 
je Qulné (§ 1,ods, 2), taktiež ak sa bude 
pri jeho vykonávaní postupovať prísne po
dľa ustanovenia § 1 tohto nariadenia a ale 
nie sú preň v6bec rozpočítané prostriedky 
v najnižšom pododdelení, alebo ak nedosta*  i 
čujú prostriedky určené pre výdavky naj
nižšieho pododdelenia štátneho rozpočtu 
napriek lomu, že sa taklo postupovalo.

(:)Ohrada výdavkov, na ktoré vôbec 
.nie sú rozpočítané prostriedky, alebo súmt 

o ktoré treba prekročiť prostriedky určené 
pre výdavky najnižšieho pododdelenia štát
neho rozpočtu, nech sa zaislí zpravidla po
stupne úsporami na prostriedkoch pre vý
davky príslušného vyššieho pododdelenia, v 
ktorom sú prostriedky pre výdavky tohto 
najnižšieho pododdelenia zahrnuté; ak to 
nie je možné, — úsporami na prosirizdkoch
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náklad nemožno uhradif z prostriedkov po
ložky, na ktorej sa zúčtuje podľa svojej 
povahy. Úhrada pre tieto opatrenia, nakof- 
ko nie je zaistená v prostriedkoch najniž
šieho pododdelenia štátneho rozpočtuj 
môže sa opatriť v medziach prostriedkov 
povolených na hradenie osobných výdav
kov podľa platových zákonov a nariadení 
pre príslušnú kapitolu. K týmto opatreniam 
treba súhlas minislra financií a Najvyššieho 
účtovného kontrolného úradu podľa § 10 
zákona さ.186/1939 Sl. z., a to aj vtedy, ak 
je úhrada pre náhradné opatrenia zaisíená 
v medziach súm, určených pre osobné vý
davky podľa platových zákonov a nanads- 
ní, v najnižších pododdeleniach Šláineho , 
rozpočtu.

C) Ak sa hradily niektoré výdavky pre
sunom podľa čl. XII)ods.1 finančného zá
kona nevyčerpanými prostriedkami, urče
nými pre výdavky iných pododdelení, tre
ba takto použité sumy zaznamenať ako 
trvalé skrátenie prostriedkov lýchlo pod- 
oddeleni.

§ 9.
Za opatrenia podfa čl. XIV. finančného 

zákona, ktoré vo svojich dôsledkoch zaťa
žujú rozpočty budúcich rokov a ku ktorým 
treba si vyžiadat vopred súhlas ministra fi
nancií a Najvyššieho účtovného kontrolné
ho úradib považujú sa najmä zriaďovanie a 
rozšírenie štátnych úradov a ústavov — či 
samostatných alebo pričlenených — zria
ďovanie škôl a doplňovanie ich novými od
bormi, zriaďovanie nových honorovaných 
decentúr a lektorátov na vysokých ško
lách, expozitúr úradov, ústavov a škôl vše
tkého druhu, zriaďovanie pobočných tried 
mimo sídla §koly kmeňovej, zriaďovanie a 
rozširovanie iných štátnych zariadení a 
uzavieranie nových nájomných smlúv, na
koľko by s takýmito opatreniami boly spo
jené nové alebo zvýšené výdavky pre štát
nu pokladnicu a nakoľko nejde o opatrenia 
vyplývajúce zo zákona.

§ 10.
Prostriedkami, povolenými v kap.11, 

Ut. 8 alebo v mimoriadnom rozpočte, odd. 
2 (investičný ro-zpočel vlastnej šiátnej 
správy) na stavby budov a kúpu realít pre 
potreby civilnej štátnej správy, hospodári 
Ministerstvo dopravy a verejných prác v 
dohode s najvyšším správnym úradom( kto
rého potreba sa má hradiť z týchlo pro
striedkov. Súhlas ministra íinancií podľa 
čl. XII, ods. 4 alebo 5, posledná veta fi
nančného zákona netreba si znovu vyžia

dať, ak sa tento súhlas dal už v prvšom 
štádiu slavby napr, ak bol daný zásadný 
súhlas na uskutočnenie slavby alebo k jej 
rozpisu alebo k uvoľneniu úveru.

§ 11.
(*)  Za použitie povolených prostriedkov 

podľa čl, XVII, ods.1 finančného zákona 
sa pokladá ich zaťaženie výdavkom pouká
zaným vpočítane do 31.decembra 1941, ak 
sa platobný rozkaz dodá na predpis prí
slušne) učtárni najneskôr do 5. januára 
1942, ak sa však výdavok uskutočňuje po
kladnicou, tejto pokladnici najneskôr do 
10, januára 1942 a pri zastupiteľských úra
doch najneskôr do 31.januára 1942.

ド)Poukazy z roku 1941 dátované, do
dané však do učtárne alebo pokladnice po 
uplynulí lehôt uvedených v ods.1 treba 
vrâtiï ako neplatné.

§ 12.
I1) Sumy potrebné na platenie záväz

kov splatných v roku 1941 treba poukázal 
zásadne e&e v tomto roku.

ド)Poukazovať peniaze na úhradu zá
väzkov, ktoré budú splatné až v roku 1942 
alebo odsunúť poukaz na nutné výdavky, 
splatné už v roku 1941, na rok 1942, aby sa 
získaly prostriedky na úhradu výdavkov 
právne nezáväzných, je neprípustné.

§ 13.
(l) Potrebný súhlas ministra financií a 

Najvyššieho účtovného kontrolného úradu 
podľa ustanovení finančného zákona treba 
si vyžiadať včas lak, aby predpísané po
kračovanie mohlo sa uskutočniE a pro
striedky použiť ešte v roku 1941.

『)Dáta súhlasu ministra financií a Naj
vyššieho účtovného kontrolného úradu tre
ba zaznamenaE v spise a uviesť v podrob
ných výkazoch pre záverečné ú'čty a v 
odôvodnení ich prílohy 6. Tieto dáta treba 
oznámiť tiež podriadeným poukazovacim 
úradom a vykázať v odôvodnení k dielcim 
záverečným účtom.

§ 14.
Pri položkách smiešanej povahy treba 

vykázať v mesačných soznamoch poukáza
ných výdavkov a dielčich záverečných 
účtoch oddelene osobné a vecné výdavky; 
Dri úveroch stavebných treba účtovať odde
lene tak vlastné výdavky stavby, ako aj 
výdavky sooiené s administráciou stav¾y, 
a tieto rozdelené na osobné platy (služobné 
platy, odmeny, sociálne poistenie, stavebné
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mu účtovnému kontrolnému úradu podľa 
§ 10 zákona č.1864939 SI. z. pre lento 
úrad.

§ 17.

(*)  Pre hospodárenie štátnych podnikov 
platia z predchádzajúcich paragrafov usta
novenia §§ 6,13 a 14.

ド)Hospodárenie štátnych podnikov v 
medziach ustanovenia čl.II. finančného 
zákona riadi sa zákonom č. 404/1922 Sb. z. 
a n. a vládnym nariadením č. 206/1924 Sb. 
z. a n.

§18.

(*)  Pred uskutočňovaním investícii po- 
dfa čl. XXIII, a XXIV. finančného zákona 
musí sa vyžiadať osobitný súhlas ministra 
financií.
ド)Zástupca Ministerstva financií v 

správnom sbore podniku (§ 9, ods. 2 vl. 
nár. č. 206/1924 Sb. z. a n.) musí si na pre
javenie súhlasu podľa ods.1 vyžiadať oso
bitné splnomocnenie ministra financií.

§ 19.

Poukazovanie a vyúčtovanie údelov 
podŤa čl. III. finančného zákona upraví po
drobnejšie minister financií,

§ 20.

Toto nariadenie platí odo dňa 1.januára 
1941; vykaná ho minister financií so vše
tkými ostatnými členmi vlády.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.

Čatloš v. r,

43.
Nariadenie

zo dňa 13. marca 1941
povíncostí avoľňovať zamestnancov pre 

Ústredný hospodársky úrad..

Vláda Slovenskej republiky pod Ta § 1 
zákona č. 210 1940 SI. z. nariaďuje:

§ I-

(り Verejnoprávne korporácie a ustano
vizne sú povinné uvofnií pre Ústredný ho
spodársky úrad, a to najviac na jeden rok, 
svojich zamestnancov, ktorých určí predse
da vlády.

prídavky 丫 časli, klorá nie je náhradou
J.i^kov pri služobných úkonoch mimo 

služcbnCho pôsobiska) a vecné výdavky 
(cestovné a stravné vpočilane dielnych a 
cestovných paušálov, úradné a kancelár
ske polreby).

§ 15.

(*)  Apiobanli spisov su zodpovední po
dlá plalných predpisov za lo, že sa vyho- 
ve!o ustanoveniam tohio nariadenia.

(•) Spiávncsf údajov pieskúša ergán, 
obstarávajúci účtovnú službu, dbajúc pri
tom prísne na platné účtovné inštrukcie 
pre skúmanie platobných poukazov, a re
ferát rozpočiový; ak sú údaje správne a 
môžu sa použií podľa finančného zákona 
íozpočlové prostriedky, uskutočni sa po
ukaz. Ináč uvedie orgán obstarávajúci úč
tovnú službu v spise príslušné námietky a 
vráti ho paukazovacičmu alebo rozpočte*  
vému referentovi, kde je referai zriadený, 
na ďalši? pokračovanie.

円 Ak nesúhlasí poukazovaci alebo roz
počtový reíereol s námietkanii orgánu ob
starávajúceho účtovnú službu afebo ak sa 
vyskylnú neshody medzi poukazovacím a 
rozpcč'ovým referentom, je prednosta pod
riadeného úradu poukazovacíeho povinný 
predložiť vec $ odôvednentm svojmu nad- 
riadenému úradu; v ústrednom úrade je 
patom poukazovaci alebo rozpočtový refe
rent povinný predložit yec s odôvodneným 
vyjadrením ministrovi alebo prednostovi 
útadu, ak nie je ústredný úrad minisler- 
slvom.

(り Ústredné úrady sa splnomocňujú, aby 
vydaly v dohode s ministrom fínancii po・ 
diobnejšie predpisy v rámci tohLo nariade
nia, nakofko io vyžaduje ich organizácia. 
Ak by pritom išlo o účtovníclvo alebo kon
trolu, treba predchádzajúci súhlas Najvýš- 
deho účtovného kontrolného úradu (§ 15 
zákona č.186 1939 SL zj,

• § 16.

f1) Ak treba zaobstarať podľa finančné
ho zákona predchádzajúci súhlas ministra 
financii. nech je mu zaslaná trojmo stručná, 
avšak výstižná iníormácia o každom jed- 
nollivom prípade; v tejto informácii treba 
preukázať nuSo"a neodkladnosC navrhnu
tého opatrenia, výšku výdavkov, presný 
«pôsob úhrady a účlovania, poprípade tre
ba uviesť aj iné dôvody, rozhodné pre ude“ 
Unie tohto súhlasu alebo pripojiť tiež po- 
Irebné spisy.

(■) Rovnaká informácia nech sa pripojí 
liež k spisom, ktoré sa zasielajú Najvyššie
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ド)PovínnosC podľa ods.1 sa vzCa- 
huje aj na súkromnoprávnych zamcslnáva- 
leľov, klorí sú však povinní uvoľnií svojich 
zamestnancov najviac na š est mesiacov.

C) Zameslnancom, uvoľneným podľa 
odseku 1 a 2t zachováva sa počas uvoľne
nia nárok na požitky voči zamestnávateľo
vi, ktorý ich uvoľnil. Vyplatené požitky na 
žíado<sC zamestnávateľa refunduje Ústred
ný hospodársky úrad.

§ 2.

(*)  Z dôvodu konania služby u Ústred
ného hospodárskeho úradu nesmú zamest
nanci vo svojom služobnom pomere utrpieť 
ujmu. Do jedného roka po ukončení slu
žieb u Üstredného hospodárskeho úradu 
možno ich služobné a platové pomery 
v predchádzajúcom zamestnaní zhoršiť ale
bo ich zo zamestnania prepustiC len so sú
hlasom úradu predsedu vlády.

(-)Zamestnanci, ktorí konajú službu u 
Ústredného hospodárskeho úradu podľa § 
1,sú povinní zachovával tajomstvo o sku- 
točnosLiach, o ktorých sa dozvedeli pri vý
kone služby u Üstredného hospodárskeho 
úradu, a lo aj po ukončení lýchlo služieb.

(1 Porušenie ustanovenia ods. 2, sa 
Iresce podľa § 328 trestného zákona.

§ 3.
Nariadenie č. 235.1940 Sl. z. sa zrušuje.

§ 4.
Tolo nariadenie nadobúda účinnost 

dnom vyhlásenia; vykoná ho predseda 
vlády.

Dr. Tuka v. r.

44.
Nariadenie

zo dna 13. marca 1941, 
ktorým sa doplňuje nariadenie o dočas
ných správcoch pre domy Židov a o výpo

vediach židovským nájomníkom.
Vláda Slovenskej republiky podfa § 1 

zákona č. 210/1940 Sl. z. nariaďuje:

§ 1.
Ustanovenia § 6 nariadenia č. 257/1940 

SL z. sa doplňujú ďalším odsekom tohto 
znenia:

“(8) Ústredný hospodársky úrad môže 
určif nájomné objekty, domy, ulicet časti 

obce (mesta), v ktorých nemožno použit 
výpovede podľa uslanovení ods,1 a 2."

§ 2.
Tolo nariadenie nadobúda účinnost 

dnom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlá
dy so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Frílz v, r.

45.
Vyhláška 

predsedu vlády 
zo dna 20. marca 1941

o zrušení štatistických ohlášok pre vývoz 
z voľného obehu po suchu, po vede a lie
tadlami a o zavedení nových jednotných 
štvordielnych štatistických ohlášok pre 

vývoz z vofného obehu.

V smysle § 4 zákona č. 330/1940 Sl. z. 
o štátnej štatistickej službe naňadujem:

§ 1.

Dnom 31« marca 1941 zrušujem platnosf 
štalielických ohlášok pre vývoz z voľného 
obehu vzor Illa (vývoz po suchu), vzor 
Blb (vývoz po vode) a vzor IIIc (vývoz 
lietadlami).

§ 2.

Dňom 1.apríla 1941 zavádzam nové 
štvordielne štatistické ohlášky pre vývoz 
z voľného obehu, jednotné pre vývoz po 
suchu, po vode a lietadlami. Ohlášky a ich 
používanie upraví predeeda Štátneho štati
stického úradu.

Dr, Tuka v. r.

46.
Vyhláška 

ministra hospodárstva 
zo dna 13. marca 1941

o úprave hospodárenia s niektorými olej
natými semenami a priadnymi rastlinami.

Podľa § 100 zákona č. 131/1936 Sb. z. 
a n. a podfa § 1 vládneho nariadenia c. 
208/1939 Sl. z. a podľa § 1,ods. 2 vládneho 
nariadenia č. 287/1939 Sl. z. nariaďujem:
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DIEL PRVÉ

Olejnaté semená (plody).

§ L
(')Kn2dy, k；o spulrcbuje rasUinné ole

je. je povinný pMi、ス alebo spracovAH 
predovšcikym r；L3；linné oleje, v)-robcné 
z olejnatých semien (plodov) luzcmského 
pô\odu, a lo zo semien ozimnej repky, re- 
picc, lanu, slnečnice a sóje.

(')Povinnosti touto vyhláškou spoíre- 
bilefom rastlinných olejov uložené, sa 
vzlahujú len na spoírebiiclov, u ktorých 
priemerná ročná spotreba rastlinných ole
jov činí najmenej 3.500 kg.

§ 2.

(り Každý spolrebilel rastlinných olejov 
je povinný pnaiásif kaiaorocne dvojmo 
Ministerstvu nespodársiva predpokladanú 
ročnú potrebu nsčinných olejov, a to：

a) repkového — najneskôr do 30. júna, 
b) ľanového, repicovéhoj slnečnicové

ho a sójového 一 do 15. januára; pre rok 
1941 sa lá to predlžuje do 31.marca.
Každý spoircbiici' súčasne oznámi Mi- 
nislersh'u bospcdírálva výrobcu rastlin
ných olejov, kierý pre neho prevezme olej- 
nalé semcDá こa spracovanie.

(J Prihláška má obsahovať: názov a 
sídlo firmy, stanovisko a železničnú stani
cu prevodzo\n3, odbor podnikania, cieî, na 
klorj- oleje potrebuje, a očakávanú ročnú 
potrebu rasilinných olejov. Prvá prihláška 
musí obsahovať tiež priemernú spotrebu 
olejov podľa druhu za posledné dva roky.

(')Spoirebilelia rastlinných olejov {§ 1) 
sú povinní prevziať prosíredníclvom Ľa
nárskeho druZsIva v Novom Mesle n/Váh. 
(v ďalšom lexte „Družstvo"J každoročne 
jednotlivé druhy olejnatých semien za ce・ 
ny, ktoré určí pred zaisfovaním osevu olej
natých rasllín Cenový úrad a za podmie
nok, kloré určí Ministerstvo hospodárstva 
vyhláškou v Hradných novinách.

Olejnalé semená (plody) musia sa 
predovšelkým v tuzemsku spracovať na 
rastlinné oleje.

§ 4,

(')Pred započatím skľudzne olejnatých 
rastlín Minislcrslvo hospodárstva urči a 
vyhlási v Ortdných novinách čas prevzatia 

olcjnalých semien (plodov) spotrebilefmi 
rastlinných olejov.

ド)Pred započatím odbernej povinnosti 
Ministerstvo hospodárstva upovedomí oso
bitne každého spotrebitera rastlmných ole
jov, koľko najviac je povinný prevziaf jed
notlivých druhov olejnatých semien (plo
dov). Množstvo prevzatia určí sa podľa 
úrody olejnatých semien (plodov), ako aj 
podľa prihlásenej spotreby a výrobnej ka
pacity spotrebiteľa, a to vždy eo zretefom 
na dôležitosť príslušného spotrebiteFskeho 
odvetvia.

§ 5.

(')Pre usmerňovanie hospodárenia 
s olejnatými semenami (plodmi) sa zriaďuje 
pri Ministerstve hospodárstva komisia.

F) Komisia sa skladá z predsedu, jeho 
zástupcu a z rovnakého počtu zástupcov 
(náhradníkov) pestovateľov olejnatých 
rastlín a spotrebiteľov (tiež výrobcov} rast
linných olejov. Predsedu, jeho zástupcu, 
členov a ich náhradníkov menuje minister 
hospodárstva. Predsedu a jeho zástupcu 
menuje z úradníkov Ministerstva hospodár
stva. Členstvo v komisii je funkcia čestná 
a členovia majú nárok len na hotové vý
davky.

'§ 6.

Úlohou komisie (§ 5) je najmä:
a) navrhovať odberné podmienky, za 

akých sú spotrebitelia povinní prevziať 
olejnaté semená (plody) — (§ 3, ods.1)；

b) navrhovať čas prevzatia a odberné 
množstvá olejnatých semien (plodov) pre 
jednotlivých spolrebilefov (§ 4);

c) vyjadrovať sa o žiadostiach na povo
lenie uzavierať pestovateľské dohody a 
sprostredkovaf výkup (§ 13, ods. 3);

d] navrhovať smernice pre uzavieranie 
peslovaleľských dohôd (§ 14);

e) navrhovať výšku odmeny pre Druž
stvo a rozvrhnutie tejto odmeny vo forme 
príspevkov na jednotlivých spotrebitefov 
(§ 16);

f) navrhovať povinné pestovanie olej
natých rastlín v určitých oblastiach (§ 19);

g) navrhovať výšku príspevkov podlá 
§ 18 a ich rozvrhovanie na spotrebitefov；

h) podávaC Ministerstvu hospodárstva 
návrhy a dobrozdania vo veci- usmerňova
nia hospodárenia s olejnatými semenami 
(plodmi).
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DIEL DRUHY.

Priadne rastliny.

§ 7.

(')Každý spotrebiteľ ľanových a ko
nopných polotovarov, počínajúc mäkkým 
ľanom, pc[ažne mäkkými konopami, j? po
vinný používať alebo spracovávať predo
všetkým polotovary z ľanu alebo konopí 
luzemského pôvodu.

(2) Povinnosti uložené touto vyhláškou 
spotrebiteíom ľanových a konopných polo
tovarov sa vzfahujú len na iých spolrebite- 
fov, u ktorých priemerná ročná spotreba 
polotovarov, činí v surovine najmenej 
50.000 kg.

§ 8.

(*)  Každý spotrebiteľ ľanových a ko
nopných polotovarov je povinný prihlásiť 
každoročne dvojmo, najneskôr do 15. ja- 
nuára, predpokladanú ročnú potrebu ľano
vých a konopných polotovarov Minister
stvu hospodárstva. Pre rok 1941 sa lato 
lehota predlžuje do 31.marca. Spotrebiteľ 
súčasne oznámi Ministerstvu hospodár
stva, ktorý spracovateľ ľanových a konop
ných stonkov prevezme pre neho ľanové a 
konopné stonky na spracovanie.

(=)Prihláška má obsahovat: názov a 
sidlo-firmy, stanovisko a železničnú stanicu 
pŕevodzovne, odbor podnikania a očaká
vanú ročnú potrebu mäkkých ľanových 
álebo konopných vlákien alebo priadze. 
Prvá prihláška musí obsahovaC tiež prie
mernú spotrebu mäkkých ľanových alebo 
konopných vlákien alebo priadze za po
sledné dva roky・ 一

§ 9-
(り Spotreb让elia ľanových a konopných 

polotovarov sú. povinní prevziaf od pesto
vateľov prostredníctvom Družstva každo
ročne ľanové a konopné stonky za ceny, 
ktoré určí pred zaistovaním osevu Cenový 
úrad, a za podmienok, kloré určí Minister
stvo hospodárstva a vyhlási v Úradných 
novinách.

ド)Stonkový ľan a konope majú sa pre
dovšetkým v tuzemsku vypracovať na 
mäkký ľan, poťažne na mäkké konope. 
Ministerstvo hospodárstva môže na dosiah
nutie tohto cieľa uložiE podľa potreby 
Družstvu povinnasf zriadil lierňu s urči
tou kapacitou.

§ 10.

(')Pred započatím skfudzne ľanu a ko- 
MinísLerslvo hospodárstva urči a vy-

V Úradných novinách čas prevzatia 
ľanových a konopných stonkov spolrebi-
teľmi ľanových a konopných polotovarov.

(り Pred započatím odbernej povinno
sti Ministerstvo hospodárstva upovedomí 
osobitne každého spotrebiteľa, koľko ľanu 
alebo konôp je povinný najviac prevziat. 
Množstvo prevzatia sa určí podfa úrody 
ľanu a konúp, ako aj podfa prihlásenej po
treby, výrobnej kapacity spotrebiteľa a lo 
vždy so zreteľom na dôležitosť príslušného 
spotrebného odvetvia.

§ 11.
C) Pre usmerňovanie hospodárenia 

s priadnymi rastlinami sa zriaďuje pri Mi
nisterstve hospodárstva komisia.

(3) Komisia sa skladá z predsedu, jeho 
zástupcu a z rovnakého počtu zástupcov 
(náhradníkov) pestovateíov priadnych 
rastlín a spotrebíleFov (tiež výrobcov) ľa
nových a konopných polotovarov. Predse
du, jeho zástupcu, členov a ich náhradní
kov menuie minister hospodárstva. Pred
sedu a jeho zástupcu menuje z úradníkov 
Minislerstva hospodárstva. Členstvo v ko
misii je funkcia čestná a členovia majú ná
rok len na hotové výdavky.

Úlohou komisie (§ 11)je najmä:
a) navrhovaE odberné podmienky, za 

akých sú sporebitelia povinní prevziať ľa
nové a konopné stonky (§9);

b) navrhovaE e覆s prevzatia a odberné 
množstva ľanu a konôp pre jednotlivých 
spotrebiteľov (§ 10);

c) vyjadrovat sa o žiadostiach na povo 
Unie uzavierat pestovateľské dohody a 
sprostredkoval výkup Tanú a konôp (§ 13, 
ods. 3);

d) navrhoval smernice pre uzavieranie 
pestovateľských dohôd (§ 14);

c) navrhoval výšku odmeny pre Druž
stvo a rozvrhnulie tejlo odmeny vo forme 
príspevkov na jednotlivých spotrebiteľov 
(§ 16);

f) navrhovať povinné pestovanie priad- 
nych rastlín v určitých oblastiach (§ 19);

g) navrhovať výšku príspevkov podfa § 
18 a ich rozvrhnutie ha spotrebiteľov la
nových a konopných polotovarov；
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hl podávať Ministerstvu hospodárstva 
návrhy a dobrozdania vo vecí usmerňova
nia hospodárenia s priadnymi rastlinami.

DIEL TRETÍ.

Ustanorenia spoločné.

§ 13.

('I Organizovaním pestovania a spro
stredkovaním výkupu od pestovalefov 
olcinalých semien (plodov) ľanu a konôp 
f ire tuzemskú potrebu a vývoz sa poveruje 
ľanárske družstvo v Novom Meste n.Váh.

(*)  Družstvo svoju vnútornú organizáciu 
upraví podfa smerníc Ministerstva hospo
dárstva.

(■) Uzavi°ra( pestovatefské dohody a 
sproslredkovat výkup akýchkoľvek olej
natých semien (plodov) a priadnych rastlín 
je iným osobám bez osobitného povolenia 
Minislerslva hospodárstva zakázané.

§ 14.

(')Družstvo je povinné najmä;
a) podľa smerníc a pokynov Minister

stva hospodárstva uzavierať s pestovatef- 
mi olejnatých rastlín, lanu a konôp pesto- 
valeTské dohody;

b) sprostredkovať prevzatie olejnatých 
semien (plodov) lanu a konôp od pestova
teľov a ich dodávku odberaleľom;

c) sproslredkovat pestovateľom odber 
pokrulín z olejnatých semien (plcdov)；

d) podávaf Ministerstvu hospodárstva 
žiadané zprávy a dáta.

ド)Ministers ivo hospodárstva môže po- 
veríf podľa polreby uzavieraním dohôd o 
pesíovajií sionkového lanu a konôp a spro- 
slredkovaním výkupu týchto po vypočutí 
Družstva domácich spracovateľov ľanu a 
konôp, ak títo majú alebo si zriadia vlastnú 
lieniu.

§ 15.

Družstvo vykonáva svoju činnosf, sve
renú mu loulo vyhláškou, podľa smerníc 
a pokynov Minislerslva hospodárstva a 
pod jeho dozorom. Ministerstvo hospodár
stva vykonáva dozor svojím zástupcom (ná
hradníkom). Filo majú právo kontrolovať 
činnosť družstva, nazerat do kníh, zápisov 
a spisov a požadovať potrebné vysvetlenia, 
kloré im musia byt bezodkladne dané. 
Musia byf zvaní do všetkých schôdzí 
správnych orgánov Družstva a majú právo 
zaslavit usnesenia alebo opatrenia týchto

orgánov, o ktorých majú za to, že odporu
jú platným predpisom alebo 2áujmom pro
dukcie alebo spracovania olejnatých semien 
(plodov), poťažne priadnych rastlín, s tým 
účinkom, že takéto usnesenie (opatrenie) 
nesmie sa vykonať skôrt než o ňom roz~ 
hodne Ministerstvo hospodárstva. Trovy 
dozoru hradí Družstvo.

§ 16.

Za činnosf podľa tejto vyhlášky prislú
cha Družstvu odmena, ktorú hradia prí- 
spevlcaiDÌ spotrebitelia rastlinných olejov, 
ľanových a konopných polotovarov- Výšku 
odmeny a príspevkov určí Ministerstvo ho
spodárstva.

§ 17.

(l) Pestovatelia, ktorí sa pestovaiefský- 
mi dohodami zaviažu zasiat a vypestovať 
olejnaté semená, fan a konope sú povinní:

a) podávaf Družstvu žiadané zprávy 
o pestovaní olejnatých rastlín, lanu a ko
nôp a dovoliť prehliadku alebo ich klasi
fikáciu;

b) olejnaté semená (plody), fan a kono' 
pe podfa pestovateľskej dohody vypesto
vať, predať alebo dodaf prostredníctvom 
Družstva alebo osoby poverenej podľa § 
14, ods. 2: ヽ

c) prevziať pre vlastnú potrebu pokru- 
tiny z olejnatých semien (plodov), ktoré sú 
spôsobilé pre kŕmenie hospodárskych zvie
ral a to v množstve, odpovedajúcom nimi 
dodaným olejnatým semenám (plodom).

(2) Ceny pokrutín určí Cenový úrad sú
časne s cenami olejnatých semien (plodov) 
—(§ 3, ods.1).Odberné podmienky určí 
Ministerstvo hospodárstva a vyhlási ich v 
Úradných novinách.

§ 16.
Na zveľadenie pestovania olejnatých a 

priadnych rastlín a na výdavky spojené 
s činnosťou komisií (§§ 5, 6,11,12) sú spo
trebitelia rastlinných olejov, ranových a 
konopných polotovarov povinní Minister
stvu hospodárstva platiť príspevky, ktorých 
výšku určí Ministerstvo hospodárstva vy
hláškou v Úradných novinách.

§ 19.

Ministerstvo hospodárstva môže nariadiť 
vyhláškou v Úradných novinách povinné 
pestovanie olejnatých rastlín, ľanu alebo 
konôp v určitých oblastiach.
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§ 20.

(l) Spotrebitelia rastlinných olejov a ľa
nových a konopných polotovarov nesmú 
prevzaté olejnaté semená (plody), ľan a ko
nope znovu uvádzať do predaja, ale musia 
ich použif, spracovať alebo dat spracovať 
najneskôr do jedného roku po prevzatí.

(丁Spotrebiteľom nie je, kto po živno
stenský sprostredkuje len obeh olejnatých 
semien (plodov), ľanu, konôp, polotovarov 
a tovarov z nich.

§ 21.
Pre urovnanie sporov vzniklých medzi 

predávajúcimi a kupujúcimi pre akostné 
rozdiely slonkového a mäkkého ľanu a 
konôp sa zriadi — ak strany o to po-žia- 
dajú — smierčia komisia, Smierčľa komisia 
sa skladá z predsedu, ktorého menuje mi
nister hospodárstva; po jednom zástupcovi 

vyšlú do nej sporné strany. Smierčia ko
misia pri urovnávaní sporu rozhodne aj 
o lom( klo a akou čiastkou znáša útraty, 
spojené s urovnávaním sporu.

§ 22.

Ürady a obce sú povinné spolupôsobil 
pri vykonávaní tejto vyhlášky.

§ 23.

Nezachovanie predpisov tejto vyhlášky 
sa tresce podľa hlavy Vili, zákona č. 
131/1936 Sb. z. a n.

§ 24.

Táto vyhláška nadobúda účinnost dňom 
vyhlásenia.

Dr, Medrický v. r.

ソ Tlafi： Andrei v Bratislave, Trieda krHa Alexandra & 12.
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47・ 
Zákon 

zo dňa 18, marca 1941 
o novej súdnej organizácií a o zmene nie
ktorých ustanovení o organizácií súdov-

Snem Slovenskej republiky 6a u-sniefiol 
na tomto zákone:

§ 1.

Pre všetky riadne súdy sú do 31.mar
ca 1942 účinné u&tanovenia, ktoré platia 
v prípadoch novej súdnej organizácie podľa 
§ 68 Üstavy.

§2 .

(')Sudcovi II. skupiny (§ 3 zikona č. 
217/1896 r. z„ § 36, ods.1 zákona る.103/1926 
a § 4 zákona č. 201/1928 Sb. z. a n.) na 
okresnom súde možno priznať pôsobnosť 
okresného sudcu.

(:)Sudcu podľa ods. í, k.uorý má aspoň 
jednoročnú sudcovskú prax, možno poveriť 
výnimočne vedením okresného súdu, na 
ktorom sú najviac dve systemizované sud
covské miesta.

§3 .
(')Členmi hociktorého senátu na kraj

skom súde môžu byf dvaja okresní sudco
via s hlasovacím právom.

ド)Členmi hociktorého senátu na hlav
nom súde môžu byt dvaja súdni radcovia.

§ 4.

Nemožno rúzviazaf, prípadne zrušiť ko
nanie, rozhodnutie okresného súdu( kraj- 
&k6ho súdu, hlavného súdu vo veci spornej, 
nespornej, trestnej preto, že

1 .predo dňom účinnosti tohto zá'kona 
konal, rozhodoval

a) na okresnom súde sudca H. skupiny 
(§ 2, odfi.1)ako samosudca,

b) na krajskom alebo na hlavnom súde 
6enátt v ktorom boli členmi dvaja sudco
via podľa § 3;

2. predo dňom účinnosti tohto zákona 
a za jeho účinnosti konal, rozhodoval člen 
súdu v dočasnom služobnom pomere f§ 1 
vládneho nariadenia č. 254,1939 SI. z.), ho
ci nebol alebo nie je slovenským štátnym 
občanom.

§ 5.

Počas ucmnosti tohto zákona suspen- 
duje sá účinnosť zákona č.165,1934 Sb. z. 
a n. a — pokiaľ odporujú ustanoveniam 
tohto zákona — aj účinnost §§ 3, 25, 30, 
32 a 42 zákona č. 217/1896 r. z.

§ 6.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosE 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minisler pra
vosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.
Dr. Fritz v. r.

48.
Zákon 

zo dna 18, marca 1941 
o zmenách v prípravnej službe sudcovskej, 
o rovnoprávnosti sudcovskej a advokát
skej skúšky a o zmenách v právnej službe 

verejnonotárskych osnovníkov.

Snem Slovenskej republiky 6a usniesol 
na tomto zákone:

Cena 2.40 Ks.
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úkonoch, spadajúcich do pósobaostí verej
ných notárov, okrem spísania vcrejnono- 
társkych listín.

(り Osnovník, (ktorý má už jednoročnú 
prax, vykonanú u verejného notára, í-ak- 
tiež osúovní'k, ktorý uz složil advokátsku 
alebo sudcovskú, prípadne verejnonotársku 
skúšku, môže za verejného notára, u kto
rého je zapísaný, vykonať všetky úkony, 
spadajúce do pôsobnosti verejných notá
rov, 6em počítajúc aj verejnonotárske lk 
sitiny.

(8) Oprávnenie podľa ods.1 a 2 uderuje 
minister pravosúdia na návrh verejnono- 
társíkej komory.

C) Verejný notár je zodpovedný (§ 17 
zák, čl. XXXV/1874) za úkony verejnono- 
iárskeho osnovuíka podľa ads.1 a 2.

(B) Ustanovenia ods.1 a 2, § 4 zák. Čl. 
VII/1886 sa zrušujú.

§ 5.
Tento záikon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. t.
Dr. Tuka v. r.
Dr, Fritz v. t.

49.
Zákon

zo dna 18, marca 1941
o civilných mžiníerocL

Snem Slovenskej republiky 6a usniesol 
na tomto zákone:

Pojem.
§ L

Civilní inžinieri sú osoby, ktoré dosta
ly oprávnenie vykonávať činnosť podlá 
tohto zákona.

Roztriedenie a títuL
§ 2.

í1) Kategórie civilných inžiDÍerov 6ú:
1 .civilní inžinieri stavební;
2 , civilní inžinieri pre aTchitektúrú a po

zemné staviteľstvo;
3 . civilní inžinieri strojní;
t civilní inžinieri elektrotechnickí;
5. civilní inžinieri banskí;

り Do prípravnej služby sudcovskej (§§ 
4 a 5 zákona č. 217/1896 r. z.) možno zapo
čítať advokátskym alebo verejnonotár- 
Ekym osaovnikom skutočnú prípravnú 
službu u advokáta alebo verejného do tára, 
疝 tieto služby naväzujú na seba bez pre
rušenia. Za prerušenie sa nepovažuje vý
kon vojenskej služby. V prípadoch osobit
ného zreteľa hodných môže minister pra
vosúdia výnimočne započítať aj takú služ
bu, ktorá nenaväzuje na prípravnú službu 
sudcovskú.

(-)Mincier pravosúdia môže podb od
seku 1 započítať úplne alebo čiastočne aj 
predchádzajúcu právnu službu skutočne 
strávenú v iných verejných alebo súkrom
ných službách, ak lam vykonaná prax bo
la lakej povahy, že uľahči prípravnú služ
bu sudcovskú.

り Skutočná prípravná sudcovská služ
ba i po započítaní podlá ods.1 a 2 musí 
trvat najmenej 6 mesiacov.

§ 2.

(*)  Sudcovská skúška (§§ 12 a 13 zákona 
č. 217/1896 r. z.) i pred účinoosfou tohto 
zákona vykonaná je rovnoprávna s advo
kátskou skúškou (zák. čl. LII!〃913),

(:J Ak sudca po úspešnom vykonaní 
sudcovskej skúšky konal v justičnej správe 
najmenej 5 rokov službu aspoň 政o okres
ný sudca alebo štátny zástupca (§ 53 zá
kona č, 103/1926 Sb. z. a n,)( nahradzuje 
to povinnú právnu službu advokátskeho 
osnovnika (zákon č. 164/1940 SI. z.) a má 
po plnení ostatných podmienok nárok na 
zapísanie do soznamu advokátov.

円 Ustanovenie ods. 2 nevzEahuje sa 
na iobo, kto bol zo štátnych služieb dis- 
cíplíiiánie prepustený.

§ 3.

Právna služba ver时noootárskeho osnov- 
nílca, konaná u verejného notára, kto
rému poaia § 8 vládneho nariadenia Č. 
63/1939 SI. z. bolo povolené zastupovať 
stránky pred súdmi, posudzuje «sa rovnako 
ako právna služba advokátskeho osnovní- 
ka( konaná u advokáta (zákon č. 164/1940 
SI. z,).

§ 4.

(り Verejnonotúrsky osnovník (§ 2 zák. 
日•Vn/1886), ktorý už složil predpísaný 
sľub, môže verejného notára, u ktorého 
prevádza prax, zastupovať pri všetkých
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6. civilní inžinieri lesní;
7. civilní inžinieri chemickí；
8. civilní inžinieri zeniemeračskí;
9. civilní inžinieri poľnohospodárski.

(2) Civilní inžinieri majú právo a pri 
výkone svojho oprávnenia aj povinnost 
užívať príslušný Htul podľa ods.1,

(3) Minister dopravy a verejných prác 
môže po vypočutí príslušnej záujmovej or
ganizácie inžmierskej (v ďalšom texte 
„Komora") vyhláškou v Slovenskom zá
konníku zmeniť kategórie civilných inži
nierov alebo zríadit nové kategórie.

C) Vláda po vypočutí Komory môže na
riadením ustanoviť alebo zmeniť predpísa
nú odbornú spôsobilosf a rozsah oprávne
nia civilných inžinierov, ako aj podrobnej
šie vymedzit ich povinnosti.

Rozsah oprávnenia.

§ 3.
P) Civilní inžinieri kategórií, uvede

ných v § 2, ods.1,č.1 až 9, sú oprávnení 
vykonávať príslušné práce len vo svojich 
odboroch, pokiaľ §§ 4 až 8 neurčujú inak.

(a) Obsahom oprávnenia civilných inži
nierov stavebných $ú stavby cestné, most
né, pozemné, vodné a vodohospodárske, 
stavby a práce vodárenské, stokovacie, 
pramenové a kúpeľné práce vodohospo
dárske, slavby v súvislosti s technickou 
úpravou pôdy, meliorácie každého druhu a 
scefovania pozemkov, s výnimkou zeme- 
meračských prác pri scefovani pozemkov 
alebo iných všeobecných úpravách pozem
kovej držby, ďalej stavby železničné, jas“ 
kové, hlbinné a príbuzné sta-vby s výnim
kou banských prác, ako aj špeciálne sta
vebné konštrukcie, ktoré vyžadujú složité 
statické výpočty, z každého materiálu a 
všetkých systémov.

C) Odbory civilných inžinierov, uvede
ných v § 2, ods,1,č. 2 až 9, sú určené 
i ch titulmi (§ 2).

C) Vo svojich odboroch sú civilní inži
nieri oprávnení:
a) vyhotovovať plány a technické návrhy 

každého druhu, technické zprávy, vý
počty, výkazy hmôt a prác, ako i roz
počty predbežné a podrobné；

b] viesť technické práce, spadajúce do 
ich odboru, prevziaf vykonávanie «ta
kýchto prác, ako i preber if (kolaudo
vať) práce inými vykonajié：

1

c) vykonávať meranie (zamerovanie, zá
pisy, výpočty, plány), pokiaľ súvisia 
s navrhovaním a vykonávaním technic

kých prác — vynímajúc tie zememerač- 
ské práce, kloré sú potrebné pre sosta
venie nového alebo pre úpravu doíeraj^ 
šieho katastrálneho operátu —, vyhoto
vovať príslušné plány polohopisné a 
svahomerné, potom iné práce príprav
né, zísťovacie a vymerovacie, skúšobné 
a kontrolné, pokiaľ súvisia s ich porad
nou a znaleckou činnosťou alebo s na
vrhovaním a vykonávaním technických 
prác, a to v medziach svojich oprávnení.

§ 4.

(り Civilní inžinieri banskí sú oprávnení 
vyhotovovať a prevádzať návrhy, projekty 
a rozpočty 'technických prác s baníctvom 
súvisiacich (§ 131 obecného banského zá
kona), najmä strojov a zariadení potreb- 

pre banské závody, úpravne a huty, 
vymeriavať a mapovať v bani a na 

povrchu, kontrolovat a overovať plány a 
kópie banských diel, mať dohľad, vedenie 
a dozor pri vykonávaní takýchto prác oso
bami inými, podávaf posudky, výpočty a 
odhady vo veciach banských a pod.

(2) Výkony civilných inžinierov ban
ských, vykonané na príkaz banského úra
du, ako vymedzníkovanie, obnova a urče
nie hraníc banských oprávnení (§§ 64, 67 
a 68 obecného banského zákona), osved
čenia vydané nimi na podklade takých vý
konov o zistených skuíocnostiach, overo
vanie originálov a kópií máp, pokladajú sa 
za také, ako keby boly vykonané úradní
kom vrchnostenského banského úradu.

§ 5.

Civilní inžinieri chemiokí sú oprávnení 
vyhotovovať projekty a návrhy na che- 
micko-technické práce — v tom aj na 
menšie práce stavebné, strojné a elektro
technické nízkeho napätia, s nimi priamo 
súvisiace, zariaďovať chemícko-technické 
postupy, vykonávať na žiadosť 'aleto na 
príkaz výrobnú, technickú, pracovnú, ho- 
^podársku a bezpečnostnú kontrolu v che- 
mícko-technických závodoch, konať che- 
micko-technické rozbory, podávaf chemic- 
ko-technícké a technologické posudky,

§ 6.

Civilní mžínierí zememeračskí sú. opráv
není vyhotovovať a vykonávať všetky ze- 
memeračské práce spojené s úpravou po
zemkovej držby i sceľovania pozemkov, 
s výnimkou melioračných prác každého 
druhu, ďalej každé projektovanie, vyme
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riavanie vo vodorovnom a svislom smere 
vo vxmeriavacom odbor% a to najmä: plány 
polohopisné a svahomemé, plány na roz
delenie a ohraničenie pozemkov, plány ko- 
masacné a arondačné s výnimkou plánov 
bonilačných, plány parcelacné, segregac- 
né, proporciačné, vytýčenie, upravovanie 
a obmedznikovanie hranie, meranie výšok, 
všetky kartografické a fologrametrické 
práce a plány,

§工

Civilní inžinieri poľnohospodárski £Ú 
oprávnení vyhotovovať návrhy, projekty a 
rozpočty pre poľnohospodársku výrobu 
tieto uskutočňovaí, pre poľnohospodársku 
výrobu prevádzať výskumníctvo, pokus- 
níctvo, rozbory a skúšanie výrobných 
prostriedkov poľnohospodárskych (ひkrem 
paliva, sneliva a mazadiel), dalej rozbory, 
skúšanie poľnohospodárskych a poFnoho- 
spodársko-priem)-selných výrobkov! pokiaT 
sa ďalej technologicky nespracujú a ne
používajú, podávaf odborné mienky a po
sudky, vykonávať bonitácie a bonitačné 
plány, odhady polnohospodárskych podni
kov a pozemkov i odhady škôd živelných 
na nich, kalkulácie a štatistiky, preskúma- 
vaf uvedené činnosti a vydávať o tom 
Overenia, organizovať a viesť poľnohospo-, 
dárske podniky a pofnohospodàrsko-prie- 
m^lové závody, vyhotovovať hospodárske 
dispozície a rozpočty ua ich zariadenie a 
vykonávať na žiadosť alebo na príkaz 
výrobnú, účtovnú a obchodnú revíziu pre
vádzky; projektovať a vykonávaE hospo- 
dárske zveladenie pôdy, jednoduché za
riadenia odvodňovacie a zavodňovacie na 
jednollivých poľnohospodárskych podni
koch, a to len v súvislosti s hospodárskou 
melioráciou, v tej islej súvislostí úpravu 
pastvín, rekuJfiváciu pozemkov, okrem za
lesňovania, a to bez akýchkoľvek úprav 
tokov a väčších zariadení stavebných a 
pokiaľ súvisia s prevádzkou a zariadením 
poľnohospodárskych závodov; dispozičné 
projeklovaf poľnohospodárske stavby po- 
zemné a jednoduché zariadenia strojné a 
elektrotechnické nízkeho napätia, pokiaľ 
súvisia s prevádzkou a zariadením poFno- 
hospodárskych a pofnohospodàrsko-prie- 
myslovych podnikov.

§ 8,

Oprávnenia uvedené v § 3, ods, 4 pri
slúchajú aj mimo vlastný odbor:
1. civilným inžinierom siavebným, nakoľ

ko ide o jednoduché zariadenia strojné 

a elektrotechnické nízkeho napätia, alt 
súvisia priamo so stavbami a prácami 
inžinierskymi, uvedenými v § 3, ods. 2, 
a sú ich doplnkom;

2. civilným inžinierom pre architekturu a 
pozemné staviteľstvo, nakoľko ide ,o iné ■ 
stavebné zariadenia a jednoduché stroj
né a elektrotechnické zariadenia nízke
ho napälia, ale tieto zariadenia súvisia 
priamo s pozemnými stavbami a sú ich 
doplnkom;

3, civilným inžinierom strojným, nakoľko 
ide o iné stavebné zariadenia, počítajúc 
v to jednoduché pozemné stavby a jed
noduché elektrolecluHcké zariadenia, 
a'k tieto slavby a zariadenia priamo sú
visia so £ tavbami a prácami strojnými a 
sú ich doplnkom;

4. civilným inžúiierom elektrotechnický# 
.nakoľko ide 〇 iné stavebné zariadeniai 
počítajúc v to jednoduché póz animé 
stavby a jednoduché strojné zaria'denia1 
ak 'Lieto staivby a zariadenia priamo sú
visia so stavbami a prácami elektro
technickými a sú ich doplnkom;

5. civilným inžinierom lesným, ‚nakoľko 
ide o jednoduché stavby pozemné, cest- 
néf vodnét mostné, s'l'avby lesných do
pravných prostriedkov, zariadení Da 
dopravu lesných produktov, lesných 
železníc pre neverejnú dopravu a jed
noduché zariadenia strojné a elaktro- 
technické nízkeho na'pätia, nakoľko tie
to stavby a zariadenia priamo súvisia 
s prevádzkovým zariadením a hospo
dárstvom lesným a sú jeho doplnkom, 
ďalej íiakoľko ide o lesnícko-technické 
hradenie bystrín.

§ 9.
Civilní inžinieri sú oprávnení vo ve

ciach svojho povolania radiť stranám a 
v medziach príslušných právnych predpi
sov ich zastupovať Dred úradmi, ďalej vy・ 
konávaf znaleckú čiimosf pre súdy a úra
dy, korporácie a straky, podáivaf posudky, 
konať výpočty, odhady, kalkulácie, -na žia
dosť alebo na príkaz uskutočňovať koïirtro- 
lu prevádzky a revízie vo všetkých od
vetviach svojho odboru, preskúšavať a ove
rovať príslušné listiny, projekty, p-lány, ná
vrhy, výkresy, výpočty a postupy alebo 
ich kópie.

§ 10.

f1) Ustanovenia o oprávneniach civil
ných inžinierov nevzťahujú sa na práce 
konané zamestnancami štátu alebo g lát- 
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nych podnikov a do konca roku 1942 ani 
na práce zamestnancov sväzkov územnej 
samosprávy a ich podnikov.

(2) Ak vznikne spor alebo pochybnosf 
o rozsahu oprávnenia jednotlivých kategó
rií ciivilných inžiaierov alebo o udelení 
oprá-vnenia, rozhodne po vypočutí Komory 
minister dopravy a verejných prác, kde 
treba, v dohode s príslušnými ministrami.

§ 11,

P) Úrady verejnej správy pokladajú 
listiny, vysvedčenia, výkresy, výpočty, 
posudky a pod，, ktoré na ich žiadosť vyho
tovili; cŕvilní inžinieri vo svojom odbore 
predpísaným spôsobom, za také, ako by ich 
bol vyhotovil štátny úrad.

(2) Podľa plánov, vyhotovených alebo 
overených civilnými inžiniermit .možno 
udelif najmä povolenie stavebné, vo do
pravne a iné, ‚証。ai živnostensko-právne 
schválenie.

Odborný a pomocný personál.
§ 12,

(*)  Civilní inžinieri môžu zamestnávaf 
odborný a pomocný personál,

C) Civilní inžinieri, pokiar vykoná
vajú práce so svojím vlastným živno
stenským pomocným personálom, podlie
hajú ustanoveniam hlavy VI. a VIL živno
stenského zákona, pričom funkciu živno
stenského spoločenstva vykonáva Komora. 
Organizáciu Komory upraví osobitný práv
ny predpis.

Prevodzovne,
§ 13.

Predpisy hlavy III, živnostenského zá
kona sa vzťahujú aj na prevodzavne civil
ných inžinierov, nakoľko sú spln&né pod
mienky § 40 živnostenského zákona.

Nadobúdanie oprávnenia.
§ 14.

P) Oprávnenie civilného inžiniera môže 
dostať bezúhonný a svojprávny slovenský 
štáiLny občan, ak
a) vykonal príslušné odborné štúdiá (§ 16), 
b) bol prakticky zamestnaný po určený Čas 

a predpísaným spôsobom (§ 17),
c) vykonal skúšku, ak nie je od <nej oslo

bodený (§ 18).
(s) Oprávnenie nemôže dosiahnuť:

a) zamestnanec Štátu, jeho alebo ním spra
vovaných podnikov, ústavov, fondov 
alebo základín, v činnej službe, vyníma
júc osoby uvedené v § 19, vela druhá;

b) klo vykonáva zamestnanie, kloré sa 
nesrovnáva s povahou a výkonom, povo
lania civilného inžiniera, alebo sa stal 
svojím konaním nehodným dôvery;

c) kto sa pokladá podľa platných predpi
sov za 2ida, ak minister dopravy a 
verejných prác po vypočutí Komory a 
Ústredného hospodárskeho úradu nepo
volil výnimku.
(1 Zamestnancom [ods, 2, písní, a)] na 

odpočinku môže udelif oprávnenie minisler 
dopravy a verejných prác po vypočutí Ko
mory len so súhlasom ministra financií.

§ 15.

(り Oprávnenie civilného inžiniera ude
ľuje na ži'adosf minister dopravy a verej
ných prác, kde treba v dohode so zúčast
nenými mhústranú. Oprávnenie platí pre 
celé územie štátu.

(=)Cudzincom možno udeliť oprávnenie 
civilného inžiniera iba v itom prípade, ak 
okrem splnenia ostatných pre tuzemcov 
platných podmienoik preukážu, že pôsobili 
ako inžinieri alebo a&o podnikatelia, uve
dení v § 34, na území Slovenskej repu
bliky pred 14. unarcom 1939. Výnínaky 
z tohto ustanovenia môže pov&lií na žia
dosť uchádzačov minislter dopravy a verej
ných prác, -kde treba v dohode so zúčast
nenými ^ministrami. Takéto oprávnenie 
možno viazaf podmienkami.

(3) Civilný inžinier môže zadat vykoná
vať svoje oprávnenie, ak složí na prísluš
nom okresnom úrade prísahut že bude 
svedomite a nestranne vykonávať práce 
jemu (kýmkoľvek sverené.

C) Okresný úrad vyhlási v Úradných 
novinách, den složenia prísahy a sídlo civil
ného inžiniera, ako i každú jeho zmenu 
(§ 22).

Odborné štúdiá.
§ 16.

í1) Štúdiá možnô preukázaf vysved
čením Slovenskej vysokej školy technickej 
alebo niektorej vysakej školy itechnického 
smeru bývadej reptŕbliky Česko-Sloven
skej o složení záverečnej (odbornej) štát
nej skúšky alebo o dosiahnuti doktorátu 
príslušného odboru, a to:
a) pre civilných inžinierov starvebných, pre 

architektúru a pozemné srtaviteFstvo,
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strojných, cleklrotcchnických, banských, 
lesných, chemických a pofnohospodar- 
skych, na príslušnom študijnom oddele
ní alebo patričnom odbore niektorej vy- 
sokci školy technického smeru；

b) pre civilných inžinierov zememerač  
ských na oddelení zememeračského in
žinierstva vysokej, školy technického 
smeru alebo na bývalom geodetic
kom behu niektorej vysokej školy tech
nickej, ďalej do 1.marca 1934 na nie
ktorom inom odbore niektorej vysokej 
školy technického smeru, ktorého štát
ne skúšky obsahujú aj skúšku z vyššej 
geodézie;

*

c) pre civilných inžinierov banských na 
banskom odbore vysokej školy banskej 
a lesníckej v Banskej Štiavnici alebo 
vysokej školy banskej v Pŕibrami, 
ド)Pre dosiahnutie oprávnenia civil

ného inžiniera elektrotechnického mož
no štúdiá preukázať aj vj»svedčeium o 
složení druhej šiátnej skúšky z odboru 
pre stavbu strojov, ked v čase, kedy boľa 
táto skúška složená, nebolo eSle na tej- 
ktorej vysokej technickej škole osobitné 
oddelenie pre elektrotechniku.

(')Ak tde o obdobné vzdelanie na nie
ktorej cudzozemskej vysokej škole rovna
kej úrovne, má záverečný cudzozemský 
študijný preukaz rovnakú platuosC podľa 
odsekov 1 alebo 2 len po noslrUikovaDi 
Ministerstvom Školstva a národnej osvety.

Šludijným vysvedčeniam, uvedeným 
v ods.1 až 3, rovnajú sa obdobné vysved
čenia niektorej vysokej školy technickej 
alebo jej na roveň postavenej odbornej 
škoJy v bývalom Rakúsko-Uhorsku： získa
né najneskoršie 31.júla 1919,

f) Študijným vysvedčeniam, uvedeným 
v od$.1 až 3, rovná sa da旧 preukaz 〇 tooit 
že žiadateľ dosial na niektorom odbore vy
sokej školy technickej v Budapešti diplom 
ínžwiera, aJebo nadobudol oprávnenie 
na užívanie titulu inžiniera „diplomovaný" 
podľa nariadenia č. 22.578 j890 V, K. M. 
(uh, min, kultu a vyučovania) a to v obi
dvoch prípadoch najneskoršie 31.júla 1919,

Praktické zamestnanie.

§ 17.

f1] Pralílícké zamestnanie treba pre“ 
ukúaf uspokojivým a hodnovemým vy
svedčením o lom, že uchádzač vykonal po 
ukončení predpísaných štúdií odbornú 
prax, trvajúcu najmenej paf rokov, a uchá
dzač, klorý z príslušného odboru nádobu-

dol doktorskú hodnosf, odbornú prax, 
trvajúcu najmenej štyri roky, čas praxe od 
skúšky dospelosti až po druhú štáínu skúš
ku a čas, slrávený v prezenčnej sluZbe vo
jenskej alebo v náhradnej zálohe, ako aj 
počas mobilizácie alebo vojny, môže sa po- 
čílat polovicou.
ド)Odborná prax musí byť vykonaná 

alebo u civilného inžiniera príslušného od
boru alebo u staviteFa (§ 34, ods.1)alebo 
pod vedením odborníka vo verejnej alebo 
súkromnej službe alebo v stá inom podniku, 
fonde i základine, Idoré sú spô-sobilé spro
stredkovať praktické vedomostí, potrebné 
pré príslušný odbor.

(3) Za rovnakú prax pokladá sa aj od
borná činnosf toho druhu na vysokých 
školách technického smeru.

(4) O započítateľnosti odbornej praxe 
treba vypočuť Komoru; v sporných prí
padoch podľa ods. 3 je smerodajné stano
visko Minis-terslva školstva a národnej 
osvety.

Skúška.

' § 18.

(り Skúške pred komisiou, ktorú zriadi 
minister dopravy a verejných prác, možno 
sa podrobiť po ukončení predpísaných štú
dií a po uplynutí ítroch rokov predpísanej 
praxe. Tu platí rovnako ustanovenie § 17, 
ods.1,Ku skúške možno pripus tit len 
uchádzačov, ktorí vyhovujú podmienkam, 
predpísaným v § 14, ods.1,písní, a) a b).

F) Predmety skúšky sú: 
a) národné hospodárstvo, 
b) základy ústavného a správneho právaj 

'c) zákony a nariadenia odborné i stavov- 
slcé, vzťahujúce sa na povolanie civil
ného inžiniera príslušnej kaiegórie.
E) Skúška z národného hospodárstva 

a ústavného a správneho práva sa odpustí 
uchádzačom, ktorí sa preukážu vysoko
školskými vysvedčeniami o skúške z tých
to predmetov, alebo ktorí pri niektorej 
štátnej skúške podľa skúšobných predpi
sov, platných pre ich odbor, museli preuká
zať vedomosti z týchto predmdto/v, ďalej 
uchádzačom, ktorí už nadobudli oprávne
nia civilného inžiniera niektorej kategórie.

(')Od skúšky sú celkom oslobodení: 
a) profesori a súkromní docen'ti na vyso

kých školách technického smeru, ktorí 
učia praktickým odborom;

b) uchádzači o oprávnenie pre kategórie, 
uvedené v § 2, ods.1,ak složili skúšku,
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§ 31.

(り Diplomovaní inžinieri, inžinieri bez 
označenia „diplomovaní**  a oprávnení ze
memerači, ktorí vykonávajú oprávnenia, 
uvedené v § 32, ode. 3 a 4, podliehajú 
obdobne ustanoveniam tohto zákona.

(2) Ich prava, nadobudnuté za platno
sti doterajších predpisov, zostávajú ne
dotknuté.

§ 32.

(J) Civilní lechnikovia, ktorí nadobudli 
oprávnenia podľa nariadenia Ministerstva 
vnútra č, 8152/1886 alebo podľa nariade
nia č, 77/1913 r. z. alebo podľa vládneho 
nariadenia č. 38/1934 Sb. z. a n,, a vy
konávajú do dňa účinnosti tohto zákona 
oprávnenie na území Slovenskej republiky, 
používajú názvy a výkonávajú oprávnenia 
podľa tohto zákona. Daterajší „civilní geo
metri a kultúrni techníkovia**  budú sa na 
budúce meaovat ‚‚civilní inžinieri zeme- 

••・コ meračskí a kullúrni**.
ド)Diplomovaní inžinieri a inžinieri 

bez označenia „diplomovaný'*,  ktorí vyko
návajú oprávnenia, nadobudnuté podľa 
bývalých uhorských právnych predpisov, 
môžu tieto oprávnenia vykonávať i na
ďalej v rozsahu, určenom rtýmito pred- 
piismi, ak 6Ú členmi Komory, musia však 
užívaf len názvy, ktoré odpovedajú ozna
čeniu odborov, kloré absolvovali na vy
sokej škole technickej v Budapešti alebo 
na vysokej škole banskej a lesníckej 
v Banskej Štiavnici. Užívať názov a vy
konávať oprávnenia podľa tohto zákona 
môžu len vtedy, ak im bude udelené 
oprávnenie civilného inžiniera.

P) Zememerači, ktorým bolo u-delené 
oprávnenie podľa nariadenia č. 40/1909 

’コ !. M. (uh. min. spravodlivosti) alebo po
dľa vládneho nariadenia č. 148/1922 Sb. 
z. a n., alebo podľa vládneho nariadenia 
č. 65/1930 Sb. z. a n.( sú členmi Komory 
a môžu toto oprávnenie vykonávať aj 
nadalej v rozsahu, určenom týmito pred
pismi a budú užívať názov „civilný inži
nier zememeraoský".

C) Pre civilných inžinierov zeme- 
meračekých, ktorým bolo udelené opráv
nenie civilného geometra 6 obmedzením 
eídla na určitý súdny okres, platí toto ob
medzenie naďalej.

§ 33.

(*)  Uchádzačom o oprávnenie civilného 
inžiniera, ktorí sú diplomovanými inžinier
mi alebo inžiniermi bez označ&nia „diplo

movaný", ktorí 6Ú členmi Komory a slo
venskými štátnymi občanmi a vykonávajú 
oprávnenie na základe úradného povole
nia, môže po vypočutí Komory Mini
sterstvo dopravy a verejných prác po 
dohode s Míníslerslvom školstva a národ
nej osvely skúšku (§ 18) celkom odpu- 
stif.

f) Týmto uchádzačom možno po- 
vypočulí Komory ich samosta'tnú činnosf 
plne zarátať do praktického zamestnania ' 
(§ 17) od času, kedy sa stali členmi Ko
mory.

(3) V prípadoch, keď uchádzač vyko
nal svoje štúdiá po 31.júli 1919 v cudzine, 
zarátanie (ods. 2) je prípustné len, ak pre- 
ukaizy o týchto cudzozemských štúdiách 
boly podľa platných predpisov nostrifiko
vané.

§ 34.

(x) Oprávnenie staviteľskej živnosti (§ 
2 vládneho nariadenia c. 103/1925 Sb. z. a 
n.), získané najneskoršie dňa 31.decembra 
1944, zostáva nedotknuté.

f) Oprávnev.ie staviteľskej živnosti (§
2 vládneho nariadenia č. 103,1925 Sb. z. a 
■n.), získané po 31.decembri 1944, opráv
ňuje samostälne vykonávať pozemné 
stavby —okrem rámových koostrukcií,— 
ako aj všetky stavebné práce v takom roz
sahu, v akom sa vyskytujú pri pozemných 
stavbách v tomto odseku uvedených.

C) Oprávnenie staviteîâkej živnosti, 
uvedenej v ods. 2t možno rozšíriť v po
mere k študijnej osnove odborných škôl. 
Takéto rozšírenie upraví minister hospo
dárstva v dohode s príslušnými ministrami 
a vyhlási v Úradných novinách.

Ustanovenia záverečné.
§35.

Týmto zákonom sa mení nariadenie 
č. 130/1917 r. z., ktorým sa upravuje 
oprávnenie užívať stavovský názov „inži
nier'*,  natoľko, že nabudúce môžu užívať 
názvov „inžinier" (Ing.) aj osoby, ktorým 
prislúcha podľa tohto zákona názov „civil
ný inžinier",

§ 36.
Ustanovenie § 251, ods. 2, písm. f) živ

nostenského zákona č. 259/1924 Sb. z. a 
n.( že mu nepodliehajú úkony inžinierov a 
zememeračov podľa nariadenia č. 22.578/ 
1890 V. K. M. (uh, ministra kultu a vyučo
vania) o užívaní názvu „nižinier" a podľa 
zákonného článku XXXIX/1908 a vládne-
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ho nariadenia č.148 1922 Sb. z. a menia 
sa lak. že ži\-noslenskému zákonu nepod
liehajú ûkon>r civilných inžinierov, diplomo
vaných inžinierov, inžinierov bez označe
nia ‚‚diplomovaný" a oprávnených zeme
meračov podľa lohlo zákona.

§ 37.
p) Dňom účinnosti tohlo zákona strá

cajú plalnost, pokial tento zákon neusla- 
novuje inakšie, všetky ustanovenia, ktoré 
mu odporujú. Zrušujú 6a najmä:

Vládne nariadenie č. 38 1934 Sb. z.
a n., 

ustanovenia oddielu I. a II. vládneho
nariadenia č. 65 1930 Sb. z. a n.t

§ 34 vládneho nariadenia č. 103/1925 
Sb. z. a n.,

§ 4 zák. čl. XXXIXÌ908, nakoľko sa 
ním zmocňuje minister pravosúdia, aby 
vydal nariadenie o spôsobilosti a skúške 
zememeračov a ich pomocníkov a discipli
nárne predpisy pre nich,

bod 6, nariadenia č. 22.578/1890 V. K. 
M. (uh. minislra kultu a vyučovania).

(：)Týmlo zákonom zostávajú nedotlcnu- 
lé ustanovenia § 44 zákona č, 177/1927 
Sb. z. a n. a § 42 a nasledujúce vládneho | 
nariadenia č. 64 1930 Sb. z. a n.

§38.
Tento zákon platí a nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister do- 
a verejných prác a nunister hospo- 

a so zúčastnenými ministrami.
Dr, Tiso v, r.
Dr, Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. t. Sivák v. r. 
Dr, Fritz v. r. Dr, Medrický v. r.

SUdo v. r.

50.
Zákon

zo dna 18, marca 1941
o sjednotení obvodov okresných úradov, 
okresných súdov, iných úradov a ich sídel.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

DIEL PRVÝ,
§ 1-

Zríatfovaf alebo zrušovať okrasné úra
dy, aJebo meniť ich obvody a sídla možno 
len zákonom a to lak, aby obvody okres
ných súdov a ich sídla boly s nimi totožné« !

DIEL DRUHY.

§ 2.

Okresný úrad z Holiča sa prenáša do 
Skalice.

§&

Z obvodu okresného úradu v Brezne 
nad Hronom sa vylučujú obce Brusno, Me- 
dzibrod nad Hranom a Svätý Ondrej nad 
Hronom a pričleňujú sa k obvodu okresné
ho úradu v Banskej Bystrici.

§ 4.

Z obvodu Okresného úradu v Hlohovci 
sa vylučujú obce:

a) Kepe芝d, Pata, Sopoiňa a pričleňujú 
sa k obvodu Okresného úradu v Nitre,

b) Šíntava 6a pričleňuje k obvodu 
Okresného úradu v Trnave.

§ 5.
Z obvodu Okresného úradu v Hnúšli 

sa vylučujú obce Drábsko, Lom nad Rima
vicou, Šikla a p/íčleňujú sa k obvodu 
Okresného úradu v Brezne nad Hronom.

Z obvodu Okresného úradu v Dolnom 
Kubíne sa vylučuje obec Valaská Dubová 
a pričleňuje 6a k obvodu Okresného úra
du v Ružomberku,

§7.
Z obvodu Okresného úradu v Malac

kách 6a vylučujú obce Bílkové Humence, 
Šajdŕkove Humence, Borský Svätý Mikuláš, 
Borský Svätý Peter a (pričleňujú sa k ob
vodu Okresného úradu v Seaici.

§ 8,

Z obvodu Okresného úradu v Zlatých 
Moravciach sa vylučujú obce Balvany 
t, Šalmoš, Cajkov, Kľačany, Hronské Ko” 
6Íhy, Velké Kozmálovce, Opatová, Pod- 
lužany, Rybník, Starý Tekov, Tlmače, 
Tekovská Nová Ves a pričleňujú sa k ob
vodu Okresného úradu v Novej Bani.

§ 9.

Z obvodu Okresného úradu v Prievidzi 
6a vylučujú obce Píla, Veľké Pole a pri
čleňujú 6a k obvodu Okresného úradu 
v Novej Bani.
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§ 10. § 19.
Z obvodu Okresného úradu v Spišskej 

Novej Vsi sa vylučuje ‚obec Henclová a 
pričleňuje 6a k obvodu Okresného úradu 
v Gelnici.

§ lt

Z obvodu Okresného úradu v Spišskej 
Starej Vfii 6a vylučujú obce Čierna Hora, 
Jurgov, Repi6ko a pričleňujú sa k obvodu 
Okresného úradu v Kežmarku.

§ 12.
Z obvodu Okresného úradu vo Vrano

ve nad Toplou sa vylučujú otče Bačkovfk, 
čakanovce, HerTany, Vyšná Kamenica, 
Rank ovce, Žírov^e a pričleňujú sa k ob
vodu Okresného úradu v Trebišove.

§ 13.

Osada Brezová sa odčleáuje od obce 
VeTké Uherce a pričleňuje sa k obci Veľ
ké Pole.

DIEL TRETÍ.

§ 14.
Z obvodu Okresného súdu v Trnave 6a 

vylučujú obce Pata, Šoporňa a pričleňujú 
sa k obvodu Okresného 6údu v Nitre.

§ 15.
Z obvodu Okresného súdu v Novej Ba

ni sa vylučujú obce Bátovce, Drženice, 
Hurša, Malé Krškany, Dolný Prandorf, 
Horný Prandorf, Pukanec a pričleňujú 6a 
k obvodu Okresného súdu v Banslkej 
Štiavnici.

§ 16.
Z obvodu Okresného eúdu v Gelnici sa 

vylučujú obce Krompachy, Nižné Slovin- 
ky, Vyšné Slovinky a pričleňujú sa k ob
vodu Okresného súdu v Spišskej Novej 
Vsi.

§ 17.
Z obvodu Okresného súdu v Hnúšti 6a 

vylučujú obce Drgbsk仇 Lom nad Rimavi
cou, Sihla ・a pričleňujú sa k obvodu Okres
ného súdu v Brezne nad Hronom,

§ 18.
Z obvodu Okresného súdu v Brezne nad 

Hronom sa vylučujú obce Brusno, Medzi- 
brod nad Hronom a Svätý Ondrej nad 
Hronom a pričleňujú sa k obvodu Okres
ného súdu v Banskej Bys-trici.

Z obvodu Okresného súdu v Dolnom 
Kubíne sa vylučuje obec Valaská Dubo
vá a pričleňuje 6a k obvodu Okresného 
súdu v Ružomberku.

§. 20.
Z obvodu Okresného súdu v Krupine 

sa vylučujú obce Bohunice, Dolný Almáš, 
Horný Almáš, Dolné Brhlovce, Horné Brh- 
lovce, Jalakšová, Vefké Krskany, Pečeni- 
ce. Dolné Žemberovce, Horné Žemberovce 
a pričleňujú sa k obvodu Okresného súdu 
v Banskej Štiavnici. /

§ 21.
Z obvodu Okresného «údu v Malac

kách 6a vylučuje obec Bílkove Humence 
a pričleňuje 6a k obvodu Okresného eúdu 
v Senici.

§ 22.
Z obvodu Okresného súdu v Turčian

skom Svatom Martine 6a vylučujú obce 
Sklené, Horná Štubna, Dolný ；Turček, Hor
ný Turček a pričleňujú sa k obvodu Okres*  
ného eúdu v Kremnici.

§ 23.
Z obvodu Okresného súdu v Zlatých 

Moravciach 6a vylučuje obec Babindol a 
pričleňuje 6a k obvodu Okresného súdu 
v Nitre.

§ 24.

Z obvodu Okresného eúdu vo Vyžnom 
Svidníku sa vylučuje obec OFsavka a pri
čleňuje sa k obvodu Okresného súdu 
v Stropkove.

§ 25.
Z obvodu Okresného «údu v Topoľča

noch sa vylučujú obce Radobica( Horná 
Ves a pričleňujú sa k obvodu Okresného 
súdu v Prievidzi.

§ 26.
Z obvodu Okresného súdu v Spišskom 

Podhradí sa vylučujú obce Spišský Hru- 
šovf Jamnik, Vítkovce a pričleňujú sa 
k obvodu Okresného súdu v Spišskej No
vej Vsi.

§ 27.
Z obvodu Okresného súdu v Spišskej 

Starej Vsi sa vylučujú obce Jurgov, Re- 
pisko, Čierna Hora a pričleňujú 6a k ob
vodu Okresného súdu v Kežmarku.



25s Slovenský zákonník č. 50. a 51,

Opatrenie
Slovenskej národnej banky 

(č. 26)
zo dna 24. marca 1941

o úprave platieb, vyplývajúcich z tovaro： 
vého styku medzi Slovenskou republikou 

a Królovstvom Maďarským.

Cl.1.'
(l) Počínajúc d五om 12. marca 1941 mô

žu slovenskí vývozci pri predaji tovaru do 
Maďarska cenu ujednaf a tovar fakturo
vať výlučne v Ks.

(2) Počínajúc týmto dňom môžu sloven
skí dovozci sjednávaf uzávierky na dovoz 
tovaru z Maďarska a prijímať faktúry vy
stavené výlučne v Ks.

Čl.2.
Ustanovenia čl.1 vzťahujú 6a na 

tovary II. a III, skupiny, uvedené v čl.2 
opatrenia Slovenskej národnej banky č.12, 
uverejneného vyhláškou ministra financií 
zo dňa 17. novembra 1939, č. 284 SI. z； f. 
j. na tovary, pri ktorých sa platby uškuー、 
ločňujú cez “Maďarský" kompenzačný účel 
RIMA" u Bratislavskej všeobecnej banky 
v Bratislave a na tovary, pri ktorých sa 
platby uskutočňujú cez ‚‚Učet maďarské
ho tovarového styku*  u Bratislavskej I. 
sporivej banky v Bratislave. .

Čl.3.
Záväzky, ktoré vyplývajú z uzávierok 

sjednanýcli pred 12. marcom 1941 v peng6, 
treba pri piatbe prepočítať starým kur： 
zo m, t. j. podfa záznamu Ks v Budapešti 
pred 12. marcom 1941.

一 Cl.4."
Pokiaľ boly v čase od 12. marca 1941 

do uverejnenia tohto opatrenia sjednané 
uzávierky na pengô, treba ich v smysle 
tohto opatrenia a podlá vyhlášky Ceno
vého úradu zo dna 12. marca 1941 č.101 
Úr. novín o zákaze zvyšovania ceny to
varu dovezeného z Maďarska, zmeniť na 
uzávierky s plnením v Ks.

臼..5.
Toto opatrenig oadobúda účinnosE 

dňom uverejnenia.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE.

Guvernér： Nám. riaditeľ：
Dr, Karvaš v. r. Dr. Virsik v. r.

§ 28.

Z obvodu Okresného súdu v Spišskej 
Novej Vsi 6a vylučujú obce Vondrisel, 
Hcnclová a pričleňujú sa k obvodu Okres
ného súdu v Gelnici

.§ 29. .

Obvod Okresného súdu na Myjave sa 
vylučuje z obvodu Krajského súdu v Bra
tislave a pričleňuje sa k obvodu Krajské
ho súdu v Trenčíne

DIEL ŠTVRTV.

§ 30.

Obvody íinančných a iných úradov a 
ich 6idel sa prispôsobia obvodom okres
ných úradov a okresných súdov podľa 
tohto zákona.

§31 .

Tento zAkon nadobúda účinnosť 60. 
dňom po ^hlásení; vykonajú ho zúčastne
ní ministri.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Dr. Tuka v, r.
Mach v. r. Medrický v. r.
Dr, Pnižmský v, r. Stano v. r. 
Dr, Fritz v. r. Čatloš v. r.

51.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dna 25. marca 1941, 

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o úprave pla
tieb vyplývajúcich z tovarového styku 
medzí Slovenskou republikou a Kráfov- 

stvom Maďarským-

Podľa § 4 vládneho nariadenia č. 179, 
1931 Sb, z. a n., klorým sa vykonáva usia- 
novenie bodu 2, § 2 zákona č. 7/1924 Sb. 
z, a n., ako aj § 9 opatrenia Stáleho vý
boru č. 166/1929 Sb. z. a n,, a podľa § 1 
vládneho nariadenia č. 3/1939 SI. z. vy
hlasujem opatrenie Slovenskej národnej 
banky v Bratislave č. 26.

Dr. Pružinský v. r.

Tlač： Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra č.12,
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52.
Nariadenie

zo dna 22. marca 1941,
ktorým sa mení a doplňuje zákon o výkupe 
□ehnuternostíj na exekučnej dražbe Židmi 

kúpených.
Vláda Slovenskej republiky podra § 1 

zákona c. 210/1940 Sl. z. nariaďuje:

Článok I, ヽ

Ustanovenie § 5 zákona Č. 213/1940 Sl. 
z. 6a meni a bude zniet takto:

„P) Právo výkupu treba uplatniť pí
somnou žiadosťou do 12 mesiacov od účin
nosti tohto zákona, a v prípade, ak žia
dosť o vklad vlafilnickeho práva v prospech 
Nežida, v deh nadobudnutia účinnosti 
tohto zákona podaná, bola neskôr za
mietnutá [§ 2, písm. b)], — odo dna právo
platnosti zamietnutia.

ド)Žiadosť treba podaf u okresného sú
du, na území ktorého je nehnutelnosť, a to 
v toľkých exemplároch, kofko je pozem- 
noknižných záujemcov, a okrem toho po 
jednom exemplári pre súd, pre berný úrad 
a pre Štátny pozemkový úrad.**

Článok II.
Za § 24 zákona č, 213/1940 Sl. z. 6a 

vsunuje § 24a tohto znenia:
„(*)  Hodnotou predmetu pokračovania 

podľa tohto zákona je cena, za ktorú Žid 
kúpil nehnuteľnosť na dražbe.

(2) Ak výkup bol povolený na základe 
práva výkupu podľa § 1,

a) sadzba prevodného poplatku 6a sni
žuje pri hodnote do 10-000 KÍ na 1% a pri 
hodnote do 20.000 Ks na 2%,

b) žiadateľ je oslobodený od ručenia za 
obecnú dávku z prírastku hodnoty nehnu
teľností."

Článok 111.
Toto nariadenie nadobúda ucmnost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia 6 ministrom financií a 6 mĹDÍfitrom 
vnútra.

Dr, Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r.
Dr, Fritz v. r.

53.
Nariadenie

zo dňa 22. marca 1941,
klorým sa doplňuje nariadenie 

o židovských podnikoch«
Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 

zákona č. 210/1940 Sl. z. nariaďuje:

§1.
Ustanovenia § 15 nariadenia č. 303/1940 

Sl. z, sa doplňujú (falsimi odsekmi tohto 
znenia:

“(')Ústredný hospodársky úrad môže 
do dvoch rokov po nariadení prevodu po・ 
dľa § 5, písm. b) až e) uvaliť na podnik do
časnú správu (nár. č. 314/1940 SL z.) na 
návrh príslušnej daňovej správy, ak by 
majiteľ podniku riadne neplatil dane a iné 
verejné požiadavky. Výdavky spojené s do
časnou správou nie sú u majiteľa odpočí
tateľnou položkou podľa zákona o pria
mych daniach.

Cena 5.20 Ks.
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§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnost 

dňom 31.marca 1941; vykoná ho minister 
vnútra 60 zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r. 
Dr, Tuka v, r. 

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r. 
Sivák v. r, Stano v. r.

Čatloš v. r.

(リ Na majetkovú podstatu podnikov, | 
uvedených v odseku 5, nemožno vykonať i 
do dovoch rokov po nariadení ich prevo
du zaisťovacie úkony na zaistenie nepred
písaných a nesplatných daní, ako aj iných 
verejných požiadaviek.

(；)Zaisťovacie úkony, uvedené v odse
ku 6 a vykonané do dňa účinnosti tohto 
nariadenia, 6a zrušujú."

§2.

Toto nariadenie nadobúda účinnofif 
dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlá
dy 60 zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr, Pružinský v. r.
Dr, Fritz v. r.

Dr, Medrický v. r.

55.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 13. marca 1941

o organizácii sociálneho poistenia súkrom*  
ných zamestnancov vo vyšších službách 

a o ich nemocenskom poistenL

54.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 13. marca 1941

o zákaze výplat miezd (platov) v sobotu.
Vláda Slovenskej republiky podfa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

í1) V prípadoch, v ktorých je vypláca
nie mzdy (platu) služobnou smluvou urče
né na sobotu, ako aj v prípadoch, v ktorých 
sa má podľa platných právnych predpisov
alebo zvyku výplata mzdy (platu) uskutoč
ňovať v sobotu (koncom týždňa), má za
mestnávateľ vyplácať mzdu (plat) vo štvr
tok; ak by na štvrtok pripadol sviatok ale
bo pamätný deň podľa ustanovení práv
nych predpisov o sviatkoch a pamätných 
dňoch, má sa mzda (plat) vyplatiť v piatok. ।

(り Odchýlku z ustanovenia ods,1 môže 
určiť, poťažne povoliť minister vnútra. I

(り Ustanovením ods.1 nie sú dotknuté j 
právne predpisy o výpovedných lehotách- I

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zálcona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

ČASŤ PRVÁ.

Organizácia nosí tela 
poistenia«

§1・
Penzijný ústav súkromných 

úradníkov.

(り Penzijný ústav súkromných úradní
kov v Bratislave, zriadený podľa vládneho 
nariadenia č, 17/1939 SI. z. (v ďalšom tex
te „Üfitav'*)»  vykonáva vo dvoch odboroch 
60 samostatným účtovaním a hospodáre
ním:

a) penzijné poistenie súkromných za- , 
mestnancov vo vyšších službách podfa zá
kona č. 26/1929 Sb. z. a n. a právnych pred-

§ Z
Zamestnávateľ, ktorý poruší ustanove

nia § 1 sa potresce okresným (štátnym po
licajným) úradom pre priestupok peňaž
ným trestom od 30.— do 10.000.— Kß, kto
rý sa má v prípade nevymožiternosti pre- 
meníf na zatvorenie od 1 dňa do 30 dní.

I pisov tento zákon meniacich a doplňujú- 
I cich (v ďalšom texte „penzijný zákon") a 
I podľa nariadenia s mocou zákona č. 266/ 
I 1940 SL z. — v odbore pre penzijné po- 
I istenie;

b) nemocenské poistenie súkromných 
zamestnancov vo vyšších službách podfa 
tohto nariadenia — v odbore pre nemocen
ské poistenie.

(2) Činnosť ústavu upravujú stanovy( 
ktoré vydá predseda Üstavu po ich schvá
lení Ministerstvom vnútra. Stanovy majú 
obsahovať najmä ustanovenia:

a) o zastupovaní Ústavu navonok a o 
forme listín Üstav právne zaväzujúcich:
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b) o forme vyhlášok;
c) o každoročnom sostavovaní a schva

ľovaní rozpočtu pre celý Üstav a pre kaž
dý jeho odbor osobitne;

d) o sostavovaní, preskúmavaní a schva- 
Fovaní každoročnej účtovnej uzávierky 
ktorá sa skladá z dvoch dielov, a to: z úč
tovnej iLzávierky odboru pre penzijné po
istenie a z účtovnej uzávierky odboru pre 
nemocenské poistenie;

e) o sostavovaní, preskúmavaní, schva- 
lovaní a uverejňovaní matematickej bilan
cie odboru pre penzijné poistenie v obdo
biach aspoň trojročných;

f) o forme, v akej sa vydávajú preuka
zy riaditeľom odborov a úradníctvu Ústa  
vu;

*

g) o organizačnom poriadku Ústavu a 
jednotlivých jeho odborov;

h) o spôsobe výpočtu úhradových po
dielov v penzijnom poistení;

i) o zvýšeníj enížení a spôsobe posky
tovania dávok v nemocenskom poistení 
v medziach ustanovení tohto nariadenia.

§ 2.
Orgány.

Orgánmi Ústavu sú:
a) predseda s poradným sborom, po

fažne s predsedníckou radout
b) revízna komisia, 
c) poisťovacie odbory.

Predseda, poradný sbor a predsednícka 
rada«
§ 3.

(り Predsedu Ústavu ustanovuje a odvo. 
láva vláda na návrh ministra vnútra. 
Za výkon svojej funkcie je predseda zod
povedný ministrovi vnútra. Ak je predseda 
zaneprázdnený- alebo neprítomný, zastu
puje ho zástupca. Zástupcu sí ustanovuje 
predseda 60 súhlasom ministra vnútra. Zá
stupca predsedu zúčastňuje sa na zasadnu
tiach poradného sboru, poťažne predsed
níckej rady, aj keby nebol ich členom.

(り Predseda spravuje Ústav a zastupu
je ho navonok, svoláva schôdzky poradné
ho sboru, poťažne predsedníckej rady a 
predsedá im. Podpisuje tiež, a to s riadi- 
terom príslušného odboru všetky listiny, 
ktorými Ústav nadobúda práva, alebo sa 
ich vzdáva, alebo ktorými 6a zaväzuje (§ 
1,ods. 2, písm. a).

á k o n n í k č, 55. 261

C) Predseda a jeho zástupca vykoná
vajú svoje funkcie ako úrad čestný, mini
ster vnútra určí im namiesto prezenčných 
platov paušálnu mesačnú odmenu na účet 
Üstavu,

§ 4,
(l) Poradný sbor sa skladá z 12 členov; 

každý člen má svojho náhradníka. Členov 
poradného sboru a ich náhradníkov usta
novuje minister vnútra na návrh predsedu 
v rovnakom pomere za poistencov a ich 
zamestnávatelov, a to: z poľnohospodár
stva dvoch, z priemyslu dvochj z obchodu 
a živností dvoch, z peňažníctva dvoch, zo 
slobodných povolaní dvoch a z odborníkov 
tiež dvoch členov, z ktorých jeden je lekár. 
Členmi a náhradníkmi poradného sboru 
môžu byť len štátni občania Slovenskej re
publiky.

(2) Do pôsobnosti poradného sboru patrí 
radiť predsedovi pri správe Üstavu a podá
vaf mienku najmä:

1‚〇 Stanovách Ústavu a ich zmene,
2. o hospodárskom pláne, každoročnom 

rozpočte, ako aj každoročnej účtovnej uzá
vierke,

3. o matematickej bilancii penzijného 
poistenia a o použití jej prípadného zvyš
ku,

4. o zvýšení alebo sníženf nemocenské
ho poistenia (§ 36, ods. 3 a 4),

5. o nadobudnutí, zaťažení a scudzeni 
nehnuteľností okrem nadobudnutia nehnu- 
teFností v pokračovaní exekučnom a kon
kurznom,

6. o smerniciach pre ukladanie majetku, 
o odchylnom ukladaní majetku z penzijné
ho poistenia (§ 163t ods. 2 penzijného zá
kona) a o založení a použití všeobecných 
alebo osobitných rezervných fondov pre 
penzijné a nemocenské poistenie.

7. o trvalom ukladaní majetku,
& o zásadných otázkach vo veciach po

istných dávok,
9. o zásadách pre prevádzanie liečebnej 

starostlivosti a pre povoľovanie podpôr 
v nezamestnanosti,

10. o kolektívnych smluvách s lekármi, 
lekárnikmi, ziíbnými technikmi, pôrodnými 
asistentkami a liečebnými ústavmi,

11. o odpise nedobytného poistného a 
iných požiadaviek,

12. o zásadách pre prevádzanie penzij
ného skupinového poistenia,

13, o počte stálych zamestnaneckých 
miest a o služobnom, disciplinárnom a za-
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opatrovacom poriadku pre zamestnancov 
Üstavu,

14. o zriaďovaní miestnych služobní pre 
kontrolu (§ 8) so súčasným navrhnutím ich 
obvodu príslušnosti, rozsahu ich pôsobnosti 
a o ich zrušení, ako aj

15. o veciach, v ktorých uzná predseda 
za potrebné vyžiadať si mienku poradného 
sboru.

(3) Do schôdzky poradného sboru, v kto
rej sa rokuje o smerniciach pre ukladanie 
majetku a hospodárskom pláne alebo o 
zmenách týchto, treba pozvať aj po jed
nom zástupcovi Ministerstva financií a Slo
venskej národnej banky,

P) Rozhodnutia predsedu vo veciach 
uvedených v ods. 2, č.1 až 6, 7, 9t 12 a 13 
vyžadujú schválenia ministra vnútra. 
Pred schválením rozhodnutia podľa ods. 2, 
č. 4, 6 a 13 má sa minister vnútra dohod
núť s ministrom financií.

(5) Predseda je povinný rozhodnutia 
uvedené v ods. 4 predložiť ministrovi vnú
tra do 8 dní. Ak minister vnútra rozhodnu
tie do 30 dní po jeho predložení nezruší, 
môže ho predseda vykonať.

(°) Poradný sbor svoláva predseda po
dlá potreby( avšak najmenej dvakrát 
v roku.

(T) Predseda úrči 4 členov poradného 
sboru, a to： dvoch zo zástupcov poistencov 
a dvoch zo zástupcov ich zamestnávateľov, 
ktorí tvoria predsednícku radu. Členovia 
predsedníckej rady majú dvoch náhradní  
kov, ktorých určí predseda, a to jedného 
zo zástupcov poistencov a jedného zo zá
stupcov ich zamestnávateľov.

*

(8) Predsednícku radu svoláva predse
da Üstavu podľa potreby. Úlohou predsed
níckej rady je, aby v súrnych prípadoch 
namiesto poradného sboru vyslovila svoju 
mienku vo všetkých veciach, ktoré sa majú 
predložiť poradnému sboru. .

§ 5.

Revízna k o m i s i a.
f1) Revízna komisia pozostáva z pred

sedu a z dvoch členov. Každý člen má 
svojho náhradníka. Predsedu, členov a ná
hradníkov revíznej komisie ustanovuje a 
odvoláva minister vnútra, a to jedného čle
na a náhradníka za poistencov a jedného 
člena a náhradníka za ich zamestnáva
teľov.

円 Revízna komisia prevádza zpravidla 
štvrťročne riadne revízie pokladnice a úč
tov ÜstavUj ako aj príslušných kníh, listín

a dokladov; koná aj revízie mimoriadne, 
najmä na výzvu predsedu Üstavu a pre- 
skúmava ročné účtovné uzávierky. O vý
sledku revízie podáva revízna komisia pí
somnú zprávu predsedovi Üstavu( ktorý ju 
predloží poradnému sboru, poťažne pred
sedníckej rade. Revízna komisia sa riadi 
revíznym poriadkom, ktorý vydáva pred
seda revíznej komiâie a schvaluje minister 
vnútra.

(3) Predseda Ústavu je oprávnený sa 
zúčastňovať na všetkých schôdzkach revíz
nej komisie.

§ 6.

Odmeny členov poradného 
sboru, predsedu a členov 

revíznej komisie.

Členovia poradného sboru, predseda a 
členovia revíznej komisie vykonávajú svoje 
funkcie ako úrad čestný. Majú nárok len 
na náhradu hotových výdavkov, na pre
zenčné platy a na odmeny za mimoriadne 
výkony. Výšku prezenčných platov a od
mien určuje predseda Üstavu a schvaluje 
minifiter vnútra.

§7 .

Poisťovacie odbory.

(り Každý z poisťovacích, odborov Üsta
vu vykonáva úlohy svojho poisťovacieho 
odvetvia osobitne s výnimkou toho, čo je 
uvedené v 〇ム•2 a 3.

(z) Odbor pre nemocenské poistenie
a) obstaráva liečebnú starostlivosť aj 

podľa §§ 49 až 55 penzijného zákona,
b) spravuje liečebné ústavy a
c) spravuje miestne služobne (§ 8).
(3) Odbor pre penzijné poistenia
a) rozhoduje o poistnej povinnosti, 

predpisuje, vyberá a vymáha poistné  vy
dáva o tom výmery, vedie evidenciu o prie
behu poistenia pre obidva odbory,

*

b) obstaráva správu a trvalé ukladanie 
majetku pre obidva odbory,

c) spravuje penzijný fond zamestnan
cov Üstavu.

(4) Výdavky spojené s prevádzaníra jed
notlivých odvetví poistenia zaťažujú ho
spodárenie každého odboru osobitne. Vý
davky Ústavu vynaložené na spoločné pre
vádzanie správy podľa ods. 2 a 3, zaťažujú
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hospodárenie obidvoch odborov rovnakým 
dielom.

(ß) Riaditelia poisťovacích odborov sú 
zamestnancami Üstavu. Ustanovuje a od
voláva ich predseda 6o súhlasom ministra 
vnútra. Za vedenie odboru, ktorý bol ria
diteľovi sverený, je tento osobne zodpo
vedný predsedovi. Riadite! vedie bežnú 
správu svojho odboru a pripravuje návrhy 
pre predsedu; zúčastňuje sa na zasadnu
tiach poradného sboru, pofažne predsed
níckej rady. Riaditef vykonáva funkcie 
prikázané mu služobným a disciplinárnym 
poriadkom pre zamestnancov. Podrobno
sti upravia stanový a inštrukcie.

§ 8.
Miestne služobne.

C) Üstav môže si zriadiヒ miestne slu
žobne. ヽ

(=) Miestne služobne vykonávajú kon
trolnú činnosf, ktorú im všeobecne alebo 
jednotlive sverí Üstav. Služobniam nemož
no sveril úkony, ktoré -vyžadujú eviden
ciu príspevkovej doby alebo dávok pen
zijného poistenia; služobne nemôžu ani 
rozhodovať výmerom o poistnej povinno
sti a o dávkach, ani predpisovať a vybe- 
raC poistné.

Zamestnanci.
C) Predseda Ústavu ustanovuje a pre

púšťa zamestnancov po vypočutí riaditeľa 
príslušného odboru. Prijímanim a prepúšťa
ním zamestnancov potrebných na prechod
ný čas môže predseda poveriť riaditeľa 
príslušného odboru. Zamestnancami Ústa
vu môžu byt len slovesnki štálni občania. 
Výnimku povoľuje Ministerstvo vnútra.

C) Právne postavenie zamestnancov, 
podmienky ich prijatia a prepustenia, slu
žobné a zaopatrovacie požitky £ú uprave
né služobným, disciplinárnym a zaopatro*  
vacím poriadkom, ktorý vydá predseda 
Üstavu a schvaľuje minister vnútra po do
hode 6 ministrom financii.

(a) Zamestnanci skladajú do rúk pred
sedu Üstavu alebo jeho poverenca prísahu, 
predpísanú Ministerstvom vnútra. Zamest
nanci majú vo svojej úradnej činnosti po
vinnosti zamestnancov verejných a poží
vajú takú právnu ochranu- ako títo.

ČASŤ DRUHA.

Nemocenské poistenie 
súkromných zamestnancov 

vo vyšších službách.

Diel prvý.

Rozsah a trvanie poistenia a zatriedenie 
poistencov.

§ 10.

P o i s t n á povinnosť.

C) Pre prípad nemocí poistením povin
né a výlučne podľa tohto nariadenia po
istené sú osoby zamestnané na území Slo
venskej republiky na základe smluvného 
služobného pomeru — a to aj vtedy, keď 
je zamestnávateľom štát alebo sväzok 
územnej pofažne záujmovej samosprávy, 
ich alebo nimi spravovane podniky, ústa- 
vy( fondy alebo základiny — ako:

1. úradníci (konceptní, technickí, ob
chodní, správni, kancelárski, dielenskít 
v slobodných povolaniach, súkromní ta
jomníci a iní), súkromní učitelia, vychová
vatelia a podobní, ako aj obdobne činní 
zamefitnancí cirkví a náboženských spoloČ- 
noistí, ako aj zamestnanci, ktorých činnosť 
je prípravou k tomuto povolaniu;

2. kancelárski zamestnanci v6bej vy
nímajúc osoby, zamestnané čistením, upra
tovaním, hlásením návštev, posielkami (ak 
len v peňažných podnikoch neroznášajú 
cennosti),i ozmnožovanim písomností len 
cestou chemickou alebo mechanickouf ale
bo podobnými prácami, aj keď by vedľa 
tejto hlavnej činnosti konali tiež práce 
iného druhu; najmä všetci kanceláreki za
mestnanci advokátov, verejných notárov 
a patentných zástupcov;

3. zamestnanci v redakciách, admini
stráciách a výpravniach časopisov a iných 
publikácií, zamestnanci divadelných pod
nikov, stálych hudobných sborov, stálych 
zábavných podnikov, stálych športových 
sdružení, výstavných podnikov a ústavov 
vyučovacích, vychovávacích, opatrovacích, 
liečebných a dobročinných, taktiež zamest
nanci lekárov a zubných technikov, vyní
majúc osoby zamestnané čistením, uprato
vaním, hlásením návštev, posielkami, roz
množovaním písomností len cestou chemic
kou alebo mechanickou, alebo podobnými 
prácami, aj ked by vedľa tejto hlavnej čin
nosti konali tiež práce iného druhu;

4. zamestnanci, ktorí vykonávajú práce 
I podľa zákona č. 34/1922 Sb. z, a n. a podľa
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§ 101,písní, a) a c) zákona č. 259/1924 Sb, 
z. a n.;

5. cestujúci, zástupcovia a jednatelia 
í keď sú uslanovem na províziu：

6. zameslnanci, ktorí sú prevažne a nie 
len prechodne zamestnaní:

a) prikazovaním práce robotníkom ale
bo odborným dozorom na nich bez toho, 
žeby 6a na ich práci zúčastnili viac, než to 
vyžaduje ich prikazovacia alebo dozorná 
činnosť (dielovedúcit stavbyvedúcif palie- 
ri( majstri, banskí dozorci, stárkovia, do
zorci, podmajfitri, safari( hospodánski gaz
dovia, hájnici a pod.)；

b) odborným rozhodovaním o prebera
ní vyrobeného alebo dodávaného tovaru, 
jeho samostatným uskladňovaním alebo 
vydávaním;

c) prácami umeleckými alebo krefilič- 
Gkýmíf nie však prostou mechanickou ale
bo chemickou reprodukciou.

(2) Poistením povinná a podfa ustano
vení tohto Dariadenia poistená je tiež 
každá osoba, ktorá je trvale na území Slo
venskej republiky zamestnaná na základe 
smluvného služobného pomeru prácami 
prevažne duševnými.

(s) Ak je osobaf činnosť ktorej by za
kladala poistnú povinnosť podfa ods. 
1 alebo 2 svojím tuzemským zamestnava- 
teTom trvale zamestnaná mimo územia Slo
venskej republiky, nepodlieha, poisteniu.

(*)  Nemocenským poistením povinní sú 
tiež dôchodcovia ústavu, ak majú bydlisko 
na území Slovenskej republiky a ak ne
podliehajú poistnej povinnosti podľa usta
novenia § 11 nariadenia s mocou zákona 
& 350/1940 SI. z.

(a) Z nemocenskej poistnej povinnosti 
sú vyňatí:

a) zamestnanci, ktorých činnosť zakla
dajúca poistnú povinnosť je len ich ved- 
rajším zamestnaním okrem inej hlavnej 
zárobkovej činnosti. Za hlavnú zárobkovú 
činnosť treba považovať činnosť spojenú 
s vyšším príjmom;

b) [poslucháči vysokých a odborných 
škôl, ktorí počas svojho Štúdia sú prechod
ne zameáinani prácami podliehajúcimi po
ns tnej povinnosti, ak ich zamestnanie je 
predpísaným alebo obvyklým doplnkom ich 
teoretického štúdia;

c) zamestnanci cudzozemských podni
kov, ktoré v tuzemsku nemajú stáleho zá
vodu (prevodzovnUj obchodnú kanceláriu, 
sklad), taktiež zamestnanci, ktorí sa v tu- 
zenusku zdržujú len prechodne, odprevá-

I dzajúc svojho zamestnávateľa, ktorý nemá 
riadne bydlisko v tuzemsku；

d) zamestnanci cudzích zastupiteľských 
úradov, zriadených v Slovenskej republike, 
ako aj zamestnanci medzištátnych komisii 
a ofiôb, požívajúcich v Slovenskej republi
ke právo exteritoriality, ak sú cudzincami;

e) zamestnanci štátu a sväzkov územ
nej samosprávy, ako aj ich alebo nimi spra
vovaných podnikov, ústavov, fondov a zá
kladín, ak nie sú podľa zákona Č, 26/1929 
Sb. z. a n. a právnych predpisov tento zá
kon meniacich a doplňujúcich penzijné 
poistení u Penzijného ústavu súkromných 
úradníkov;

f) zamestnanci, ktorí podliehajú nemo
censkému poisteniu podľa § 2, vládneho 
nariadenia č. 240/1934 Sb. z. a n.

g) zameátnanci Robotníckej sociálnej 
poisťovne a Nemocenskej poisťovne verej
ných zamestnancov, ak im ich zamestná
vateľ pre prípad nemoci zabezpečuje dáv
ky rovnocenné s dávkami podľa tohto na
riadenia. O rovnocennosti dávok rozhoduje 
Ministerstvo vnútra.

§ 11.
.Začiatok a zánik poistenia.

円 ?oistenie 6a začína ti osôb uvede
ných v § 10, ods.1 a 2 dňsni vetupu do za- 
meátnania, v ktorom osoba povinnému po
isteniu podlieha. Poistenie osôb uvedených 
v § 10)odß. 4 začína sa dňom vydania vý
meru, poťažne dňom doručenia konečného 
právoplatného rozsudku dôchodcovi, kto
rým 6a dôchodok priznáva.

F) Ak Üstav výmerom vyhlásil zamest
nanca za nepovinného poistením, lebo nie 
je zamestnaný spôsobom zakladajúcim po*  
ístnú povinnosť podľa tohto nariadenia, 
prevádza jeho nemocenské poistenie až do 
právoplatného riešenia prípadného sporu 
Robotnícka sociálna poisťovňa, ak sú tu 
predpoklady ustanovenia § 2, ode.1 záko
na č. 221/1924 Sb. z. a n. v znení právnych 
predpisov tento zákon meniacich a do
plňujúcich.

(3) Ak bol právoplatným rozhodnutím 
príslušného úradu uznaný za poistením po
vinného taký zamestnane% ktorý bol vý
merom Ústavu pôvodne vyhlásený za ne
povinného poistením, začína 6a jeho ne
mocenské poistenie podfa tohto nariadenia 
od začiatku mesiaca nasledujúceho po dni, 
kedy rozhodnutie nadobudlo právoplat- 
nofitL

(り Ak rozhodnutím podľa ods, 3 bol 
zamestnanec uznaný za poistením povinné-
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ho, lebo je zamestnaný spôsobom zaklada
júcim poitstnú povinnosť u Penzijného ústa
vu súkromných úradníkov. Robotnícka so
ciálna poisťovňa je povinná na výzvu Ústa
vu vylúčiť ho z nemocenského poistenia, 
počínajúc prvým dňom mesiaca nasledujú
ceho po dni, kedy rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosti.

ド)Poistenie zaniká u osôb uvedených 
v § 10, ods,1 a 2 kalendárnym mesiacom, 
v ktorom sa skončil služobný pomer za
kladajúci poistnú povinnosť, alebo, v kto
rom uplynula výpovedná lehota, prípadne 
v ktorom nastala okolnosť vylučujúca za
mestnanca z nemocenského poistenia po
dľa tohto nariadenia. V prípadoch § 10( 
ods. 4 povinné nemocenské poistenie za
niká dňom, ku ktorému bolo dôchodcovi 
ďalšie vyplácanie dôchodku právoplatne 
zastavené.

§ 12.

Triedy s 1 u ž n é h o.

（り Poistenci zaradia 6a pre nemocen-
ské poistenie podľa svojich ročných slu-
žobných požitkov do 11 tried t貧kto:
tricsia roCnč služobné požitky

nad Ks do Ks
3.000.—

3,000.— 6.000.—
6.000.— 9.000.—
9.000.— 12.000.—

12.000.— 15.000.—
15.000.— 18.000.—
18.000.— 24.000.—

8 24.000.— 30.000.—
9 30.000.— 36.000.—

10 36.000.— 42.000.—
11 42.000.—

(=)Do služobných požitkov (ode.1)tre
ba okrem služného zahrnúť tiež príbytoČ- 
né( aktívne, funkčné a akékoľvek iné prí
davky (vojnové, drahotné, vybavovacie, ná
kupné a podobné), taktiež menlivé požit
ky (tantiémy, provízie, podiel na zisku 
a iné požitky, závislé od obchodného ale
bo pracovného zárobku), diéty jednou tre
tinou, opakujúce 6a odmeny ako remune- 
rácie, novoročné a podobné, taktiež dávky 
iných osôb, ak obvyklé ich poskytovanie 
má vplyv na vymeranie služobných požit
kov, ako aj všetky druhy požitkov vec
ných.

(a) Pevné požitky treba určif sumou 
vypočítanou naĎcelý rok. Menlivé požitky 
treba určiť priemerom vyplatených súm 
v predchádzajúcich troch rokoch; ak slu

žobný pomer trvá kratší čas, — priemerom 
v tomto kratšom čase, ak ide o nový slu
žobný pomer, — predbežne 6mnou prav
depodobne očakávanou.

(')Hodnotu vecných požitkov, nakoľko 
ide o naturálny byt, kurivo, osvetlenie, 
stravu a deputátne pozemky, určí pravi
delne pre obdobie jedného kalendárneho 
roku s konečnou platnosťou pre obvod ce
lého štátu Ministerstvo vnútra po vypoču
tí predsedu Üstavu a go zreteľom na prí
padné ocenenie v hromadných smluvách. 
Hodnota iných vecných požitkov určuje 6a 
podlá priemerných miestnych cien.

(a) Zamestnancov, ktorí vôbec nemajú 
služobných požitkov, treba zaradiť do 1. 
triedy; do tej istej triedy treba zaradiť uč
ňov (volontérov, praktikantov a pod.), kto
rým sa služobné požitky nevyplácajú v ho
tovosti.

(°) Ak viac osôb zamestnáva v dohode 
toho istého zamestnanca, hoci za oddelené 
služobné požitky, ručia všetky solidárne za 
poistenie tohto zamestnanca, a to podľa 
úhrnu jeho služobných požitkov. Ináč za- 
mestnaneCf ktorý je súčasne zamestnaný 
u niekoľkých zamestnávateľov za oddele
né služobné požitky, je podrobený poistnej 
povinnosti len podľa svojho hlavného za- 
mestnania. Za hlavné zamestnanie treba 
pokladať filužbu najvyššie platenú. Ak ide 
o niekoľko služieb rovnako platených, ur
čí 6a hlavné zamestnanie najprv podľa už
šej súvislosti tej alebo onej služby s prvšou 
zárobkovou činnosťou alebo 6 postupom 
vzdelania zamestnancat potom podľa dlh
šieho služobného pomeru a konečne po
dľa iných vhodných znakov.

§ 13.
Prihlášky, odhlášky 

a oznámenia,
(')ZamestnávateT je povinný zamest

nanca vstupujúceho u neho do zamestna
nia, v ktorom je podrobený poistnej povin
nosti podľa tohto nariadenia, prihlásiť 
predpísaným spôsobom do šesť dní po 
vstupé do zamestnania a odhlásiť každého 
zamestnanca, vystupujúceho z takéhoto 
zamestnania, do šesť dní po skončení 
smluvného služobného pomeru.

(?) Zamestnávate] je povinný hlásiť vše
tky zmeny v služobnom pomere, ktoré sú 
dôležité pre poistenie, najmä všetky zme
ny služobných požitkov do šesť dní po na
stalej zmene,

C) Ohlášky (ods.1 a 2) treba podať na
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formulároch, ktoré vydá Üstav na vlastné 
trovy.

(J Všetky ohlášky je oprávnený podať 
tiež zamestnanec, bez toho, žeby sa tým 
rušila ohlasovacía povinnosť zamestnáva- 
tefa. Ak zamestnanec použije tohto opráv
nenia, je zodpovedný za správuosf údajov 
(§ 54, ods.1(písm. b).

(3) Ústav má potvrdiť každú ohlášku za- 
mestnávaterovi poťažne zamestnancovi do 
jedného mesiaca, vyjmúc prípad, že v tejto 
lehote vydá výmer, ktorým 6a ohláška vy
bavuje.

§ 14.
Záznamy o služobných 

požitkoch.
(り Zamestnávatelia 6Ú povinní viesť zá

znamy (výplatné listiny), ktoré sú potreb
né k zisteniu služobných požitkov jednotli
vých zamestnancov, podrobených poistnej 
povinnosti. Tieto záznamy majú 6a uscho
vať do troch rokov,

(-)Spôsob, akým 6a majú viesť výplat
né listiny, urči na návrh predsedu Ústavu 
Ministerstvo vnútra vyhláškou v Úradných 
□ovinácb.

(3) Ak nevyhovie zameátnávatef úmy- 
fielne alebo z hrubej nedbalosti povinno
sti viesť a uschovávať záznamy o služob
ných požitkoch, alebo ak ju plní nedosta
točne, takže elužobné požitky nemožno zi
stiť, alebo ak odoprie zamestnávateF pred
ložiť záznamy legitimovaným zameetnan- 
com Ústavu alebo orgánom verejnej sprá
vy vnútornej, Ústav je oprávnený predpí- 
sat poistné podľa dát predchádzajúcich 
príspevkových období alebo na základe 
iného šetrenia a ak to nie je možné,— 
tak v najvyššej triede.

(り Zamestnávatelia a zamestnanci sú 
oovinní na vyzvanie podaf zprávu tak 
Ústavu ako aj úradom verejnej správy vnú
tornej o skutkových okolnostiach, rozhod
ných pre poistenie. Zamestnávatelia 6Ú 
okrem toho povinní dovoliť k tomu legiti- 
movaným zamestnancom Ústavu a orgá
nom verejnej ßprávy vnútornej, aby na 
mieste samom nazreli do záznamov o slu
žobných požitkoch a do iných zápisov, kto
ré sú potrebné na zistenie dát, týkajúcich 
sa poistného pomeru a dovoliť, aby si 
z nich o týchto dátach robili výpisy a aby 
na pracovnom mieste konali šetrenia, po
trebné k zisteniu poistnej povinnosti a za- 
radenia poistencov do tried (§ 12).

Zamestnanci Ústavu sú povinní za
chovať mlčanlivosť o všetkých výrobných, 
obchodných a prevádzkových pomeroch 

I vôbec; o ostatných však môžu podaf zprá
vu Ústavu alebo úradu lenr nakofko to 
treba pre jeho rozhodnutie (opatrenie).

(°) Zamestnávatef je povinný na výzvu 
Ústavu predložiť mu v obdobiach nie krat
ších pol roka výkaz o zamestnancoch, po
istených podfa tohto nariadenia a o slu
žobných požitkoch každého jednotlivého 
zamestnanca.

(7) Poistenec je povinný Ústavu ohlásiť 
každú zmenu svojho bydliska a zmenu 
v £tave rodinných príslušníkov.

§ 15.
Neplatné dohody.

Dohody, ktoré by obmedzovaly, alebo 
vylučovaly platnofif tohto nariadenia v ne
prospech poistencov alebo ich rodinných 
príslušníkov (§ 26), sú neplatné.

§ 16.
Vplyv zmeny požitkov 

n a výšku dávok.

Zmeny služobných požitkov, ktoré na
stanú v posledných 15 dňoch pred poist
ným prípadom (udalosťou zakladajúcou ná
rok na dávky), nemajú pre dotyčný poist
ný prípad vplyv na vymeranie dávok. To 
isté platí o zmene služobných požitkov 
pri opätovnom vstupe do zamestnania 
u toho istého zameátnávatefa. Toto usta
novenie však neplatí, ak zamesLnanec pre
ukáže, že ide o zvýšenie služobných po
žitkov vopred zaručené služobným poriad
kom (kolektívnou smluvou) alebo násled
kom ukončenia učňovského pomeru alebo 
pri prestupe poistenca k inému zamest- 
návatefovi.

§ 17.
Dobrovoľné pokračovanie 
v nemocenskom poistení.
P) Po zániku povinného nemocenského 

poistenia (§ 11(ode. 5) má poistenec prá
vo dobrovoľne pokračovať v tomto poiste
ní, ak povinné poistenie u Üstavu trvalo 
v posledných 12 mesiacoch aspoň 6 me
siacov a ak poistenec býva na území Slo
venskej republiky,

(=)Právo dobrovoľne pokračovať v ne
mocenskom poistení zaniká, ak nebolo 
uplatnené do 6 týždňov po zániku povin*  
ného poistenia (§ 11,ods. 5).

(3) Poistenec v poistení dobrovoľne po
kračujúci zaradí sa podľa vlastnej voľby 
buď do triedy (§ 12)f do' ktorej bol zara
dený pri zániku povinného nemocenského 
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poistenia, bud do jednej zo štyroch tried 
najbližšie nižších, pričom však poistné 
(§ 36) zvolenej triedy nesmie byf nižšie, 
než štvrtina poistného triedy, v ktorej po
istenec bol naposledy povinne poistený. 
Ak poistenec pokračuje dobrovoľne tiež 
v poistení penzijnomt môže pokračovať do
brovoľne v nemocenskom poistení iba 
v tej istej triede, v ktorej pokračuje v pen
zijnom poistení. PoísteneCf ktorý bol na
posledy v povinnom poistení zaradený do 
niektorej z tried 5 až 11(§ 12}, môže do
brovoľne pokračovaC v nemocenskom po
istení najnižšie v triede 4. Zmena zvolenej 
triedy pre dobrovoľné pokračovanie v po
istení nemocenskom je prípustná v me
dziach ustanovení vety druhej a tretej.

(*)  Dobrovoľné pokračovanie v poiste
ní naväzuje na povinné poistenie a začína 
6a prvým dňom kalendárneho mesiaca, 
ktorý nasleduje po zániku povinného po
istenia.

f) Dobrovoľné pokračovanie v po
istení zaniká:

a) odhlásením z poifitenia, a to kon
com kalendárneho mesiaca, v ktorom do
šla odhláška Üstavu,

b) nezaplatením poistného do dvoch 
mesiacov odo dňa splatnosti,

c) vstupom do zameátnania, v ktorom 
je osoba podrobená ktorémukoľvek povin
nému nemocenskému poisteniu,

d) vysCahovaním sa poistenca do cu
dziny.

(ß) Ak bol poistencovi dobrovoTne po
kračujúcemu v poistení priznaný dôcho
dok z penzijného poistenia, vráti sa mu 
poistné, zaplatené za čas odo dňa vy
dania výmeru, pofažne doručenia koneč
ného právoplatného rozsudku« ktorým mu 
bol dôchodok priznaný.

Diel druhý.

Poistné dávky.
§ 18.

Povinné dávky v nemocenskom po- 
ifilení sú:

a) pomoc v nemoci, 
b) pomoc v materstve, 
c) pohrebné.

§ 19.
Pomoc v nemoci.

f) Pomoc v nemoci pozostáva:
a) z nemocenského ošetrovania, ktoré 

v sebe zahrňuje lekársku pomoc, liečenie 

a opravu zubov, ako aj potrebné lieky 
a terapeutické pomôcky,

b) z nemocenského..
• (2) Nemocou je porucha zdravia, ktorá 

podľa skúseností lekárskej vedy potre
buje lekárske ošetrovanie alebo lieky, bez 
ohľadu na to, či ide súčasne o invaliditu 
podľa penzijného zákona.

Nemocenské ošetrovanie«
§ 20.

C) Nemocens'lcé ošetrovanie musí byf 
postačujúce a účelné, ale nemá presaho
vať potrebnú mieru. Stanovy určujúj akým 
spôsobom a v akej miere 6a poskytuje ne
mocenské ošetrovanie.

(2) Nemocenské ošetrovanie sa posky
tuje od začiatku nemoci, kým táto trvát 
najdlhšie však 365 dní odo dňa zániku po
istenia (§ 11,ods. 5), alebo ak je nemoc 
spojená s práceneschopnosťou, — kým 
trvá nárok na nemocenské. Poistencom 
podľa § 10( ods. 4. prislúcha nemocenské 
ošetrovanie počas celej nemoci.

(3) Nemocenské ošetrovanie 6a nepo
skytuje, ak nemoc alebo iteschopnosť 
k práci nastala po ochrannej lehote 
(§ 30).

(')Poistencovi! ktorý je v cudzine 
z poverenia svojho zamestnávateľa počas 
vzniku nároku na nemocenské ošetrova
nie, uhradí výdavky, spojené s jeho le- 

Íkárekym ošetrovaním, zamestnávateľ. Po
skytnuté a riadne preukázané výdavky 
uhradí zameetnávateľovi Üstav v miere 
určenej Stanovami. Toto ustanovenie platí 
obdobne aj pre oprávnených rodinných 
príslušníkov (§ 26), ktorí odprevádzajú 
poistenca na ceste do cudziny.

§ 21.
(り Ústav určí, ktorý z lekárov v prí

slušnom obvode poskytuje poistencom a 
ich rodinným príslušníkom (§ 26) nemo
censké ošetrovanie (§§ 20, 27 a 28). Ak 
v určitom miestnom obvode pôsobí viac 
lekárov, ošetrujúcich na účet Ústavu, mô
žu si poistenci (rodinní príslušníci) tohto 
obvodu medzi nimi voliť.

p) Üstav môže počas nezaistenej le
kárskej pomoci (§ 34, ods. 3.) poskytovať 
namiesto lekárskej pomoci oprávneným 
osobám primeranú peňažnú náhradu, kto
rej výšku určí predseda Ústavu so súhla
som Minifiteretva vnútra.

C) Ak v nevyhnutnom prípade poiste
nec použije služieb lekára, ktorý nelieči 

! na účet Ústavu, uhradí Ústav po predio- 
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žení potvrdeného účtu lekára vzniklé tro
vy až do výšky, ktorú by platil lekárovi, 
ošetrujúcemu na jeho účet.

(リ Povinnosti zamestnávatefa, určené 
právnymi predpismi, vydanými na ochra
nu zames tnancov a starostlivosti o nich, 
nie sú týmto nariadením dotknuté.

§ 22.
Nemocenské.

f1) Poistencovi podľa § 10ŕ ods.1 a 2 
a § 17, ktorý nie je schopný vykonávať 
svoje zamestnanie, prislúcha okrem ne
mocenského ošetrenia aj denné nemocen
ské, ak ohlásil práceneschopnosť do 6 dní, 
rátajúc od 43. dňa svojej práceneschop
ností.

p) Ak poistenec ohlásil práceneschop
nosť po uplynutí 6 dní, uvedených v ods. 
1(má nárok na nemocenské len odo dňa 
oznámenia práceneschopností.

(J) Denné nemocenské prislúcha od 43, 
dňa práceneschopnosti počas jej trvania, 
najdlhšie 365 dni (podporný čas). V prí
pade ods. 2 lehota 365 dní počíta sa tiež 
od 43. dn» práceneschopností, 一

(*)  Denné nemocenské činí:
v triede (§ 12/ Ks

1 4.—
2 8.—
3 12.—
4 18.—
5 24.—
6 28.—
7 34.—
8 40.—
9 46.—

10 52.—
11 58I一

(')Denné nemocenôké prífilúcha po
istencovi aj vtedy, ak okrem nemoci ide 
u neho tiež o invaliditu podľa § 17, ods,1, 
penzijného zákona.

(り Poistencovi, ktorý od 1.až do 42. 
dňa svojej práceneschopnosti nemá voči I 
zamestnávateľovi nárok na výplatu slu
žobných požitkov na základe smluvy, po
dľa zákona d. 1540934 Sb. z. a n. alebo 
iných právnych predpisov, prislúcha den
né nemocenské od 4. dňa práceneschop
nosti, ak ju ohlásil Ústavu do 6 dní od 
jej vzniku. Podporný čas (365 dní) počíta 
6a v tomto príapde od 4. dňa prácene- 
fichopnosti,

(:)Čas nemoci, v ktorom 6a poskyto
valo len nemocenské ošetrovanie, neza
počítava sa do času, za ktorý treba vy
plácať nemocenské. Toto ustanovenie sa 

nevzťahuje na čas, na ktorý sa poisten
covi neposkytuje nemocenské podľa 
ods. 2 pre oneskorené hlásenie práce
neschopnosti.

(B) Denné nemocenské 6a zvyšuje o 
príplatok na manželku a detí vo veku do 
18 rokov. Príplatok činí pre každú z uve
dených osôb nemocenského, ktoré po
žíva poistenec, spolu však najviac polo
vicu z neho. Príplatok môže byť Stanovami 
zvýšený, snížený alebo zrušený. Príplatok 
v tom istom rozsahu prislúcha tiež:

a) na deti nemanželské, ak bolo otcov
stvo súdne alebo mimosúdne uznané,

b) na manžela, ak je tento pre trvalú 
nespôsobilosť k zamestnaniu na poistenku 
svojou výživou odkázaný,

c) na deti vo veku nad 18 rokov, naj
dlhšie však do 24. roku, ak pre duševnú 
alebo telesnú vadu sú nespôsobilé k zá
robku, alebo nemôžu 6a samy vydržovať, 
pretože sa pripravujú vedecky alebo od
borne pre svoje budúce povolanie.

(p) Osobám uvedeným v ods. 6. pri
slúcha príplatok podfa ods. 8. počínajúc 
43. dňom práceneschopnosti poistenca.

(,0) Nemocenské a príplatok k nemu 
poskytuje 6a tiež na nedele, ako aj na štá
tom uznané sviatky a pamätné dni.
ド)Lekársky preukaz o trvajúcej prá

ceneschopnosti má sa predkladaC Ústavu 
v mesačných lehotách. Ak poistenec pred*  
lozí tento preukaz po uplynutí viac než 
10 týždňov, stráca nárok na nemocenské 
za ča% presahujúci 14 dní zpät od pred
loženia lekárskeho preukazu,

円 Poistencovi, ktorý sa stane pre ne
moc znovu práceneschopným, započítajú 
6a do podporného času podľa ods.1 až 6 
predchádzajúce obdobia, v ktorých mu 
už bolo poskytované nemocenské len 
vtedy, ak spadajú do jedného roku, počí
tajúc zpät od novej práceneschopnosti. 
Toto započítanie je však vylúčené, ak po
istenec po dni, za ktorý mu naposledy 
prislúchalo nemocenské, bol povinne po
istený aspoň toľko dní, za koľko dní sa 
mu poskytovalo nemocenské v jednom ro
ku, počítajúc zpät od tejto novej práce
neschopnosti. Nepočítajú 6a ani dni, za 
ktoré sa poistencovi poskytovalo nemo
censké pre nemoc, spôsobenú, podniko
vým úrazom podľa právnych predpisov 
o úrazovom poistení.

(13) Poistenec, ktorý si práceneschop
nosť zavinil úmyselne, alebo ktorého ne*  
moc sa preukáže ako bezprostredný ná
sledok opilstva, nemá nárok na nemocen



Slovenský zákonník č. 55・ 269

ské ani na príplatok k nemu. V týchto 
prípadoch má byf rodinným príslušníkom 
(§ 26) poistenca, ktorý nemá nárok na 
služobné požitky, priznaná podpora vo 
výške polovičného nemocenského (ods. 4) 
bez príplatku (ode. 8).

§ 23.

Pomoc v materstve.

(*)  Ako pomoc v materstve prislúcha 
poíslcnke pri pôrode:

a) pomoc pôrodnej aeisíentky a ak je 
potrebné, pomoc lekárska. Namiesto po
moci pôrodnej asistentky môže sa poskyt
núť peňažná náhrada( ktorej výšku určujú 
stanový,

b) peňažná dávka vo výške:
v triede (§ 12) Ks

1.až 4. 1.800.—
5. až 8. 2.600.—
9. až 11. 3.400.—

(=)Dávka, uvedená v ods.1.,písm. b) 
prislúcha len vtedy, ak poistenka v po
sledných 12 mesiacoch pôrod predchá- 
dzaiúcich bola aspoň 6 mesiacov v za- 
meílnaní, zakladajúcom poistnú povinnosť 
podľa tohto nariadenia.

C) Ak Ústav poskytol pomoc v mater
stve osobe, ktorá bola poistená v posled
ných 300 dňoch pred pôrodom aj u iného 
nositeľa poistenia, má voči tomuto nárok 
na pomernú náhradu výdavkov podľa Ča
su v onom poistení a podfa triedy (§ 12), 
v klorcj bola poistená.

(り Nárok na peňažné dávky pri po
moci v materstve musí byt uplatnený naj
neskôr do 6 mesiacov odo dňa pôrodu; 
ináč zaniká.

P) V prípade potratu prislúcha len 
dávka, uvedená v ods.1.,písm. a).

§ 24.

Pohrebné.

(l) Ak zomre poistenec v čase, keď 
mal nárok na poistné dávky alebo skôr, 
než uplynulo 6 mesiacov odo dňa, keď 
mu bola právoplatne zastavená výplata 
nemocenského, prislúcha jeho pozostalým 
(ods. 2.), ktorí mu pohreb vystrojili, po
hrebné v tejto výške:

triede (§ 12)
1 1.000.—
2 1.200* —
3 1.400.—
4 1.600.—
5 1.800.—
6 2.000* —
7 2.100.—
8 2.200.—
9 2.300.—

10 2.400.—
11 2.500.—

(2) Pozostalými podľa ode.1 sú osoby
uvedené v § 26.

(3) Poistencovi prislúcha, ak vystrojil 
pohreb príslušníkovi rodiny vo veku dq 
dvoch rokov pohrebné v sume 200,— Ks; 
ak ide o príslušníka staršieho vo veku do 
14 rokov — v sume 500.— Ksf ak ide o 
osoby staršie — v sume 800.— Ks a ak ide 
o pohreb manželky — sume 1000.— Ks,

C) Ak pohreb nevystrojila žiadna z 
osôb uvedených v ods. 2 a 3, uhradia sa 
skutočné pohrebné trovy( najviac však vo 
výške pohrebného (ods.1 a 3], tomu, kto 
pohreb vystrojil,

(3) Pohrebné, ktoré prislúcha podľa pen
zijného zákona, sa snižuje o pohrebné po
dľa ods.1 a 3.

(®) Nárok na. pohrebné zaniká, ak ne
bol uplatnený do 6 mesiacov odo dňa 
úmrtia osoby, za ktorú má byf pohrebné 
vyplatené.

' § 25.
Ošetrovanie v nemocnici.
C) Namiesto dávok podľa §§ 19, 20, 22 

a 23 Ústav poskytuje poistencom bezplat
né liečenie a ošetrovanie vo verejnej ne
mocnici, poťažne pôrodnici podľa ustano
vení ods. 2 až 11.

f) Ak verejná nemocnica príjme 
istenca do ošetrovania, je Uetav povinný 
hradiť nemocnici ošetrovné podfa 3. triedy 
najvýš za 42 dní pri každom onemocnení.

(3) Ak trvá ošetrovanie vo verejnej ne- 
rejnej nemocnici dlhšie než 6 týždňov, mô
že Üstav prevziať záväzok platiť ďalšie 
ošetrovacie výdavky. Bližšie podmienky 
určujú stanový.

(り V prípadoch uvedených v ods.1 až 
3 je Üstav povinný nahradít poistencovi 
nevyhnutné výdavky za dopravu do naj
bližšej verejnej nemocnice (pôrodnice) a 
zpät do jeho bydliska. Podrobnosti určujú 
stanový.
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p) Za ošetrovanie poistenky vo verej
nej pôrodnici je Üstav povinný platif oše
trovacie trovy podľa 3. triedy až do výšky 
peňažných dávok, sa ktoré má poistenca 
nárok podľa § 23.

(り Verejná nemocnica (pôrodnica) je 
povinná do šeef dni po prijatí poisten
ca (rodinného príslušníka — § 26) ohláfiit 
to Üstavu.

(T) Na odovzdanie do verejnej nemoc
nice (pôrodnice) je zpravidla potrebný sú
hlas nemocného. Maloletý nemocný, ktorý 
prekročil17. rok svojho veku, môže da{ 
súhlas sám. Za mladšieho nemocného dáva 
súhlas zákonný zástupca alebo osoba 
(ústav), pod dozor ktorej sveril maloletého 
jeho zákonný zástupca.

(8) Súhlas pod ľa ods. 7 nie je potrebný:
a) ak nemoc vyžaduje ošetrovanie, kto

ré nemocnému nemožno poskytnúť v jeho 
byte, .

b) ak to vyžaduje druh nemoci, najmä 
ak ide o nákazlivú chorobu,

c) ak nemocný koná proti predpisom, 
vydaným o chovaní sa nemocných a dozoru . 
nad nimi alebo proti príkazu ošetrujúceho ' 
lekára,

d) ak rozpoznanie choroby vyžaduje 
pozorovanie alebo vyšetrovanie, najmä ak 
je to potrebné pre posúdenie pracovnej he- 
schopnosti,

c) ak stav alebo činy nemocného vyža
dujú jeho stále pozorovanie.

(8) Ak má poistenec, ošetrovaný vo ve
rejnej nemocnici (pôrodnici) príslušníkov 
rodiny (§ 26), patrí im v prípade, že poiste
nec nemá voči zamestnávateľovi nárok na 
služobné požitkyt počas jeho ošetrovania 
na účet &tavu, podpora rovnajúca 6a po
lovici nemocenského (§ 22) bez príplatku.

0°) Ak nesplní poistenec (rodinný prí
slušník 一 § 26) príkaz Ústavu odôvodnený 
ustanoveniami ods. 8, aby sa odobral do 
nemocnice alebo pôrodnice, alebo ak pre- 
ruší bez súhlasu Ü<stavu predčasne liečenie, 
môže sa mu odoprieť nemocenské vôbec( 
alebo môže sa mu snížiť na polovicu, ak 
má príslušníkov rodiny (§ 26). Na tieto ná
sledky má sa nemocný vopred upozorniť.

(叫 Namiesto dávok podľa §§ 19, 20( 
22 a 23 môže Üstav poskytnúť poistencom 
(rodinným príslušníkom — § 26) ošetrova
nie v súkromných nemocnícíach, v súkrom
ných liečebných ústavoch a v súkromných 
pôrodniciach pri podmienkach určených 
v Stanovách. Výdavky tohto ošetrovania 
idú na účet Ústavu iba vtedy, ak k tomu

vydal príslušný poukaz, alebo ak išlo o 
prípad neodkladný. Ustanovenia ods, 4, 7 
až 10 platia aj pre ošetrovanie v týchto 
ústavoch.

Dávky pre rodinných príslušníkov.

§ 26.

(り Za rodinných príslušníkov podľa 
tohto nariadenia sa považujú osoby, ktoré 
žijú s poistencom v spoločnej domácnosti 
a 6Ú výživou prevažne na neho odkázané 
v predpoklade, že iná osoba nie je k výži
ve povinná, poťažne že povinná osoba nie 
je schopná splniť vyživovaciu povinnosť 
a 迁e sami nemajú nárok na poistnú dávku 
z vlastného verejnoprávneho poistenia. Sú 
to: manželka (manžel), ako aj deti (man
želské, nemanželské, nevlastné), osvojenci 
a chovanci do dokončenia 18, roku svojho 
veku; staršie deti (manželské, nemanžel
ské, nevlastné), a starší osvojenci, chovan
ci, vnuci, ako aj bratia, sestry, rodičia, sta
rí rodičia« test a testiná, svokor a svokra 
len vtedy, ak okrem splnenia podmienok 
uvedených v prvej vete žijú s poistencom 
v spoločnej domácnosti aspoň 6 mesiacov 
pred vznikom poistného prípadu a ak pre 
svoj vysoký vek, duševnú alebo telesnú 
vadu sú nespôsobilé k zárobku*  alebo ne
môžu sa 6ami vydržovať, pretože sa pri
pravujú vedecky alebo odborne pre svoje 
budúce povolanie.

(2) Požiadavke spoločnej domácnosti 
nie je na ujmu, ak manželka (manžel) ale
bo deti žijú oddelene z dôvodu výchovy 
detí, bytovej núdze, prípadne z dôvodov 
zdravotných, hospodárskych, vzdelávacích 
a podobných, ktoré nesúvisia s ich osobný
mi vzťahmi. Taktiež nie je na ujmu požia
davky spoločnej domácnosti, ak deti rozlú
čeného alebo rozvedeného poistenca žijú 
v domácnosti svojej matky v predpoklade, 
že poistenec prispieva na ich výživu.

§ 27.
(り Poistenec má nárok na nemocenské 

ošetrovanie rodinných príslušníkov, uvede
ných v § 26. V akej miere sa poskytuje 
nemocenské ošetrovanie rodinným prísluš
níkom, určujú stanový, pričom pre manžel
ku (manžela) a deti môžu sa určif vyššie 
dávky než pre ostatných rodinných prí
slušníkov.

ド)Namiesto nemocenského ošetrovania 
možno poskytnúť rodinným príslušníkom 
(§ 26)liečenie a ošetrovanie v najbližšej 
verejnej nemocnici alebo v inom liečebnom
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ústave zpravidla na 3. ošetrovacej triede, 
a to najviac za 42 dní. Podrobnosti určujú 
stanpvy.

(3) V prípade manželkinho pôrodu má 
poistenec nárok:

a) na poskytnutie pomoci pôrodnej asi
stentky —ak je to potrebné 一 pomoci le
kárskej jeho manželke. Namiesto pomoci 
pôrodnej asistentky môže sa poskytnúť pe. 
nažnú náhrada, ktorej výšku určujú Sta
novy,

b) na peňažnú dávku v tejto výške:
v Iriede (§ 12) Ks

1 až 4 1300.—
5 až 8 1800.—
9 až 11 2300.—

(*)  Nárok na dávky uvedené v ods.1, 
2 a 3, písm. a) vzniká, až ked poistenec do
vŕši v nemocenskom poistení jeden mesiac, 
nárok na dávku uvedenú v ods. 3, písní, b) 
—až keď poistenec dovŕši v tomto poistení 
aspoň 10 mesiacov. Do týchto 10 mesiacov 
započíta sa aj čas u iného nosilela verejno
právneho nemocenského poistenia, získaný 
bezprostredne pred vstupom do nemocen
ského poistenia u Penzijného ústavu sú
kromných úradníkov, najviac však 5 me
siacov.

ド)Dávku uvedenú v ods. 3, p：6m. a) 
treba poskytnúť manželke poistenca i vte
dy, ak poistenec zomrel v čase 10 mesia
cov, počítajúc zpät od pôrodu. To islé platí 
o dávke, uvedenej v ods. 3, písm. b)t ak je 
splnená podmienka uvedená v ods. 4.

(“)Ustanovenia § 25 platia obdobne 
v prípade ústavného ošetrovania manželky 
a delí poistenca s tým obmedzením, že za 
liečenie a ošelrovanic lýchlo osôb je Üslav 
povinný zaplatil trovy len podlá posled
nej triedy.

(；)Trovy za liečenie a ošetrovanie 
iných príslušníkov rodiny, než sú uvedení 
v ods. 6, vo verejných nemocniciach (pô
rodniciach) Ústav nie je povinný platiť. 
Ak sa však poskytne to lo liečenie a ošelro- 
vanie na poukaz Ústavu, je Lenlo povinný 
nahradiť nemocnici časť výdavkov v miere 
určenej Stanovami za liečenie a ošetrovanie 
v čase uvedenom v § 20, ods. 2, a to podľa 
poslednej triedy.

(B) Nárok na dávky pre rodinných prí
slušníkov trvá, kým poistenec je poistený, 
alebo kým má nárok na nemocenskéj alebo 
kým neuplynula ochranná lehota podlá 
§ 30.

§ 28.
Dávky pre dôchodcov.

(り Dôchodcovia majú nárok na nemo
censké ošetrovanie pre seba aj pre man
želku a deti (manželské, nemanželské, ne
vlastné). Akým spôsobom a v akej miere 
sa nemocenské ošetrovanie poskytuje dô
chodcom, určujú stanový.

円 Ako pomoc v materstve poskytuje 
sa dôchodkyni pri jej pôrode, poťažne dô
chodcovi pri pôrode jeho manželky suma 
1000.— Kg.

(3) Ústav môže poskytovať namiesto 
dávok uvedených v ods.1 a 2 bezplatné 
liečenie vo verejnej nemocnici (pôrodnici) 
alebo v inom liečebnom ústave podľa sa
dzieb najnižšej triedy, a to najdlhšie na 28 
dni v jednom roku.

§ 29.

Z v ý š e n i e dávok.
Stanovy môžu určiヒ
a) že na odvrátenie nemoci poskytuje 

sa preventívna liečebná starostlivost,
b) že cieľom rekonvalescencie 6a po

skytuje ošetrovanie v ozdravovniach, opa- 
trovniach a v liečebných ústavoch, a to 
najviac do jedného roku po vyčerpaní zá
konitých nárokov a cieľom zmiernenia ná
sledkov nemoci terapeutické pomôcky 
a lieky,

c) že sa poskytnú pomocné prostriedky 
proti znetvoreniu a zmrzačeniu, ktoré sú 
potrebné po skončení liečenia1 aby bola 
spôsobilosť pre zamestnanie obnovená( za
chovaná alebo následky nemoci zmiernené,

d) že deti poistencov, ak to vyžaduje 
ich zdravotný stav, môžu sa umiestií 
v ozdravovniach, v zotavovniach alebo 
v iných ústavoch,

e) že nemocní poistenci (rodinní prí
slušníci —§ 26) budú po skončení liečenia 一 
alebo počas liečenia na trovy Üslavu vycvi- 
čovani pre doterajšie alebo iné zamestná  
nie,

*

f) že sa poskytne nemocenské ošetrova
nie rodičom, ktorí nežijú v spoločnej do- 
mácnoisti 6 poistencom, sú však prevažne 
výživou na neho odkázaní,

g) že sa poskytne poistencovi, manžel
ke a deťom poistenca liečenie na druhej 
triede verejnej nemocnice (pôrodnice alebo 
liečebného ústavu),

h) podmienky a rozsah náhrady dôchod- 
1 com za výdavky za liečenie, ktoré im
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vznikly v čase, na ktorý im bol zpätne pri
znaný dôchodok z penzijného poistenia,

§ 30.
Ochranná lehota.

(l) Ak sa skončilo povinné poistenie 
z iného dôvodu než následkom prezenčnej 
služby vojenskej alebo straty slobody na 
základe právoplatného odsúdenia, ak je 
poistenec bez zárobku a ak sa zdržuje na 
území Slovenskej republiky, vznikne nárok 
na dávku podfa §§ 19 až 27 len vtedy, ak 
poistný pripad nastal v čase, ktorý sa rov
ná obdobiu, v ktorom bol naposledy nepre- 
Iržile povinne poistený (ochranná lehota). 
Táto lehota však nemôže byť nikdy dlhšia, 
než 6 týždňov. Ochranná lehota sa počína 
prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasle
dujúceho po mesiaci! v klorom zaniklo po
istenie.

(-)Ak 6a poistenec stane v ochrannej 
lehote (ods.1)pre pripad nemoci znovu 
poíslenim povinný podľa tohto nariadenia, 
predlžuje sa ochranná lehota s obmedze
ním podľa ods.1 o čas, cez ktorý trvalo 

• nové poistenie.

Spoločné ustanovenia o dávkach.

§ 31.
(')Peňažné dávky sa vyplácajú zpätne 

na 1 mesiac, poťažne na kratší čas, ak dáv
ka neprislúcha aspoň na jeden mesiac. Po
hrebné a dávky v materstve sa vyplácajú 
celé naraz.
ド)Peňažné dávky zaokruhlujú sa pri 

výplMc na celé koruny tak, že sumy pod 
0.50 Ks zoslávajú nepovšimnuté a sumy od 
0.50 Ks vyššie rálajú sa za 1.—Ks.

§ 32.

(リ Právo na peňažnú dávku z nemo
cenského poistenia odpočíva:

- a) kým osoba oprávnená na peňažnú 
dávku si odpykáva Iresl na slobode dlhší 
ako L mesiac, alebo kým je v donucovacej 
pracovní alebo v inom zabezpečovacom 
ústave; ak niá však poistenec v týchto prí
padoch príslušníkov rodiny, ktori majú zá
konité nároky na výživu, vyplácajú sa pe
ňažné dávky Ij'mto príslušníkom. Ak je 
taklo opráMiených osôb viac, majú pred
nosť manželka (manžel)a deti pred pred- 
kajiii, títo však pred ostatnými príslušník
mi rodiny. Medzi osoby tej istej skupiny 
rozdelí sa peňažná dávka rovnakým die- ] 
lom; i

b) ak osoba oprávnená na peňažnú dáv
ku preloží svoje riadne bydlisko do cudzi
ny, —počas pobytu v cudzine;

c) ak poistenec je dlhšie než 1 mesiac 
vo vojenskej službe a rodinní príslušníci 
poistenca (§ 26) z toho dôvodu majú voči 
stálu nárok na vyživovací príspevok.

ド)Ak sa zmenia pomery rozhodné pre 
vymeranie peňažnej dávky, alebo ak sa 
zistí dodatočne, že dávky boly priznané na 
základe omylu v skutočných ponieroch, 
Üslav peňažnú dávku sníži, zvýši alebo za
staví.

C) Sumy neprávom prijaté treba Oslavu 
vrátií; možno ich liež sraziť z ďalších pe
ňažných dávok.

§ 33.
(')Nárok na priznanie peňažných dávok 

môže uplatňoval iba k nároku oprávnená 
osoba alebo jej zákonný zástupca. Malo
letý, ktorý dosiahol14. rok veku, môže ná
rok uplatňoval sam; namiesto zákonného 
zástupcu malolatdho môže uplatňovať ná
rok tiež organizácia pre starostlivosf 
o mládež, ak sa stará o maloletého.

ド)Prevod, zastavenie a zabavenie ná
rokov poistencov a ich rodinných prisluš*  
níkov (§§ 24 a 26), ako aj dávok je len 
potiaf prípustné a právne účinné) ak sa to 
slané:

a) na úhradu nárokov osôb, kloré majú 
zákonný nárok na výživu voči osobám 
oprávneným na dávku, a to do polovice 
dávky;

b) na úhradu preddavkov, kloré po
skytly osobám oprávneným na požitky na 
ich vlastnú žiadost zameslnúvalelia, Usiav, 
obce, nemocnica alebo iná verejnoprávna 
korporácia na účet poislných nárokov po 
ich vzniku, ale pred ich puukázuniin.

Diel tretí.

Lekárska a nemocničná služba.

§ 34.
(')Ústav jc povinný zabezpečiť lekár

sku pomoc osobám, ktoré majú na ňu ná
rok podfa tohto nariadenia; k tomu ciclu 
má Üslav uzavrieť s lekármi alebo s ich 
organizáciou smluvy o službe lekárskej.

ド)Smluva má obsahovať ustanovenie 
o rozhodovaní sporov z nej vzniklých. Le
kári liečiaci na účel Üstavu nie sú s Ústa
vom v služobnom pomere, ak sa na nich 
podľa osobilnej smluvy ~nevzťahuje služob
ný a disciplinárny poriadok Üslavu.
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(3) Ak nie je možno zabezpečiť v nie
ktorom obvode, prípadne na celom území 
štátu poistencom (§§ 10 a 17) alebo ich 
rodinným príslušníkom (§ 26)lekársku po- 
moc, pretože lekári alebo ich organizácia 
odopiera smluvu uzavrieť, Ministerstvo 
vnútra po vypočutí predsedu Üistavu určí 
podmienky, pri ktorých sa má lekánska 
pomoc poskytovať.

ぐ)Ustanovenia ods.1 až 3 platia ob
dobne aj o poskytovaní pomoci zubnými 
technikmi a pôrodnými asistentkami,

C) Üstav môže z vlastného nodnetu ale
bo na žiadosť nemocného poistenca (ro
dinného príslušníka — § 26) alebo ošetru
júceho lekára kontrolovať svojimi lekársky
mi, zubotechnickými a lekárnickými dôver
níkmi, ako poskytujú smluvní lekári, zubní 
technici a pôrodné asistentky lekársku, 
botechnickú pomoc a pomoc pri pôrode, 
potarne ako vydávajú lieky poistencom 
a ich rodinným prúslušníkom.

(°) Üstav neručí za škody spôso¼ené 
činnosťou svojich lekárov, pôrodných asi- 
slenliek a zubných technikov.

§ 35.

(B) Nemocnica (pôrodnica, liečebný 
ústav) je povinná do 60 dnit počítajúc odo 
dňa ukončenia ošetrovania, vyúčtovať Ústa
vu trovy za ošetrovanie poistenca (rodinné
ho príslušníka), inak jej požiadavka zaniká 
jak voči Uslavu, tak voči poistencovi, ako 
aj osobám, ktoré by podľa platných práv*  
nych predpisov boly povinné hradif nemoc
ničné trovy.

(a) Voči poistencovi a osobám, ktoré by 
podľa platných právnych predpisov boly 
povinné hradiť nemocničné trovy, nezaniká 
požiadavka nemocnice (pôrodnice, liečeb
ného ústavu) vtedy, ak poistenec (rodinný 
príslušník — § 26) zavinil, že sa nemocnica 
(pôrodnica, liečebný ústav) nedozvedela 
včas, že ide o poistenca (rodinného prísluš
níka 一 § 26).

í1) Nemocnica (pôrodnica, liečebný 
ústav) je povinná pri prijatí do ošetrovania 
dotazom zistif, či ide o poistenca (rodinné
ho príslušníka — § 26).

Diel štvrtý. 
Úhrada.

§ 36.
(*)  Prostriedky, potrebné na úhradu po

istných dávok, správnych výdavkov a na

utvorenie a doplňovanie fondov potreb* 
ných na prevádzanie nemocenského po
istenia (§ 46), zadovážia 6a poistným.

(a) Mesačné poistné v nemocenákom 
poistení činí：
v triede (§ 12) Ks

8.—
20.—
32,—
46.—
60.—
74.—
90.—

106.—
9 122.—

10 138.—
11 154.—

(')Predseda môže sadzby poistného
určené v ods. 2 podfa potreby úmerne 
snížiť alebo zvýšiEf pri čom však nesmie 
poistné jednotlivých tried presahovať 8% 
mesačného stredného filužného v príslušnej 
triede. Toto opatrenie predsedu vyžaduje 
schválenie ministra vnútra, ktorý 6a má 
dohodnúť 6 ministrom financií. Opatrenie 
vyhlási minister vnútra v Úradných novi
nách.

(リ Výšku poistného za dôchodcov a 
spôsob jeho úhrady urči predseda, ktorý 
môže stanoviť, že dôchodca je povinný 
uhradiC určitú časf poistného, nie však 
viac ako polovicu*  Toto opatrenie predse
du podlieha schváleniu Ministerstva vnú
tra. Takto určenú sumu môže Ústav srá- 
žaf s penzijného dôchodku.

§ 37.
(l) Z poistného zamestnávateľ i zamest

nanec hradí po polovici. Zamestnávateľ 
hradí však so svojho celé poistné za za
mestnancov, ktorí nemajú služobné požit
ky v hotovosti.

(3) Poistenec dobrovoľne pokračujúci 
v poistení hradí zo svojho úhrnné poistné 
lej triedy, v ktorej pokračuje v poistení.

§ 38.
P) Poistné odvádza zamesi-návateT; v 

prípade dobrovoľného pokračovania v po
istení —6ám poistenec.

(?) Zo zaplateného poistného má sa 
najprv uhradiť poistné pripadajúce na pen
zijné poistenie.

C) ZarneetnávateT je oprávnený srazil 
6Í pri výplate služobných požitkov polovi
cu poistného, pripadajúcu na poistenca 
(§ 37, ods.1).



274 Slovenský zákonnikč. 55,

p) Právo srážky (odß. 3) treba vy
konať v troch mesiacoch po prvej výplate 
služobných požitkov, ktorá nasleduje po 
splatnosti poistného; ináč zaniká,

C) Cast poistného, ktorú zamestnáva- 
(ef podfa o%. 3. zamestnancovi srazil zo 
služobných požitkov, je majetkom zamest- 
návalefovi svereným.

(ú) Ak zamestnávateľ nevyhovie povin
nosti odviesE poistné, je poistenec opráv
nený, ak nenastal dosiaľ poistný prípad, 
namiesto neho odviesť úhrnné poistné a 
žiadať od zamestnávateľa náhradu časti na 
neho pripadajúcej. Tento nárok požíva v 
pokračovaní exekučnom( konkurznom a 
vyrovnacom prednostné právo požiadavky 
zo mzdy.

§ 39.
I1) Poistné treba platit za celý Čas trva

nia smluvného služobného pomeru zakla
dajúceho poistnú povinnost.

(5) Poistné treba platiť, aj ked bol za
nikol služobný pomer, zakladajúci poistnú 
povinnosť, a to za čas, za ktorý má poiste
nec nárok na služné, ak bol služobný po
mer bez zavinenia zamestnancovho pred
časne zrušený, alebo ak bol elužobný po
mer dohodou zrušený tak, že zamestnáva
teľ poskytol zamefitnancovi plat na čas 
výpovednej lehoty, vzdajúc sa zároveň je
ho služieb.

(:)V prípadoch ods. 3 netreba však po
istné piatii odo dňa, od ktorého bol za
mestnanec poistený v dôsledku iného za
mestnania, v ktorom je podrobený poist
nej povinnosti podľa tohto nariadenia ale
bo iných právnych predpisov o sociálnom 
poistení, alebo od ktorého bol v službe 
vyňatej podľa týchto právnych predpisov 
z poistnej povinnosti, alebo odo dňa, kedy 
nastal poistný prípad.

P) Počas liečebnej starostlivosti nie je 
zamestnávateľ povinný vyplácať služobné 
požitky, okrem prípadu, žeby bol k tomu 
zaviazaný smluvou alebo zákonným pred
pisom, Kým nie ie tu nárok na vyplácanie 
služobných po五让kov, neplatí sa poistné.

ド)Poistenec, ktorý bol podrobený lie
čebnej 6taro6tlivo6ti v odbornom liečeb
nom ústave alebo v kúpeľoch pod lekár- 
ekym dozorom, nemôže byf z tohto dôvo
du prepustený zo zamestnania a nesmie mu 
byf daná výpoveď počas liečenia. Ak sa 
zavedie liečebná starostlivosť, je prepuste
nie alebo výpoveď neúčinná« ak došlo k 
k nemu — k nej — po podaní návrhu ale
bo žiadosti o liečebnú starostlivosť

§ 40.
C) Poistné treba odvádzať napred prvé

ho dňa každého kalendárneho mesiaca.
(2) Ak sa začne alebo ak skončí po

istenie behom meliaca, treba zaplatiť plné 
mesačné poistné,

(a) Niekoľko zamestnávateľov, ktorí sa 
behom príspevkového meniaca vystriedajú, 
ručí solidárne za poistné vo výške triedy 
služobných požitkov (§ 12)t pripadajúcej 
na každého z nich. Platiaci má voči ostat
ným zamestnávateľom právo postihu na 
pomernú náhradu.

§ 41.
(*) Právo na predpis poistného pre- 

mlčuje sa v troch rokoch odo dna splat
nosti poistného,

(2) Premlčanie prava predpísať poist
né 6a prerušuje každým opatrením, vyko
naným cieľom predpisu a to dňom, kedy 
osoba, povinná platiť poistné, 6a o tom 
dozvie.

(3) Právo vymáhaf predpísané dlžné po
istné sa premlčuje v troch rokoch po tomf 
kedy osoba povinná platiť poistné bola 
o predpise poistného vyrozumená.

(*)  Premlčanie vymáhacicho prava sa 
prerušuje doručením platobného vyzvania^ 
znejúceho na osobu povinnú platif, poda
ním žiadosti o exekúciu, povolením pla
tobnej lehoty, ako aj podľa ustanovení 
konkurzného poriadku.

E) Povinnosť platiť poistné nie je zá
vislá od predchádzajúceho vydania prí
slušných výmerov alebo rozhodnutí a ich 
právoplatnosti.

Záruky.
§ 42.

Za poistné ručia solidárne:
a) spolupodnikatelia a dielci podnika

telia (akordanti),
b) majiteľ podniku, v ktorom poistenec 

je zamestnaný, ak nie je zamefitnavatef 
nájomcom tohto podniku.

§ 43.
Úrad, udeľujúci povolenie na stavbu.)e 

povinný upovedomiť Ústav o žiadosti o 
stavbu a uložiť stavebníkovi, aby pred za
počatím stavebných prác poskytol prime
ranú istotu za poistné, ak o to Üslav po
žiada do osem dni od upovedomenia a ak
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preukáže, že stavebný živnostník (stavi- 
teí), ktorý bude stavbu prevádzať, má ne
doplatky na poistnom. <

§ 44.
(り Kto prevzal závod (podnik), ručí za 

poistné, ktoré mal platiť predchodca za 
dobu najviac 18 mesiacov odo dňa nado
budnutia zpät počítané, a to sumou, ktorá 
mu k tomuto dňu bola Üslavom ako nedo
platok vykázaná. Ručenie podľa práva ob
čianskeho nie je týmto ustanovením do
tknute.

(2) Vláda môže určiC nariadením pre  
určité druhy závodov alebo podnikov, že J 
i prenajímateľ ručí za poistné nezaplatené  
nájomcom podľa ods. í. 

1

*
1

§ 45.
Vymáhanie poistného.

(')Dlžné poistné treba zúročit 5 焉 úro
kom. Poistné i s úrokami, môže byí vymá
hané súdnou exekúciou na základe vyko- 
naleľného výkazu nedoplatkov a požíva 
v exekučnom pokračovaní prednostné prá
vo nedoplatkov daňových, v pokračovaní 
konkurznom a vyrovnacom však prednost
né právo tam určené. Doložku o vykoná- | 
ternosti pripoií Üstav. Povolit a vykonať 
exekúciu je povolaný príslušný exekučný 
súd.

ド)Nev^TnožiteTné poistné sa odpíše 
v rovnakom pomere, v akom bolo pre pen
zijné a nemocenské poistenie vyrúbené.

C) Nevymožiteľnosť nedoplatkov nemá 
pre poistenca, okrem obmedzenia § 17, 
ods. 5, písní, b), za následok stratu náro
kov podľa tohto nariadenia.

(*)  Neprávom prijaté poistné vráti no- 
eiluf poislcnia 6 5°/o úrokami. Zamestna
nec má v tomto prípade nárok na vráte
nie sumy poistného, ktorú zaplatil zo svoj
ho a môže požadovať, aby i s úrokami mu 
bola priamo vyplatená,

(:j Ak bol však zamestnanec na dobu, 
za ktorú bolo poistné neprávom prijaté, 
vyhlásený za povinného poistením v inom 
verejno-právnom nemocenskom poistení, 
má sa zaplatené poistné s úrokami vydať 
príslušnému nositeľovi tohto poistenia. 
Tento nositer poistenia použije vydanej 
sumy k úhrade poistného pre tohto za
mestnanca za dobu, za ktorú bolo poistné 
neprávom platené, a zvyšok vydá zamest- 
návatelovií zamestnanec má v tomto prí
pade nárok na započítanie tejto doby a na

vrátenie pomernej časti zvyšku, ktorá od
povedá sume poistného, ktorú zaplatil zo 
svojho.

Diel piaty.

O hospodárení s majetkom v odbore 
pre nemocenské poistenie.

§ 46.
P) Z prebytkov príjmov nemocenského 

poiâtenia Ü«tav utvorí a udržuje rezervný 
fond vo výške výdavkov za posledné tri 
mesiace uplynulého roku. Kým rezervný 
fond nedosiahne výšky určenej v predchá
dzajúcej vete, odvedie 6a najmenej 5O°/o 
čistých prebytkov nemocen<ského poiste
nia do tohto fondu. Rezervný fond slúži na 
úhradu výdavkov, ktoré vzniknú mimo
riadnymi okolnosťami.

C) Majetok Üâtavu smie byf použitý len 
k účelom v tomto nariadení predpísaným 
alebo pripusteným.

(3) Hotovosti potrebné pre bežné vý
davky môžu byf uložené u domácich pe
ňažných ústavov. Ak by Slovenská národ
ná banka z dôvodov menových prikro
čila k správe verejných peňazí s ich úro- 
kovaním, treba dať tomuto spôsobu ulo
ženia za vyhovujúcich podmienok výnoso
vých prednosť.

(り Ústav vypracuje smernice pre ukla
danie majetku, ktoré vyžadujú schválenia 
ministra vnútrat ktorý 6a má dohodnúť 
s ministrom financií (§ 4, ods. 4).

C) Časť trvalo uložiteľného majetku 
Ústavu môže 60 schválením ministra vnút
ra byť uložená:

a) v budovách pre vlastné účele kance
lárske;

b) v ústavoch a zariadeniach, slúžiacich 
výhradne alebo prevažne poistencom 
a smerujúcich k liečebnej starostlivosti 
preventívnej alebo represívnej, k starost
livosti bytovej, k boju proti ľudovým cho
robám alebo vôbec k povzneseniu zdravot
ného stavu poistencov a ich rodinných prí
slušníkov;

c) v pozemkoch poskytujúcich výnos, 
alebo v činžovných budovách, ak nie sú 
zaťažené nad jednu tretinu obecnej ceny, 
okrem prípadut že by nehnuteľnost bola 
nadobudnutá v exekučnom alebo kon
kurznom pokračovaní za účelom od-vráte- 

L nia škody, ktorá by Ústavu ináč hrozila.
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? dávkach, možno podať do 15 dní, počína
júc dnom nasledujúcim po dní doručeniat

1 odvolanie u Ústavu na župný úrad, v ob
vode ktorého je služobné miesto zamefit- 
nancovo,

(8) Proti rozhodnutiu župného úradu 
možno podať v tej istej lehote u neho od
volanie na Ministerstvo vnútra.

C) Odvolanie (ods. 7 a 8) nemá odklad
ného účinku.

(10) Navrátenie do predošlého stavu 
a obnova pokračovania sú prípustné podľa 
obdoby predpisov civilného súdneho po
riadku.

(“)Chyby v písaní alebo v počtoch, ako 
aj iné zrjemé nesprávnosti vo výmere (roz
hodnutí), alebo v jeho vyhotoveniach mož
no kedykoľvek z vlastného podnetu alebo 
k návrhu opraviť.

(la) Do lehoty opravných prostriedkov 
sa nezapočíta de也 kedy bol strane doru
čený napadnutý výmer (rozhodnutie).
㈠ Lehotu treba považovať za zacho

vanú, ak v nej bolo podanie odovzdané 
pošte alebo telegrafu. Ak podanie telegra
fické nemá všetky náležitosti pre to・ 
ktoré podanie požadované« treba ho do
plniť do 3 dní riadnym písomným poda
ním; ak sa tak nestane, nemožno považo
vať lehotu za zachovanú podľa tohto na
riadenia.

(u) Počiatok a beh lehoty sa nestaví 
nedeľami a štátom uznanými sviatkami 
a pamätnými dňami. Ak pripadne ostatný 
deň lehoty na nedeľu, štátne uznaný svia
tok alebo pamätný deň alebo na všeobec
ný sviatok toho štátu, v ktorom strana bý
va, treba najbližší pracovný deň pokladat 
za ostatný deň lehoty.

(1S) Ak je pochybnosť o zachov-aní leho
ty, treba ju považovať za zachovanú, kým 
sa opak nepreukáže.

Diel s i e d m y.

Pcísfovacíe súdnictvo.

§ 48.

Pre súdne pokračovanie v nemocen
skom poistení podľa tohto nariadenia pla
tia obdobne ustanovenia §§ 193,196 až 238 
zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. a právnych 
predpisov tento zákon meniacich a do
plňujúcich.

ド)Minister vnúlra môže na žiadosť 
Ústavu z prípadu na prípad povoliť od
chylne uloženie majetku, ak tento spôsob 
uloženia poskytuje dostatočnú istotu.

(:)Ústav môže 6o schválením ministra 
vnútra za účelom prevádzania liečebnej 
61arostlivosti podporovať tiež všeobecné 
a osobitné zariadenia, slúžiace k boju pro
ti Indovým chorobám (tuberkulóza, po
hlavné choroby, alkoholizmus, rakovina( 
nervóza atď.) alebo k povzneseniu zdravot
ného stavu poifiteocov a ich rodinných 
príslušníkov. Táto liečebná starostlivosť 
môže 6a prevádzať aj tým spôsobom, že 
Üstav so schváleníni ministra vnútra určí 
paušálnu sumu na tento ciel.

Diel šiesty.
Poisťovacie pokračovanie v nemocenskom 

poistení ロ Üstavw

§ 47.
(l) Všetky opatrenia a rozhodnutia 

Üstavu týkajúce sa práv alebo povinností, 
upravených týmto nariadením a určené 
účaslníkom, treba im doručil písomne (vý
merom).

ド)Vo výmere, ktorým bola priznaná 
poistná dávka, treba uvie^f výšku a výpo
čet dávky a deň, od kedy bola priznaná.

C) Ak bol zamietnutý nárok na dávku, 
čo i len zčasti, treba to vo výmere odô
vodniť.

(4) Üstav nevydá výmer, ak prizná žia
danú dávku z nemocenského poistenia, 
alebo ak oprávnená osoba nežiada vydať 
výmer do 30 dní po tom, čo jej dávka bo
la odňatá z dôvodu, že bola uznaná za 
práceschopnú. Za žiadosť o vydanie výme
ru treba považovať akékoľvek dožadova
nie 6a poistenca ďalšieho poskytovania 
dávky.

C) Výmer má obsahovať poučenie 
o opravných prostriedkoch (či možno po- 
daf opravný proetriedok, v ktorej lehote 
a u ktorého miesta podacieho). Nesprávne 
alebo neúplne poučenie nemôže byf strane 
na ujmu. Ak nebolo strane dané poučenie 
vôbec a výmer nebol napadnutý do šesf 
mesiacov odo dňa doručenia, stáva 6a vý
mer právoplatným.

(°) Pre doručovanie výmerov treba く 
upotrebiť obdobné ustanovenia §§ 26 až 28 
vládneho nariadenia č. 8/1928 Sb< z. a n. :

Proli výmerom, pokiaľ nejde o vý-] 
mery, ktorými sa rozhoduje o poistných ]
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Diel ôsmy.

Štátny dozor, finančné úlavy a spolupôso
benie úradov s Ústavom.

§ 49.

Statný dozor.

(l) Üslav je povinný podávaf ministrovi 
vnútra za každý kalendárny rok zprávu 
a štatistické výkazy o svojom hospodár- 
slvet o stave fondov a spôsobe ich ulože
nia. Minister vnútra môže nariadif formu 
a obsah zpráv a štatistických výkazov.

円 Üstav je povinný previesf v jedno
ročných obdobiach technické preskúmanie 
finančnej rovnováhy Üstavu a predložiť je
ho výsledky so všetkými pomôckami, po
trebnými k preskúmaniu, ministrovi vnútra 
najneskoršie do konca nasledujúceho ro
ku. Zároveň je Üstav povinný predložiť 
výsledky štatistického šetrenia o priebehu 
súborných zjavov, rozhodných pre vývoj 
poistenia nemocenského a porovnanie 
6 priebehom početne očakávaným.

(3) Üstav podlieha dozoru štátnej sprá
vy, ktorý vykonáva minister vnútra.

(リ Zásady pre výpočet zaťaženia v ne
mocenskom poistení, podfa ktorých Üstav 
zisfuje finančnú rovnováhu, vyžadujú 
schválenie ministra vnútra.

C) Minister vnútra je najmä oprávnený 
podrobiť všestrannému úradnému skúma
niu hospodárenie Üstavu.

(°) Pre ciele štátneho dozoru je Üstav 
povinný predložiť alebo urobiC prístupný
mi na preskúmanie knihy, listiny, zápisy, 
výkazy a doklady, ako aj všetky pomôc
ky a poskytnúť všetky potrebné vysvetle
nia.

(')Minister vnútra alebo nim poverený 
or^án má právo 6® zúčastniť na fichôdzkach 
poradného sboru, pofažne predsedníckej 
rady a revíznej komisie, hájiť verejné zá
ujmy; najmä má právo zastaviť všetky 
usnesenia a opatrenia orgánov Üstavu, 
ktorými by mohly byf verejné záujmy 
ohrožené.

ヽ§56

Finančné úlavy.

C) Všetky právne konania a listiny, kto
ré sú potrebné k založeniu, k upraveniu 
a k prerokovaniu právnych pomerov me

dzi Ústavom na strane jednej a úradmi, no- 
siteľmi verejnoprávneho poistenia, zamest- 
návatefmi, poifitencami, liečebnými ústav
mi, lekármi, lekárnikmi, zubnými technik- 
mit pôrodnými asistentkami a ich organi
záciami na strane druhej, taktiež pokračo-, 
vanie v poisťovacom súdnictve, ako aj 
knihy a zápisy Üstavu $ú oslobodené od 
kolkov a poplatkov.

(a) Hnuteľný majetok Üstavu je oslobo
dený od poplatkového ekvivalentu; ohla- 
dom nehnuleFného majetku platia úfavy 
v poplatkovom ekvivalente natolko, na
koľko 6Ú určené pre spolky zakladajúce 6a 
na zásade vzájomnosti, ktorých úlohou je 
poisťovanie nemocenské.

(3) Üstav a fondy ním spravované po
dľa tohto nariadenia sú oslobodené od da
ne zárobkovej a rentovej,

(り Dávky vyplácané Ústavom podľa 
tohto nariadenia sú oslobodené od rento*  
vej dane.

C) Nakoľko ide o oslobodenie Ústavu, 
jeho ozdravovieň, liečebných ústavov 
a podobných zariadení od dane z obratu 
a od dane prepychovej, platia ustanovenia 
prífilusných právnych predpisov.

§ 51.

Spolupôsobenie úradov 
ヽ s Ústavom.

O Nositelia verejnoprávneho sociálne
ho poistenia sú povinní epolupôfiobif pri 
prevádzaní tohto nariadenia. Taktiež Üslav 
je povinný ápolupôfiobif pri prevádzaní po
istenia podľa iných právnych predpisov 
o verejnoprávnom eociálnóm poistení,

C) Minister vnútra môže na žiadosť 
Ústavu uložiť nositeľom verejnoprávneho 
poistenia, aby za náhradu prevádzali nie
ktoré pomocné úlohy Üstavu. Taktiež mô
že minister vnútra uložiť Ústavu, aby na 
žiadosť nositeľov iného verejnoprávneho 
po运tenia prevádzal niektoré z ich pomoc
ných úloh.

(3) Úradom, verejným inštitúciám a kor
poráciám sa ukladá podporoval všemožne 
Üstav pri plnení jeho úloh a podávať mu 
bezplatne oznámenia dôležité pre pre
vádzanie poistenia a správu Ústavu. Tým 
však nie je dotknutá platnosť ustanovení 
§ 199 zákona č. 76/1927 Sb. z. a n. a § 40 
zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. v znení zá-

I koná £. 246/1926 Sb. z. a n.
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6iimy 1.000.— Ks. Ak oneskorené ohláse
nie stalo sa úmyselne, zamestnávatef je 
povinný Üstavu nahradiť celú škodu.

P) Zamestnávatefa nepostihuje povin
nosť náhrady (ods.1 až 3), ak prihlásil po
istenca omylom u niektorej miestnej slu
žobne alebo u iného verejnoprávneho no
siteľa nemocenského poistenia pred uply
nutím lehoty, uvedenej v § 13, ods.1(ale
bo po uplynutí tejto lehoty, avšak ešte 
pred vznikom poistného prípadu.

f) Náhrada podfa ods.1 až 3 vymáha sa 
ako poistné.

Diel desiaty.

Trestné ustanovenia.

§ 54.

C) Priestupku sa dopustí, ak čin nie je 
prísnejšie trestný:

a) zamestnávateľ, ktorý nevyhovie včas 
bez náležitého ospravedlnenia povinnosti 
ohlasovacej, uloženej mu týmto nariade
ním;

b) zamestnávatef alebo zamestnanec, 
ktorý v ohláškach podfa § 13 alebo v ozná
meniach Ústavom vyžiadaných, učiní ne
pravdivé udania;

c) zamestnávatefT ktorý bez náležitého 
ospravedlnenia nesplní vôbec alebo splnf 
len nedostatočne povinnosť viesť, uscho
vávať alebo predkladať záznamy o služob
ných príjmoch;

d) zamestnávatef, ktorý vedome sráža 
poistencovi pri výplate viacej na poistnom, 
než je prípustné podfa tohto nariadenia;

e) zamesínávater alebo or^án Üstavu, 
ktorý uzavrel s poistencom smluvu, kto  
rou práva, vyplývajúce pre poistenca 
z tohto nariadenia, majú byf obmedzené 
alebo skrátené;

*

f) poistenec, ktorý nevyhovie včas bez 
náležitého ospravedlnenia povinnosti ulo
ženej mu podfa § 14, ods. 7, alebo ak učiní 
v ohláške tam predpísanej nepravdivé uda
nia;

g) kto poruší povinnosť mlčať, uloženú 
mu týmto nariadením;

h) kto v pokračovaní o priznanie poist
nej dávky udá niečo, o čom vie alebo pri 
obyčajnej starostlivosti môže vedieť, že 
nie je pravdivé;

(リ Ústav je najmä oprávnený dožado
vať a spolupôsobenia obecných (obvod
ných) notárstiev a úradov verejnej správy 
vnútornej na vypátranie zamestnávaterov, 
klorí zamestnávajú osoby podrobené po
istnej povinnosti podfa tohto nariadenia, 
a na vyšetrenie pomerov rozhodných pre 
poistnú povinnosť zamestnancov, ich za
radenie do tried podfa § 12 a oprávne
nosti na dávky podlá tohto nariadenia.

Diel deviaty.

Evidenčné knižky.
Náhrada zamestnávateľa.

§ 52.

(リ Pre potreby poistenia zavedie Mini
sterstvo vnútra vyhláškou v Úradných no
vinách pre každého poistenca preukazy 
(evidenčné knižky) a určí ich obsah a úpra
vu, kto ich má vyplňovať a povinnosť, kedy 
sa treba nimi preukazovať, taktiež popla
tok za vydanie preukazu a za záznamy o 
priebehu poistenia v ňom uvedené.

(2) Zamestnávatef je povinný nahradiť 
škodu, vzniklá Ústavu nesprávnymi údaj
mi alebo zanedbaním záznamov v preukaze 
podľa ods.1 o trvaní služobného pomeru.

§ 53.

(')Zamestnávatef je povinný nahradiť 
Üslavu až do výšky 1.000.一 Ks všetky 
dávky, ktoré poskytol poistencovi alebo 
jeho oprávneným rodinným príslušníkom 
podfa ustanovení tohto nariadenia a 
nov, ak vôbec neprihlásil poistenca alebo 
prihlásil ho po uplynutí lehoty uvedenej 
v § 13, ods,1 a medzitým nastal poistný 
prípad.

广)Ak prihlásil zamestnávatef iné slu
žobné požitky, než poistenec skutočne 
mal, alebo ak neohlásil včas ich zmenu, 
je povinný — ak medzitým nastal poistný 
prípad — nahradiť Üstavu rozdiel medzi 
dávkami poskytnutými podfa skutočnej 
výšky slúžneho a dávkami, ktoré by po
istencovi, poťažne jeho rodinným prísluš
níkom prislúchaly podfa prihlásenej výšky 
slúžneho.

ド)Zamestnávateľ, ktorý neohlásil včas 
vystúpenie zamestnanca zo zamestnania (§ 
Í3f ods.1),povinný je Üstavu, ak nastal 
poistný prípad nahradiť škodu, vzniklá 
oneskoreným odhlásením, a to až do výšky |
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ch) kto docieli poistnú dávku predstie
raním.

(5) Trestné ustanovenia podľa ods.1 
vzťahujú sa aj na osoby, na ktoré zamest
návateľ preniesol povinnosti, uložené mu 
týmto nariadením.

(3) Priestupky podľa ods.1 a 2 trescú 
okresné (štátne policajné) úrady podľa 
miery zavinenia a podľa výšky spôsobenej 
škody peňažným trestom od 20.— Ks do 
5.000,— Ks, klorý sa má v prípade nevy- 
možitcľnosli premeniE na zatvorenie od 1 
dňa do 14 dní.

ČASŤ TRETIA.

Záverečné ustanovenia.

§ 55.

I1) Predseda Üstavu má byť menovaný 
do 15 dní odo dňa vyhlásenia tohto naria
denia. Na prechodný čas, pokiaľ sa predse
da (§ 3) Ústavu neujme svojej funkcie, 
spravujú Ústav orgány doterajšieho Pen
zijného ústavu súkromných úradníkov (vl. 
nár. č. 17/1939 SI. z.).

(3) Zamestnanci zrušenej Nemocenskej 
poisťovne súkromných úradníkov 6a stáva
jú zamestnancami Penzijného ústavu sú
kromných úradníkov.

(s) Zamestnanci uvedení v ods. 2, ako 
aj oslatni zamestnanci Ústavu môžu do 6 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohlo nariadenia výpoveďou zrušit svoj 
služobný pomer len so súhlasom ministra 
vnútra. Prestúpenie ustanovenia predchá
dzajúcej vety m厶 tie isté právne následky, 
ako prestúpenie ustanovenia § 1,ods.1 na
riadenia 6 mocou zákona Č. 355U940 SI. z.

(')Služobné a platové nároky, ktoré za
mestnanci uvedení v ods. 3 získali do dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 
zostávajú im neskrátené zachované. Kým 
pre zamestnancov nebude vydaný služobný 
a disciplinárny poriadok podľa § 9 tohto 
nariadenia, piati pre nich doterajší služob
ný poriadok Penzijného ústavu súkrom
ných úradníkov.

C) Ustanovenie prvej vety ods. 4 sa 
nevzťahuje na funkčné služné a na iné 
prídavky spojené s výkonom funkcie. Slu
žobné postavenie zamestnancov Üstavu 
upraví jeho predseda, bez ohladu na pre
došlé, prípadne i definitívne služobné po
stavenie.

§ 56.

(リ Poistné prípady, ktoré nastaly pred 
účinnosťou tohto nariadenia, treba posu
dzovať podľa doteraz platných právnych 
predpisov.

ド)Kým nebudú vydané stanový Ústavu, 
zostáva v platnosti pre dávky nemocen
ského poistenia doterajší nemocenský po
riadok zrušenej Nemocenskej poisťovne sú
kromných úradníkov, nakoľko nie je v roz
pore 6 ustanoveniami tohto nariadenia,

C) Kým nebude predpísané poistné po
dľa ustanovení tohto nariadenia, treba od
vádzať na účet nového predpisu poistné 
podľa doteraz platných právnych predpi
sov.

ぐ)Poistenci, ktorí až do dňa účinnosti 
tohto nariadenia dobrovoľne pokračovali 
v nemocenskom poistení, môžu naďalej v 
poistení po'kračovať v jednej z tried (§§ 
12 a 17), medzi ktorými by malí voľbu po
dľa § 17, ods. 3. Pre určenie tried (§§ 12 a 
17) sú rozhodné služobné požitky, podľa 
ktorých bol poistenec zaradený v posled
nom mesiaci pred zánikom jeho povinného 
poistenia.

§ 57.
P) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa 

zrušuje Nemocenská poisťovňa súkromných 
úradníkov v Bratislavet zriadená podľa 
vládneho nariadenia č. 18/1939 SI. z.

ド)Likvidáciu zrušeného nositeľa po*  
istenia vykoná Penzijný ústav súkromných 
úradníkov, na ktorý prechádza celý hnu
teľný a nehnuteľný majetok, práva i zá*  
väzky zrušeného nositeľa nemocenského 
poistenia.

(3) Minister vnútra určí, akú majetkovú 
časť má Robotnícka sociálna poisťovňa 
vydať Penzijnému ústavu súkromných 
úradníkov z majetku bývalej Revírnej brat
skej pokladnice a z majetku bývalých 
okresných sociálnych poisťovní vzhľadom 
na počet poistencov, prevzatých od týchto 
zrušených ústavov (§ 4, ods. 2 vl. nár. č. 
18/1939 SI. z,).

C) Všetky právne úkony, listiny poda
nia a pozemnoknižné zápisy, ktoré sú. po
trebné pre vykonanie slúčenia alebo sú 
v spojitosti so slúčením nositeľov poistenia 
podľa tohto nariadenia, sú oslobodené od 
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všetkých daru, dávok, poplatkov a kolkov, 
ako aj od obecnej dávky z prírastku hod
noty nehnuteľnofití. Povinnosť platenia po
platkového ekvivalentu sa neprerušuje pre
vodmi nastalými v dôsledku tohto Dariade- 
nia.

§ 58,

Aj pre obor penzijného poistenia platia 
ustanovenia § 13, ods.1 a 2 o šesťdňovej 
lehote pre podanie prihlášok, odhlášok a 
ohlášok.

§ 59.

f) Ústav môže podľa platných právnych 
predpisov zriaďovať a prevádzať sanató
riá, ambulatóriál taktiež je oprávnený zria
ďovať a prevádzať vlastné liečebné ústavy.

C) Üstav je oprávnený vydávať svojim 
lekárom pre poistencov liečivé špeciality, 
na ktoré sa vzťahuje vládne nariadenie d. 
26，1926 Sb, z. a n,

§ 60.

Ak je nárok na dávku podľa tohio na
riadenia podmienený strávením určitého 
Času v poistení, započíta sa zamestnancom 
Slovenskej národnej banky, poisteným po
dľa tohto nariadenia, celý čas získaný u 
iného nositeľa verejnoprávneho sociálne
ho poistenia.

§ 61.
Všetky právne predpisy odporujúce to

muto nariadeniu sa zrušujú, § *

§ 62.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom 1.apríla 1941; vykoná ho minister 
vnútra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.

Sivák v. r. Stano v. r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

56.
Nariadenie 

zo dna 22. marca 1941*  
ktorým sa mení a doplňuje zákon 

o pozemkovej reforme«

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 
zákona č. 210,1940 SI. z. nariaďuje:

Článok I.

Ustanovenia § 23 zákona 己 46/1940 SI. 
z. sa menia a budú znieť takto：

„0 Štátny pozemkový úrad uplatní prá
vo výkupu na všetky poľnohospodánske 
nehnuteľnosti (§ 3, ode. 2] vo vlastníctve 
Židov (§ 1 vi nár. č. 63/1939 S!, z.) a ži*  
dovských sdružení (§ 1 nár. č. 303/1940 SI. 
z.), i ked sa noscudzujú podlá § 3 tohto 
zákona.

(2) V sporných prípadoch, ak ide naj
mä o záhrady, obytné budovy a závody 
pornohospodárskeho priemyslu, rozhodne 
Štátny pozemkový úrad po dohode 
s Ústredným hospodárskym úradom, čí ide 
o pofnohospodänsku nehnutcfnosf.

(3) Dokiaľ Štátny pozemkový úrad ne
vykúpi poľnohospod自rske nehnuteľnosti, 
ktoré vlastní Žid a židovské sdruženie, ale
bo nedá súhlas k predaju podľa § 26, vy
rubuje a vyberá ročne od vlastníka 20 Ks 
z hektára ako príspevok v prospech Fondu 
podľa § 50 tohto zákona. Povinnosť platit 
tento príspevok nastáva dnom vyhlásenia 
tohto zákona. Príspevok platí 6a ročne vo
pred na celý kalendárny rok. Lefiné odde
lené majelky prevezme Ministerstvo ho
spodárstva v mesiaci po vyhlásení tohto 
zákona do vlastnej odbornej správy, ktorá 
potrvá až do vykúpenia podľa ods.1.**

Článok II.

Toto nariadenie nadobúda účínnosf 
dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r.
Sivák v, r.

Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r.

Stano v. r.
Čatloš v. r.
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57.
Nariadenie 

zo dna 22. marca 1941.
o znášaní nákladov revízie, kontroly 

a ustálenia likvidačnej a obecnej hodnoty 
židovských a arizovaných podnikov, 

ako aj židovského majetku.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 
zákona č. 210/1940 SI. z. nariaďuje:

§ L

(')Náklady revízie, kontroly a ustálenia 
obecnej a likvidačnej hodnoty židovských 
podnikoví ako aj náklady kontroly podni- 
kovf prevedených podfa § 5 alebo uvede- 

V § 15, ods. 4 nariadenia č. 303/1940 
,znáša majitel podniku.
ド)Náklady revízie a kontroly dočas

ných správ domového majetku Židov a ži
dovských sdruženi znáša majiteT domové
ho majetku.

C) Náklady ustálenia obecnej hodnoty 
predmetu právnych úkonov podľa § 1 na
riadenia č. 304/1940 SI. z. znášajú osoby 
tam uvedené. I

§2.
p) Výšku nákladov urči Ústredný ho

spodársky úrad.
ド)Rozhodnutie Ústredného hospodár

skeho úradu, ktorým urči náklady, je exe
kučným titulom podfa vládneho nariadenia 
č. 8 1928 Sb. z. a n.

§3.
Náklady, uvedené v § 1,nie sú odpo- 

čitatefnou položkou podľa zákona o pria
mych daniach.

§ 4.
Toto nariadenie nadobudne účinnoef 

dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlá
dy 60 zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Dr. Fritz v. r.
Dr- Medrický v. r.

58.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 13. marca 1941

o pohraničnom pásme a obvode opevne
ných a iných miest dôležitých pre obranu 

štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

Pohraničné pásmo.
§ 1.

(り Minister národnej obrany určí, ktoré 
územia tvoria pohraničné pásmo (§ 34 zák. 
č. 131/1936 Sb. z. a n.).

(2) Rozsah územia, uvedeného v ods.1) 
urči minister národnej obrany vyhláškou 
v Úradných novinách.

(り V pohraničnom pásme treba pred
chádzajúci súhlas Ministerstva národnej 
obrany：

k prevádzaniu akýchkoľvek stavieb štá
tu a iných verejných korporácií, akýchkoľ
vek stavieb verejného rázu, bez ohľadu na 
to, kto je stavebníkom,

k prevádzaniu stavieb ciest, počítajúc 
v to i cesty turistické, ich súčiastok (§ 90 
zák. č. 131/1936 Sb. z. a n.) a vodných 
stavieb,

k prevádzaniu stavieb a k zriaďovaniu 
prevodzovní na výrobu zbraní, streliva 
(munície) a iných predmetov vojenskej vý
zbroje a špeciálneho vojenského výstroja, 

k prevádzaniu stavieb a zriaďovaniu 
prevodzovní chemického a hutného prie
myslu,

k prevádzaniu stavieb a zriaďovaniu 
elektrární, vodární a plynární,

k prevádzaniu stavieb s vysokými ko
mínmi alebo 6 vysokými vežami,

k ízriaďovanáu leteckých prevo：dzovni, 
k prevádzaniu stavieb hotelov, poľov

níckych domov, turistických chát, rozhlad- 
ní, hájovien a vyhliadkových bodov, ako 
aj k zriaďovaniu dorozumievacích Earia- 
dení, uvedených v § 40, ods.1 zákona č. 
131/1936 Sb. z. a n.

(2) Predchádzajúci súhlas Ministerstva 
národnej obrany treba tiež k stavbám me-
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dzinárodných alebo tuzemských telegraf- 
d y ch vedení a medzinárodných medzi
mestských telefonných vedení, ako aj 
účastníckych a iných slaboprúdových ve
dení, ak lieto vedenia prechádzajú štátne 
hranice alebo sú v ich blízkosti, taktiež k 
stavbám súkromných telegrafných a tele
fonných vedení, ako i k stavbám rádio- 
elektrických zariadení s výnimkou rozhla
sových prijímacích staníc.

(3) Nakoľko ide o prevádzanie stavieb 
a zriaďovanie prevodzovní, ktoré nie sú 
uvedené v predchádzajúcich odsekoch, tre
ba súhlas Ministerstva národnej obrany len 
v prípadoch, ktoré Ministerstvo národnej 
obrany z dôvodov obrany štátu určí a prí
slušnému úradu a obci oznámi.

P) 0 podnikoch dôležitých pre obranu 
Štátu platí aj v pohraničnom pásme usta” 
Hovenie § 25 zákona č. 131/Í936 Sb. z. a n.

§3.
V obciach, ktoré ležia v pohraničnom 

pásme, môže príslušný úrad plány polohy 
potvrdiť a rozdelenie pozemkov na staveb
né miesta povoliť lent ak Ministerstvo ná
rodnej obrany vyhlási, že proti plánu nemá 
s hľadiska obrany štátu námietok. Tento 
súhlas Ministerstva národnej obrany ne
obsahuje ešte v sebe súhlas s jednotlivými 
stavbami, ktoré sa v medziach potvrdeného 
plánu polohy alebo povoleného rozdelenia 
budú prevádzať, nakoľko je tento súhlas 
podlá § 2 potrebný.

§ 4.

Predchádzajúci súhlas Ministerstva 
národnej obrany treba v pohraničnom pá
sme k prevádzaniu banských diel a k ude
ľovaniu banských oprávnení.

§5.

Úradom, uvedeným v § 34, ods. 4 zá
kona č. 131/1936 Sb. z. a n, je miestne prí
slušný okresný úrad, a ak bol povofovacím 
úradom iný štátny úrad, tento úrad. U ban*  
ských diel je uvedeným úradom miestne 
príslušný obvodný banský úrad.

Na stavby železníc a stavby na železni
ciach sa toto nariadenie nevzťahuje; o nich 

platia i v pohraničnom pásme príslušné 
predpisy o železniciach.

§ 7.
í1) Úrady, poverené podľa platných 

lesných zákonov a nariadení dozorom nad 
lesmi, sú povinné, ak Ide o ťažobné zásahy 
a spôsob hospodárenia v pohraničnom pá- 
sme( postupovať v dohode s Ministerstvom 
národnej obrany, a lo bez ohľadu na to, 
či ide o lesy, v ktorých sa hospodári po
dľa lesných hospodárskych plánov alebo 
programov alebo bez nich; to platí aj o 
premene lesnej pôdy na pôdu inú.

(í) Súhlas Ministerstva národnej obra
ny treba v pohraničnom pásme aj k pre
mene inej pôdy na pôdu lesnú. Ak je táto 
premena podľa platných lesných zákonov 
viazaná na schválenie iného úradu, vyžia
da si tento úrad súhlas Ministerstva ná
rodnej obrany.

(3) Hospodárske plány, ktoré boly pre 
lesy v pohraničnom pásme schválené pred 
účinnosťou tohto nariadenia, preskúma Mi
nisterstvo národnej obrany pri ich revízii, 
a ak treba, podá návrhy na ich zmeny prí
slušným úradom lesnej dozornej služby; 
majitelia lesov sú povinní previesť zmenu 
podľa rozhodnutí týchto úradov, a to v le
hote im určenej.

§ 8.
(り Len s predchádzajúcim súhlasom 

Ministerstva národnej obrany možno v po
hraničnom pásme udeliť lieto živnostenské 
koncesie:

a) výroba a predaj zbraní a streliva,
b) výroba a predaj ohňostrojných lá

tok, ohňoslrojných predmelov a všelijakých 
trhacích preparátov,

c) po živnostenský prevádzané závody 
na výrobu a rozvádzanie elektriny k osvet- 
lovaniu, k prevodu sily a k inému živno
stenskému i domácemu používaniu,

d] telegrafné agentúry,
e) živnostenská výroba zápaľného to

varu,
f) živnostenské spracovanie nafty a živ

nostenský odbyt petroleja dovozom v do
pravných nádržiach a stáčaním z nich (tan
ková prevádzka),

g) výroba a predaj rádiotelegraficlcých 
prístrojov, zariadení a súčiastok,
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(2) Ustanovenia § 13 zákona č. 280,1940 
SI. z. o výrobe a predaju plynových masiek 
a ich súčiastok zostávajú nedotknuté.

(3) Predchádzajúci súhlas Ministerstva 
národnej obrany treba k udeleniu koncesie 
pre prevádzanie plavby v pohraničnom pá
sme plavidlami všetkého druhu a pre zria
ďovanie prívozov.

§ 9.

Ustanoveniami predchádzajúcich para
grafov sa nemení vo veciach tam uvede
ných prislušnost úradov podľa platných 
ustanovení; tieto úrady sú však povinné 
pozval Ministerstvo národnej obrany ako 
úrad na komisionálne pokračovanie, naria
dené vo veciach, uvedených v tomto naria
dení a pri svojom rozhodovaní riadif sa 
stanoviskom Ministerstva národnej obrany, 
nakoľko podľa ustanovení predchádzajú
cich paragrafov treba jeho súhlas, aj keby 
sa na komisionálnom pokračovaní nezúčast
nilo.

Opevnené pásmo.

§ 10.

(り Minister národnej obrany určí, kto
ré miesta sú miestami opevnenými.

C) K obvodu opevneného miesta, po
ťažne pásma patrí územie do vzdialenosti 
10 km od vonkajšieho obvodu takého mie
sta, ako i územie vo vnútri opevneného 
miesta.

§ 11.

í1) Stavby akéhokoľvek druhu (§ 35 
zák. č. 131/1936 Sb. z. a n.) možno v obvo
de opevneného miesta prevádzať len s 
predchádzajúcim súhlasom Ministerstva 
národnej obrany.
ド)Ministerstvo národnej obrany určí 

podfa povahy veci:
a) v ktorej časti obvodu opevneného 

miesta nemožno vzhľadom na obranu štátu 
prevádzať vôbec žiadne stavby a

b) v ktorej časti možno ich prevádza! 
len vtedy, ak sa zaviaže stavebníkf že stav
bu prevedie presne podTa schváleného plá
nu, že ju na vyzvanie Ministerstva národ
nej obrany na vlastný náklad a bez akých
koľvek nárokov na náhradu škody odstráni 

a pozemok uvedie do pôvodného stavu; tie
to záväzky musi stavebník prevziať osobit
ným reverzom (demolačný reverz), ktorý 
sa zapíše do príslušnej verejnej knihy.

(り V ostávajúcej časti obvodu opevne
ného miesta možno stavby prevádzať so sú- 
hlasom Ministerstva národnej obrany a za 
podmienok nim určených bez reverzu, uve
deného v ods. 2, písm. b).

§ 12.

Ministerstvo národnej obrany vhod
ným spôsobom v potrebnom rozsahu upo
vedomí miestne príslušné súdy, úrady a 
obce, ktorých sa to týka, o tom, ktoré úze
mie patrí k obvodu opevneného miesta a 
ako sa toto územie delí so zreteľom na 
ustanovenie § 11,ods. 2 a 3. O týchto upo
vedomeniach platí ustanovenie § 5, ods. 2 
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n.

- § 13..

Ustanovenia §§ 3 až 7 a § 9 platia ob
dobne i pre obvod opevnených miest.

O obvode iných miest dôležitých pre 
obranu štátu«

§ 14.

(l) Obvod vojenských a verejných le
tísk, obvod vojenských strelníc a skúšob
ných strelníc, tovární na výrobu vojen
ských zbraní a streliva má sa určiť do 
vzdialenosti 500 m od hraníc dotyčného le
tiska alebo strelnice.

(2) Obvod skladišfa streliva a výbušín, 
ako i tovární na výrobu týchto predmetov 
má sa určiť do vzdialenosti 760 m od do
tyčného skladišťa alebo továrne.

P) Obvod skladišťa horlavých látok 
ako i tovární na ich výrobu má sa určiť do 
vzdialenosti 100 m od dotyčného skladišťa 
alebo továrne.

($) Obvod skladišťa vojenských zbraní 
a vojenských objektov, určených k ulože
niu iného cenného alebo dôležitého vojen
ského materiálu, neuvedeného v predchá
dzajúcich odsekoch, ako i tovární na výro
bu týchto predmetov, má sa určif do vzdia
lenosti 250 m od dotyčného skladišťa alebo 
továrne.
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（リ Obvody, uvedené v ods.1 až 4t mô
žu byf včas potreby Ministerstvom národ
nej obrany rozšírené.

§ 15.
Ustanovenia §§ 11 a 12 platia obdobne 

aj pre obvody, uvedené v § 14.

Záverečné ustanovenia.
§ 16.

Vládne nariadenie č. 155/1936 Sb. z. a 
n. sa zrušuje.

1 § 17.
Toto nariadenie nadobúda účínnosf 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ná
rodnej obrany so zúčastnenými ministrami-

Dr. Tiso v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr, Pružinský v. r. Dr, Medrický v. r.
Sivák v. r, Stano v. r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

Tla ル Andrej v Br a. túlavé, Trieda kr&ľa Alexandra C. IZ
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Slovenský zákonník
Čiastka 15. Vydaná dňa 29. marca 1941. Ročník 1941.

OBSAH: 59, Zákon o splnomocnení ministra financií k úverovým operáciám.

59.
Zákon 

zo dna 29. marca 1941
o splnomocnení ministra financií 

na úverové operácie«

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone：

§ L
Minister financií sa splnomocňuje, aby 

úverovými operáciami obstaral proslried- 
ky. potrebné na vyrovnanie finančných zá
väzkov, prevzatých dohodou zo dňa 13. 
apríla 1940, uzavretou medzi Slovenskou 

republikou a Nemeckou ríšou o štátnom 
dlhu a štátnom majetku bývalej Česko- 
Slovenskej republiky, ako aj o niektorých 
ostatných s tým siivisiacich finančných 
otázkach.

§ 2.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosC 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v, r.

Tlae： Andrej v Bralislave, Trieda kráľa Alexandra

Cena 1-—K®-
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Slovenský zákonník
Ciaslka 16. Vydaná dňa 30. marca 1941. Ročník 1941«

OBSAH: (60.—62.) 6Ó/Nariadenie s mocou z&kona o likvidácii niektorých požiadaviek tuzem

ských verilefov voči Protektorátu Čechy a Morava. — 61.Nariadenie & mocou zákona, 
klorým 6a určuje úradný titul prvého funkcionára hlavného mesta Bratislavy• 一 62. Vyhláš
ka minifitra hospodárstva o určení mininiálnej 3% tučnosti mlieka a o zákaze výroby smo
tany w obsahom luku nad 15% a uvádzania tejto do obehu.

60.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 30. marca 1941

o likvidácii niektorých požiadaviek 
tuzemských veritefov voči Protektorátu

Čechy a Morava.

Vláda Slovenskej republiky podfa § 44 
zákona č.185 1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
(り Požiadavky tuzemských veriteľov, 

složené v ich prospech po 28. máji 1940 na 
sbernom účte — podučte A — Slovenskej 
národnej banky u Národnej banky pre Če
chy a Moravu (v ďalšom lexte „požiadav
ky**).  preberá štát do úhrnnej 6umy 
300.000.000.— Ks.

ド)Ustanovenie ods .1 sa vzfahuje len 
na požiadavky, pri ktorých jednotlivé 
úhrady presahujú sumu 10.000.— Ks. § *

§ 2.
(り Slovenská národná banka sa áplno- 

mocňujc vyrovnať požiadavky 3½°/o ex
portnými pokladničnými poukážkami, kto- 
ré za tým c沁ľom vydá minister financií po
dľa zákona č. 59 1941 SI. z. (v ďalšom 
lexte “poukážkami").

(')Tuzemskí veritelia .uvedení v § 1 sú 
povinní prijať na uspokojenie svojich po
žiadaviek úhradu podľa ods.1.

§3.

Slovenská národná banka vyrovná po
žiadavky podfa § 2 len po splnení podmie
nok platných pre výplaty zo sberného úč
tu —podúčtu A —, a to tak, že po odpo
čítaní manipulačných a režijných poplatkov 
uhradí celé tisíce v poukážkach a zvyšok 
doteraz obvyklým spôsobom.

§4.

Ak sa na požiadavky poskytla záloha 
(úver), je veritef, ktorý zálohu (úver) po- 
skytnul, povinný prijaf poukážky na krytie 
tejto zálohy (úveru), a to aj vtedy, ak 6a 
tým zmení povaha úveru,

§5.
(l) Poukážky môže veritel (§ 1)po 1. 

januári 1943 použiť na zaplatenie výnoso
vých daní, dane z obratu a dane prepycho
vej točne najviac vo výške ¼ predpisu 
uvedených daní.

(3) Pri použití poukážok podTa ods.1 je 
povinný daňovník predložiť daňovému úra
du odpočet banky preváazajúcej výplatu, 
potvrdený Slovenskou národnou bankou 
a znejúci na jeho meno.

§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosE 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

61.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 26. marca 1941, 

ktorým sa určuje úradný titul prvého 
funkcionára hlavného mesta Bratislavy.

Vláda Slovesnkej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

Cena 1.—Ks,
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§ L
(')Úradný titul starostu hlavného me

sta Slovenskej republiky Bratislavy (§ 5 
zákona č. 243 1922 Sb. z. a n.) sa mení na 
„hlavný mesfanosla".

ド)Titul „hlavný mesfanosta1* prislúcha 
tiež osobe, ktorá dočasne spravuje mestské 
veci podfa § 28 zákona č. 243/1922 Sb. 
z. a n.

§ Z 1
Toto nariadenie platí od 26. marca 

1941; vykoná ho minister vnútra.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v, r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

62.
Vyhláška 

ministra hospodárstva 
zo dna 28. marca 1941 

a o zákaze výroby smotany s obsahom 
a o zákaze výroby smotany 日 obsahom 
tuku nad 15% a uvádzania tejto do obehu.

Podľa § 100 zákona Č. 131/1936 Sb. z. 
a n, a podľa § 1 vládneho nariadenia £.

208/1939 SI. z. a podľa § 1,ods. 2 vlád
neho nariadenia č. 287/1939 SL z, naria
ďujem:

§ L
Na priechodný čas sa povoľuje predaj 

mlieka mliekárensky ošetreného o mini
málnej tučnosti 3%.

§ 2.
Na priechodný čas sa zakazuje uvá

dzanie do obehu a výroba smotany s ob
sahom tuku nad 15°/o.

§ 3.

Za účinnosti tejto vyhlášky neplatia 
dotknuté ustanovenia § 2, ods, 3 a § 7, 
o dá.1 vládneho nariadenia č. 75；1934 
Sb. z. a n.

§ 4.

Nezachovanie ustanovení § 2 sa tresce 
podTa hlavy VIII. zákona č. 131/1936 Sb. 
z. a n,

§ 5.
Táto vyhláška nadobúda účinnosí 

dňom vyhlásenia.
Dr. Medrický v. r.

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra g.12.
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Slovenský zákonník
Čiastka 1ア・ Vydaná dňa 7. apríla 1941. Ročník 1941.

obsah： (63・ー65.) 63・ Vyhlááka ministra linacéil o colných prirážkach k colným sadzbám na 
niektoré druhy obilia. — 64. Nariadenie s mocou zákona o predĺžení platnosti nariadeiiía 
s mo:ou zákona o preskúmaní platových a penzijných dekrétov štátnych a iných verej
ných zamestnancov. — 65. Nariadenie o povinnosti uvofhoval zamestnancov pre SlMny 

pozemkový úrad.

63.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 27. marca 1941 

o colných prirážkach k colným sadzbám 
na niektoré dnihy obilia.

Minister financií podfa § 5 vládneho 
nariadenia č. 167/1939 SI. z. s účinnosťou 
odo dna 1.apríla 1941 vyhlasuje：

1 .Colná prirážka k colnej sadzbe pre 
tovar s. č. 23 (pšenica tenkcF), vypočítaná 
podfa ustanovenia poznámky v čl.L, § 2 
vládneho nariadenia č. 961933 Sb. z. a n. 
k s. č. 23 až 26, upravuje sa na 9.— Ks za 
100 kg hrubej váhy.

2 . Colné prirážky k colným sadzbám 
pre tovar s. č. 24 až 26, vypočítané podfa 
ustanovenia poznámok v čl. IV., ods. 2 
vládneho nariadenia č. 96.1933 Sb. z. a n. 
k s. č. 23 až 26, upravujú sa takto： 
Pre tovar Colná prirážka za
sadz. £is. 100 kf*  hrubej váhy

24. Raž............................. 7.— Ks
25. Jačmeň ................... 0.— Ks
26. Ovos .........................0.— Ks

§ 2.

Colné prirážky, vyhlásené naposledy 
vyhláškou ministra financií č. 26/1941 SI. 
z,, sa zároveň zrušujú.

Dr. Pružinský v. r.

64.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 26. marca 1941 

o predĺžení platnosti nariadenia s mocou 
zákona o preskúmaní platových a penzij
ných dekrétov štátnych a iných verejných 

zamestnancov.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 
44 zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ L
Platnosť nariadenia s mocou zákona 

Č. 200/1940 SI. z. sa predlžuje do 31.mája 
1941.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády:

Dr. Tiso v. r.
Dr, Tuka v. r. 

Mach v. r. 一

Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r. 
Sivák v. r. Stano v. r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

65.
Nariadenie 

zo dňa 22. marca 1941 
o povinnosti uvoľňovať zamestnancov pre 

Štátny pozemkový úrad.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 
zákona č. 210/1940 SI. z. nariaduje：

Cena Ks 1.一・
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(り Na vykonanie úloh, spojených s pre
vodom židovských poľnohospodárskych 
nehnutefnoslí do kresťanských rúk, sú po
vinné verejnoprávne korporácie a ustano
vizne po predbežnom ich vypočutí uvoimf 
pre Stáiny pozemkový úrad, a to najviac 
na jeden rok, svojich zamestnancov, kto
rých určí predseda vlády.

ド)Povinnosť podfa ods.1 sa vzťahuje 
aj na súkromnoprávnych zamestnávateľov, 
ktorí sú však povinní uvoľniť svojich za- 
mes tnancov najviac aa 6 mesiacov,

ド)Zamestaancom, uvoľneným podľa 
ods.1 a 2, zachováva sa počas uvoľnenia 
nárok na požitky voči zamestnávateľovi, 
klorý ich uvolnil. Vyplatené požitky na 
žiadosf zamesLnávateľa refunduje Štátny 
pozemkový úrad.

§ 2.
(')Z dôvodu konania služby u Štátneho 

pozemkového úradu nesmú zamestnanci 
vo svojom služobnom pomere utrpieť ujmu. 
Do jedného roka po ukončení služieb u 

Štátneho pozemkového úradu možno ich 
služobné a platové pomery v predchádza
júcom zamestnaní zhoršiť alebo ich. zo za
mestnania prepustiť len so súhlasom Úra
du predsedu vlády.

(2J Zamestnanci, ktorí konajú službu u 
štátneho pozemkového úradu podľa § 1, 
sú povbini zachovávať tajomslvo o skutoč
nostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výko
ne službv u Štátneho pozemkového úra
du, a to aj po ukončení týchto služieb.

C) Porušenie ustanovenia ods. 2 6a 
tresce podfa § 328 trestného zákona.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dnom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r. Dr, Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda krhla Alexandra č.12.
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Slovenský zákonník
Čiastka 18. Vydaná dňa 8. apríla 1941. Ročník 1941.

OBSAH: (66.—68.) 66. Zàkcn o ochrane plodu, jeho vzniku a o zmene §§ 285 a 286 Lrcslného 
zákona a §§ 423 až 427 vojenského trestného zákona, 一 67, Nariadenie s mocou 
zákona o zavedení letného času.——68， Vyhláška ministra hospodárslvia o povinnom 
hlásení z6$ob kovových odpadkov v hospodárskych podnikoch (závodoch.)

66.
Zákon 

zo dna 29. marca 1941 
o ochrane plcdut jeho vzniku a o zmene 
§§ 285 a 286 trestného zákona a §§ 423 až 

427 vojenského trestného zákona.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ L
Kto
a) prenechá alebo zadováži niekomu ne

jaký prostriedok, vediac, že sa má použiC 
in vyhnanie plodu, 

bj dá niekomu radu, ako možno zado
vážiť alebo vyrobiť prostriedok, o ktorom 
vie, že sa má použiť na vyhnanie plodu, 
alebo ako treba takýto prostriedok na ten 
cieľ použif, 

c) dá niekomu radu, akým iným pod 
písní, a) a b) neuvedeným spôsobom, alebo 
pomocou koho možno plod vyhnať, hoci 
vie, že to má byt použité na vyhnanie plo
du, 

d) sa ponúkne niekomu na vyhnanie 
plodu, alebo na pomoc pri vyhnaní plodu, 

potresce sa, ak čin nie je prísnejšie 
trestnv podľa iných trestných ustanovení, 
pre prečin väzením od jedného do šiestich 
niesiacov.

§ 2.
Vyhnanie plodu sa tresce: 
a) v prípade § 285t ods.1 trestného zá

kona, ak ide o leholnosf mimo manželstva, 
žalárom do troch rokov, inak žalárom do 
piatich rokov;

b) v prípade § 285, ods. 2 trestného zá
kona, ak ide o vyhnanie plodu so svolením 
tehotnej ženy, žalárom do desiatich rokov, 
ak bol tento čin spáchaný zo zištnosti, ža
lárom od dvoch do desiatich rokov;

c) v prípade § 286, ods.1 trestného zá
kona trestnicou do desiatich rokov;

d) v prípade §§ 423, 424 a 425 vojen
ského trestného zákona pri pokuse vyhna
nia plodu, ktoré však nenastalo, žalárom 
od šiestich mesiacov do piatich rokov, ak 
však nastalo vyhnanie, fažkým žalárom od 
jedného roka do desiatich rokoví

e) v prípade §§ 426 a 427 vojenského 
trestného zákona ťažkým žalárom od jed
ného roka do desiatich rokov; ak matka 
týmto zločinom bola uvedená v nebezpe
čenstvo života, alebo ak utrpela na zdraví, 
Cažkým žalárom od piatich rokov do pät
nástich rokov.

§ 3.
t1) Kto zbaví iného schopnosti plodenia 

s úmyslom učiniť ho neplodným, polresce 
sa pre zločin žalárom od jadného do pia
tich rokov; ak sa tak stalo proti vôli po
škodeného, trestnicou od dvoch do desia
tich rokov.

(り Ak v prípade ods. i nastala len do
časná neschopnosť plodenia, vinník sa po
tresce prz zločin žalárom od šiestich me
siacov do troch rokov, a ak sa to stalo 
proti vôli poškodeného, trestnicou od 
dvoch do pialich rokov.

§4 
Kto vyrába, dováža, predáva alebo inak 

rozširuje, prípadne cieľom rozširovania 
prechováva prostriedky, ktoré slúžia vý
lučne proti počatiu, potresce sa pre prečin 
väzením od jedného mesiaca do jedného 
roku a peňažným trestom od Ks 1000 do 
Ks 10.000.

§ 5.
(*)  Pri odsúdení pre zločin podfa § 3 

tohto zákona treba vysloviť aj stratu úra
du.

(■) Pri odsúdení pre trestný čin, uve
dený v predošlom odseku, ako aj pre trest
né činy podľa §§ 285 a 286 trestného záko
na a podľa §§ 423 až 427 vojenského trés卜 
neho zákona súd okrem toho zakáže leká-

Ccna 1.—Ks.
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rovi alebo pôrodnej asistentke (babici) vý
kon povolania navždy alebo na určitý čas.

§ 6.

(')Ustanovenia tohto zákona, okrem § 
2, písní, a) až c), platia i pre osoby podria
dené vojenskej súdnej právomoci.

ド)Pri ukladaní a vykonávaní v tomto 
zákone uvedených trestov na slobode súd
mi vojenskými majú sa použiť tieto zá
sady:

a) väzenie pod ľa tohlo zákona rovná sa 
tuhému väzeniu podľa ustanovení vojen
ského trestného zákona;

b) žalár podľa tohto zákona a žalár po
dľa ustanovení vojenského trestného záko
na sú rovnaké;

c) trestnica podľa tohto zákona rovná 
sa ťažkému žaláru podľa ustanovení vojen
ského trestného zákona.

§ 7：

Tento zákon vykoná minister pravosú
dia so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Toka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr, Fritz v. r. Čatloš v. r.

67.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 8. apríla 1941
o zavedení letného času.

Viáda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185 1939 SI. z. nariaďuje:

§ I-
(リ Počítanie času odo dňa 9. aprila 

1941 do 4. októbra 1941 upravuje sa 
tak, že doterajšie počítanie podľa stredo
europského času sa posunuje dopredu 
o jednu hodinu (60 min.).

f-J Letný čas podľa ods.1 sa začína 
od 23. hod. dňa S. apríla 1941, počílajúc 
podfa stredoeuropského času, a konči sa 
o jednej hodine po polnoci zo dňa 4. ok
tóbra na 5, október 1941,počítajúc podľa 
íelného času. I

§ 2.
Nariadenie s mocou zákona č. 25/1941 

SI. z. sa zrušuje.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády..

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r. 
aj za ministra Stanu. Medrický v. r.

Sivák v. r. Čatloš v. r.

68.
Vyhláška 

ministra hospodárstva 
zo dna 5. apríla 1941 

o povinnom hlásení zásob kovových 
odpadkov v hospodárskych podnikoch 

(závodoch).

Podfa § 100 zákona c.1311936 Sb. z. 
£ n., 3ko aj podľa § 1 vládneho nariade
nia c. 208 19$9 SI. z. a podľa § 1,ods. 2 
nariadenia s mocou zákona č. 287 1939 
SI. z. nariadujeín: 

§ 1.
(')Majitelia hospodárskych padnikov 

(závodov) alebo ich oprávnení zástupco
via sú povinní prihlásit a ponuknúC na od
predaj všetky kovové odpadky, a lo s uve- 
dením druhu a približného váhového 
množstva, spolcčnosti ‚‚Slovenská obchod
ná spoločnosť M. Kasanickÿ a spol., úra
dovňa v Bratislave, Schondoríská 10" 
(v ďalšom texte „spoločnosť")» kiorej mi
nister hospodárstva vyhláškou č.125 1940 
Ür. nov. udelil právo sbierať a obchodovať 
s odpadkami. Opis hlásenia treba zaslať 
súčasne Ministerstvu hospodárstva. Kovo
vé odpadky v podniku (závode) nashro- 
maždené do dňa účinnosti tejio vyhlášky, 
treba prihlásiť do 8 dni odo dňa jej účin
nosti. Kovové odpadky po tomto dni na- 
shromaždené treba prihlásia do 8. každé
ho mesiaca.

ド)Predaj, ako aj kúpa kovových od
padkov mimo spoločnosť sa zakazuje.

(1 Ministerstvo hospodárstva môže v 
jednotlivých odôvodnených prípadoch po-
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voliť výnimku zpod povinnosti uvedenej 
v ods.1 a 2.

(*)  Distribúciu prihlásených a spoloc- 
noťsou vykúpených kovových odpadkov 
vykoná Ministerstvo hospodárstva.

§ 2.

(')Kovovými odpadkami podľa tejto 
vyhlášky sa rozumejú predmety vyrobené 
z aluminia, &nu, médi, niklu, olova, rtuti. 
žinku a železa alebo z ich sliatin, ktoré 
nie sú a nemôžu byE v jestvujúcom stave 
ani りo náležitej oprave alebo úprave po
užité pri prevádzke podniku (závodu).

(')V sporných prípadoch, či ide o od
padky alebo nie, rozhodne na požiadanie 
spoločnosli a po miestnej ohliadke s ko
nečnou platnosťou príslušný priemyselný 
(živnostenský) inšpektor. Trovy takéhoto 
pokračovania znáša spoločnosť.

§ 3.
Spoločnosť je povinná do 30 dní od 

prihlásenia, priamo alebo prostredníctvom 
svojich komisionárov, odkúpiť a odobrať 
prihlásené a na predaj ponúknuté kovové 
odpadky.

Nezachovanie ustanovení tejto vyhláš
ky sa tresce podľa hlavy VIII. zákona č. 
131/1936 Sb. z. a n., najmä tiež s použitím 
ustanovení § 189 uvedeného zákona o pre
padnutí predmetov v prospech štátu.

§ 5.
Táto vyhláška nadobúda účínnosf dňom 

vyhlásenia.
Dr. Medrický v. r.

Tlač: Andrej v Bralishve, Trieda kráľa Alexandra i.12.
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69.
Vládne nariadenie 

zo dňa 8. apríla 1941
o skúšobnom poriadku pre prísne skúšky 

na právnickej fakulte Slovenskej 
univerzity.

Vláda Slovenskei republiky podľa § 6 
zákona č.168 1940 SL z. nariaduje：

§ L
(')Podmienkou dosiahnutia doktorátu 

práv jc úspesné složenie troch prísnych 
skúšok (rigoróz), a to:

a) hisloricko-právnej,
b) právovedeckej, 
c) šlálovcdcckcj.
ド)Prísne skúšky možno skladaf len po 

úspešnom složení štúlnej skúšky z prísluš
ného šlúdijnúho oddielu.

ľ) Všetky Iri prísne skúšky sa musia 
složil na lc)istej univerzite.

§ 2.
C) Žiadosti o pripustenie na prísne 

skúšky, adresované dekanovi právnickej 
fakulty, sa podávajú na dckanslvo, ktoré 
zisti, či sú splnené všetky podmienky pri
pustenia na skúšku.

(3) K žiadosti treba pripojif:
a) maturitné vysvedčenie,
b) imatrikulačný list,
c) index prednášok,
d) vysvedčenia o predošlých štátnych 

a prísnych skúškach.
(J) Termíny skúšok určuje dekan po

dľa možnosti do mesiaca po dôjdení žia
dosti.

C) Prísne skúšky možno skladať len 
v poradí, uvedenom v § 1,ods.1.Medzi 
jednotlivými prísnymi skúškami musí 

Cena 1.—Kfi.

uplynúf lehota aspoň štyroch mesiacov. 
Túto lehotu môže dekan skrátiť najviac 
na dva mesiace, ak kandidát složil pre
došlú prísnu skúšku aspoň s výsledkom 
dobrým.

§ 3.
t1) Predmety prísnej skúšky historicko- 

právnej sú:
a) rímske právo,
b) cirkevné právo,
c) slovenské a všeobecné právne de

jiny,
d) právna filozofia.
ド)Na skúške skúšajú piati komisári, 

a to z rímskeho práva dvaja (z nich jeden 
všeobecnú, druhý osobitnú éa-sť), z ostat
ných predmelov 一 po jednom komisárovi.

§ 4.
(')Predmety prísnej skúšky právove- 

deckej sú:
a) všeobecné právo súkromné,
b) obchodné a zmenkové právo,
c) súkromné právo formálne (občian

sky súdny poriadok, mimosporné pokra
čovanie najmä pozostaloslné, exekučné 
pokracovaniet konkurz a vyrovnanie),

d) trestné právo a trestný súdny po
riadok.

(2 ) Na skúške skúšajú piati komisári, 
a to zo všeobecného práva súkromného 
dvaja (z nich jeden všeobecnú, druhý oso
bitnú časf) z ostatných predmetov — po 
jednom komisárovi.

§ 5,
C) Predmety prísnej skúšky šiátove- 

deckej sú:
a] ústavné právo,
b) správne právo a správne pokračo

vanie,
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c) finančná veda a finančné právo,
d) národné hospodárstvo,
e) medzinárodné právo.
f) Na skúške skúšajú piati komisári, 

každý predmet skúša jeden skúšobný ko
misár.

§ 6

(')Predsedom skúšobnej komisie je de
kan, jeho zástupcom prodekan, poprípade 
služobne najstarší riadny profesor.
ド)Skúšobnú komisiu sostavuje dekan 

podľa týchto smerníc:
a) každý skúšobný predmet skúša 

riadny profesor toho predmetu,
b) ak niet riadneho profesora z niekto

rého predmelu alebo ak je hatený, má sa 
pribrať do komisie mimoriadny profesor 
toho predmetu; ak ani toho niet, alebo ak 
by bol hatený, má sa pribrať ten riadny 
alebo mimoriadny profesor, ktorý len 
predmet prednáša alebo ktorého predmet 
je tomuto najbližší! ヽ

c) ak by sa ani takto nedosiahol po
trebný počet skúšobných komisárov, nech 
sa doplní z ostatných riadnych profesorov, 
ale títo sú len oprávnení a nie povinní 
skúšaft

d) ak by bolo toľko riadnych profeso
rov niektorého skúšobného predmetu, že
by sa tým prekročil predpísaný počel skú
šajúcich, majú sa pri prísnych skúškach 
z toho predmetu striedať.

§ 7.

Predsedajúci môže skúšať aj ako ko
misár, ak naňho pripadá skúšanie podľa | 
ustanovení § 6, ale povinný je skúšať, ked〔 
je riadnym profetsorom patričného pred- i 
melú. i

I 

§ 8. !
I

(')Prísne skúšky sú ústne a verejné.； 
Každého kandidáta treba skúšať osobitne.) 
Skúška trvá dve hodiny. j

F) Každý člen komisie má byf na celej ' 
skúške prítomný. i

f) Komisia £a radí a hlasuje o výsled-; 
ku skúšky v neverejnom zasadnutí a ušná*  i 
sa sa väčšinou hlasov. Absolútna neve- j 
domosť z niektorého predmetu, zistená i 
skúšajúcim, má za následok reprobáciu

I bez hlasovania. Predseda, aj keď skúšal, 
má len jeden hla<s.

(*)  Pri rovnosti hlasov platí za uzne
sené stanovisko kandidátovi nepriazni
vejšie.

(ツ Výsledok, zkúšky 6a označuje podľa 
usnesenia skúšobnej komisie známkou 
„dobre", „dostatočne1*, alebo „nedosta
točne", Známku s „vyznamenaním**  z nie
ktorého predmetu možno priznaí len, ak 
známka „dobre" 6a schválila všetkými 
hlasmi.

(ß) Ak je výsledok prísnej skúšky ne
dostatočný, môže kandidát po prvej re- 
probácii skúšku opakovať najskôr po 
štyroch mesiacoch, po druhej reprobácii 
najskôr po roku. Opakovať možno tú istú 
prítsnu skúšku najviac dva razy. Po tre
tej reprobácii nemôže kandidát nadobud
núť tuzemský doktorát práv,

(7) Výsledok hlasovania treba zapísal 
do protokolu a verejne vyhlásiť.

(h) Vysvedčenie o prísnej skúške sa 
vydá kandidátom hneď po vyhlásení vý
sledku.

(ú) Proti usneseniu komisie o výsledku 
skúšky niet opravného prostriedku.

§ 9.
f1) Skúšobná taxa za jednollivé prísne 

skúšky sa určuje sumou 320.— Ks, Z toho 
predseda dostane 50.— Ks, skúšobni ko
misári po 40.— Ks, kancelársky fond fa
kulty 30.— Ks. Ak predseda je skúšob
ným komi-sárom, má nárok aj na taxu skú
šobného komisára. Ostatok 6a rozdelí 
medzi skúšobných komisárov prísnych 
skúšok, ak profesorský sbor inak neurčí.

(=)Skúšobné taxy vyberie, rozdelí ユ 
vyúčtuje dekan.

E) Ak kandidát odstúpi od skúšky bez 
vážnej príčiny, prepadá jeho laxa v pro
spech «skúšobnej komisie.

・ § 10.
(')Promócia sa koná pod predsedníc

tvom rektora a v prílomnosti dekanov 
všetkých fakúlt.

ド)Promočná taxa sa určuje sumou Ks 
300.—. Z toho rektor dostane 60.— Ks, 
dekan právnickej fakulty 60.— Ks, ostat
ní dekani spolu 60.— Ks, riadni profesori 
právnickej fakulty spolu 60.— Ks, kan
celársky fond univerzitný 30.—— Ks a kan
celársky fond právnickej fakulty 30.—
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§ H.
(*)  Podfa § 8, ods. 3 zákona č.168 1940 

SI. z. dňom vyhlásenia tohlo nariadenia 
prestáva účinnosf;

a) nariadenia býv. min. k. a v. č. 
57 1872 r. z.t zmeneného vládnym nariade
ním č. 324 1920 Sb. z. a n”

b) všetkých predpisov, vydaných na j 
vykonanie ustanovení uvedených pod písm. | 
aj・ '

(=)Poslucháči, ktorí s úspechom složili 
historicko-právnu štátnu skúšku najne- 
Gkoršic do konca zimného semestra štu
dijného roku 1939 40, môžu až do 30. júna 
1945 dokončiF štúdiá podľa predpisov, 
platných do dňa účinnosti tohto nariade
nia.

§ 12.
Toto nariadenie piali od 1.októbra 

1940； vykoná ho minister školstva a ná
rodnej osvely.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Sivák v. r.

o n n i k č. 69. a 70. 297

i 70.
： Vyhláška

ministra financií
zo dňa 3. apríla 1941 

o dočasnom zrušení cla na nátronovú 
(sullátovú) celulózu.

(l) PodFa § 2 vládneho nariadenia č. 
157，1939 SL z. po dohode s Ministerstvom 
hospodárstva snižujem na čas do 30. sep
tembra 1941 a do množstva 1200 ton clo 
na nátronovú (sulfátovú) celulózu sadz. 
pol.284 b/2 na či-aslku 5.— Ks za 100 kg 
hrubej váhy.

ド)Dovoz tovaru uvedeného v ods.1 
musí sa uskutočniť cez colný úrad v Žili
ne, klorý sa zároveň poveruje kontrolou 
dovezeného množstva.

C) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

Tlač; Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra č 12
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72.
Zákon

zo dna 24. apríla 1941*  
ktorým sa Činia mimoriadne hospodárske 

opatrenia.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na lomlo zákone:

§ 1.
(')Minister financií sa splnomocňuje, 

aby snížil vecné výdavky, zaistené v štát
nom rozpočte na rok 1941, ktoré svojou 
povahou nie sú bezpodmienečne potrebné 
pre riadny chod slátnej správy.

(-)Oprávnenia ministra financií k ob
medzeniu šlálnych výdavkov, vyplývajúce 
z finančného zákona na rok 1941, zoslá
vajú nedotknuté.

§ 2.
Vláda sa splnomocňuje, aby do výšky 

prostriedkov získaných podľa § 1 učinila 
všetky opatrenia, potrebné 一 vzhľadom 
na leraisic hospodárske pomery — na za
bezpečenie výživy obyvaleľstva, na záso
bovanie, na vyrovnanie cenovej hladiny a 
na udržanie výroby.

§ 3.
Zákon Icnlo piati a nadobúda účin

nosť dňom vyhlásenia a platí do 31.de
cembra 1911.Vykoná ho minister financií 
so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Mederly v. r.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r.

Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r.

Stano v. r.
Čatloš v. r.

Zákon 
zo dňa 18, apríla 1941 

o zriadení Fondu pre tlmenie nákaz a 
hromadných onemocnení domácich zvierat.

Snem Slovenskej republiky ロ usnie
sol na tornio zákone；

§ 1.
(り Pri Ministerstve hospodárstva sa 

zriaďuje Fond pre tlmenie nákaz a hromad
ných onemocnení domácich zvieral (v ďal
šom texte „Fond*').

ド)Fond je právnou osobou.

Üêclom Fondu je:
a) hradif výdavky spojené s opatrenia

mi pre plánovité tlmenie zvieracích nákaz, 
zamedzovať a odstraňovať škodlivé ná
sledky invazijných, parazilárnych a iných 
hromadných onemocnení domácich zvieral,

b) Doskylovaf odškodné a podpory 
pri stratách domácich zvierat, ktoré na
staly v dôsledku nákaz, hromadných one
mocnení a po očkovaní.

§ 3.
(')Príjmy Fondu sú najmä:
a) nákazový príspevok, ktorý sú povin

ní platiť majitelia zvierat pri každom vy
stavení dobytčieho pasu vo výške kolkové
ho poplatku, určeného pre vysiavenie do- 
bylčieho pasu pre veíké zvieratá, a pri 
prepísaní vlastníckeho práva na dobytčom 
pase polovicou tohto poplatku,

b) čistý výťažok alebo nájomné zo za
riadení pre spracovanie zvieracích mŕtvol, 
postavených z prostriedkov Fondut

c) výtažok docielený speňažením zvie
rat vykúpených Fondom, prípadne na

Cena 1.60 Ks.
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úradný rozkaz usmríených, keď ich možno 
zužitkovať,

d) dary, odkazy, venovania a iné prí
spevky určené pre Fondt

e) príspevok družstva povereného ho
spodárením so surovými kožami podľa § 1 
vyhlášky ministra hospodárstva č, 8/1940 
SL z.; výšku príspevku určí každoročne 
minister hospodárstva,

f) príspevok vo výške Ks 1.—z každej 
hovädzej a Ks 0.50 z každej teľacej kože, 
ktorý sú povinní platiť priemyselní pod
nikatelia spracujúci kože,

ド)Spôsob vyberania a odvádzania fon
dových príspevkov a príjmov určí minister 
hospodárstva vyhláškou v Úradných no
vinách.

Ministerstvo hospodáislva sa môže 
presvedčiť svojimi orgánmi o správnom od
vádzaní príspevkov.

§ 4.
Z prostriedkov Fondu sa majú:
a) podfa potreby a najnovších vedec

kých poznatkov vykupovať zvieratá, kto
ré môžu byť zdrojom šírenia nákazy,

b) imunizovať zvieratá a prevádzač 
diagnostické skúšky,

c) stavaf moderné zariadenia (kafilérie) 
na spracovanie zvieracích mŕtvol,

d) licčif choroby, ktoré 6ユ vyskyluju 
hromadne (distomatóza, elrohgylGza a iné).

§ &
(')Fond spravuje Ministers Ivo hospo*  

dárstva, a to pokladničné a účtovnícky od*  
delene od peňazí štátu.

ド)Príjmy podfa § 3, ods.1,písní, e) a I) 
treba použif v prvom rade na Irovy spo
jené s ničením lariev slrečka hovädzieho.

F) Fond podlieha kontrole Najvyššieho 
účtovného kontrolného úradu.

(*)  Fond je oslobodený od kolkov a po
platkov.

§ 7.
Priestupku sa dopusti — ak nejde o ein 

prísnejšie trestný, — kto poruší ustanove
nia § 3 alebo predpisov podľa neho vy
daných a potresce sa okresným (štátnym 
policajným) úradom peňažným trestom od 
10.— Ks do 100.— Ks alebo zatvorením od 
1 dna do 5 dni. Nevymožiteľný peňažný 
trest treba premenil na náhradný trest 
zatvorenia podľa miery zavinenia v me
dziach sadzby trestu na slobode.

§ 8.
Tento zákon vykoná minister hospo

dárstva 60 zúčastnenými ministrami.
Dr, Tiso v. r.

Dr, Sokol v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r.
e) ničif larvy hovädzieho slrečka(
í) odškodňovať majitelia, postihnutí 

uhynutím zvierat na nákazu alebo usmrte
ním zvierat na úradný rozkaz, ako aj ma
jitelia postihnutí filratami v dôsledku 
úradne nariadeného očkovania alebo iné
ho zákroku,

g) podporoval sdruženia chovateľov 
alebo jednotliví majitelia, ktorí sa podujali 
vo svojom chove tlmiť stajňové nákazy 
podľa emerníc Ministerstva hospodárstva 
a ktorí venovali osobitnú starostlivosť a 
prostriedky na ozdravenie svojich cho- 
vov( ak utrpeli značné skaly 6 ošetrova
ním alebo odpredaním zvierat na mäsot

h) podporovať majitelia, ktorí utrpeli 
straty uhynutím zvierat po očkovaní, ak 
nemajú nárok na odškodnenie podľa vete
rinárneho zákona.

Na podporu z Fondu nemá nikto právny 
nárok. O udelení podpory rozhoduje Mi- 
níslerstvo hospodárstva.

Dr. Pružinský v. r.
Dr. Medrický v. r.

73. 
Zákon 

zo dňa 24. apríla 1941 
o riešení kompetenčných sporov medzi 
súdmi a Najvyšším správnym súdom alebo 

správnymi úradmi.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

DIEL PRVŸ.
Senát pre riešenie kompetenčných sporov. 

Na riešenie sporov o pôsobnosť medzi 
riadnymi alebo osobitnými( zákonom zria
denými súdmi s jednej strany a Najvyšším 
správnym súdom alebo správnymi úradmi 
s druhej strany (v ďalšom texte „kompe-



S 1 o v c n s k ý z á k o n n í k č. 73. 301

tenčné spory*')  zriaďuje sa Senát pre rie
šenie kompetenčných sporov (v ďalšom 
texte ‚‚Senát ') so sídlom v Bratislave.

§ 2,
(l) Senát sa skladá z predsedu a zo 6 

členov.
ド)Predsedom Senátu je striedavo 

predseda Najvyššieho správneho súdu a 
prvý predseda Slovenského najvyššieho 
súdut klorí sa striedajú v lejto funkcii v 
trojročných po sebe nasledujúcich obdo
biach. Prvé obdobie, v ktorom vo funkcii 
predsedu Senátu nastupuje predseda Naj
vyššieho správneho súdu, počíta sa od po- 
čiatku účinnosti tohto zákona.

C) Predsedu Senátu zastupuje podľa 
služobného poradia najstarší nehatený člen 
toho súdu, ku ktorému predseda patrí.

(')Polovicu členov Senátu vysiela Naj
vyšší správny súd a polovicu Slovenský 
najvyšší súd. Členovia Senátu vysielajú sa 
zpravidla pre každý spor osobitne na po- 
žiadanie predsedu Senátu.

()Predsedom alebo členom Senátu 
nemôže byt ten, kto by bol z účasti na 
rozhodovaní sporu vylúčený ako sudca 
podľa občianskeho súdneho poriadku. O 
tom, či je lu vylučujúci dôvod, rozhoduje 
Senát bez účasti toho, u ktorého sa vy
lučujúci dôvod vyskytol. Ak má byE vylú
čený predseda Senátu, hlasovanie vedie 
podfa služobného poradia najstarší člen 
Senátu. Pri rovnosti hlasov platí mienka, 
ku ktorej sa pridá predseda, a ak ide o 
vylúčenie predsedu Senátu, služobne naj- 
starši člen Senátu.

(")Funkcia predsedu ユ členov Senátu 
je čestná. Za jej vykonávanie neprináleží 
odmena.

§ 3-
Na rokovacom poriadku usnesie sa Se

nát, ktorý za tým cieľom svolá predseda 
(§ 2, ods. 2, veta 2) do 60 dni od účinnosti 
tohto zákona. Prijatý rokovací poriadok 
predloží predseda Senálu s posudkom 
prvého predsedu Slovenského najvyššieho 
súdu vláde na schválenie, ktorá ho vy
hlási v Slovenskom zákonníku.

§ 4.
{') Zasadnutia Senátu konajú sa u Naj

vyššieho správneho súdu, ktorý vedie tiež 
podateľňu, spisovňu a obstaráva výpravu 
jeho vyhotovení.

ド)Zapisovateľské práce o zasadnu
tiach Senátu konajú členovia sekretariátu 
Najvyššieho správneho súdu.

DIEL DRUHŸ.
Pokračovanie.

§ 5.
Kompetenčný spor v smysle tohto zá

kona vzniká:
a) kladný:
1. ak na jednej strane riadny súd alebo 

osobitný súd (§ 1)právoplatne a na druhej 
strane správny úrad tiež právoplatne ale
bo Najvyšší správny súd v tej istej veci 
vyriekly, že rozhodnúť o nej im prináleží;

2. ak na jednej strane riadny súd ale
bo osobitný súd (§ 1)právoplatne a na 
druhej strane správny úrad tiež právo- 
plalne alebo Najvyšší správny súd v tej 
istej veci meritórne rozhodly;

ヽ 3. ak riadny súd alebo osobitný súd (§ 
1)právoplatne vyriekol, že rozhodnúť o 
veci jemu prináleži( kým Najvyšší správny 
súd alebo správny úrad právoplatne v tej 
samej veci meritórne rozhodol;

4. ak na jednej strane správny úrad 
právoplatne vyriekol, že rozhodnúť o veci 
jemu prináleží, na druhej strane však v tej 
istej veci riadny súd alebo osobitný súd (§ 
1)vo veci právoplatne meritórne rozhodol;

5. ak Najvyšší správny súd vyriekol, že 
rozhodnúť vo veci priniíleží jemu alebo 
správnym úradom, na druhej strane však 
riadny súd alebo osobitný súď (§ 1)právo
platne v tej samej veci meritórne roz
hodol;

b) záporný:
ak na jednej strane riadny súd alebo 

osobitný súd (§ 1),na druhej strane správ
ny úrad, v oboch prípadoch právoplatne, 
ale aspoň na jednej strane vyčerpaním 
inštančného postupu, alebo Najvyšší správ
ny súd v tej istej veci vyriekly, že roz
hodovať o nej im neprináleží, hoci rozho
dovať o nej spadá do oboru pôsobnosti 
niektorého z nich.

§ 6.

(り Súd alebo úrad, ktorého rozhodnu
tie dalo príčinu ku komoetenčnému sporu, 
povinný je bezodkladne podať návrh na 
rozhodnutie tohto sporu. Pri zápornom 
kompetenčnom spore môže podať návrh 
aj súkromná strana (účastník).

Návrh treba podaf Senátu v toľ- 
kých vyhotoveniach, aby jedno ostalo Se
nátu a po jednom mohly obdržať strany 
(účastníci), ako aj zúčastnený súd a 
úrad (ods. 3). Ak návrh na riešenie sporu 
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podá súd alebo úrad, súčasne predloží 
s návrhom i príslušné spisy a upovedomí o 
lom úrad, prípadne súd, na kompetenčnom 
spore zúčastnený.

(J Zúčastneným na kompetenčnom 
spore je súd alebo úrad, ktorý v tej istej 
veci pokračuje v čase, kedy návrh bol po
daný, alebo ktorý v Lej istej veci konečne 
rozhodol.

(j Ak návrh podá súkromná strana 
(lidaslnik), musi ho podpísať advokát, 
ktorý je oprávnený vykonávať advokál- 
stvo na území Slovenskej republiky. 
To isté platí o všetkých podaniach sú
kromnej strany (účastníka), učinených na 
Senát. Podania, ktoré nevyhovujú týmto 
predpisom, predseda Senátu odmíelne. 
Ustanovenia § 97 zák. čl. 1:1911 plalia 
nezmenene i pre pokračovanie pred Se
nátom.

§ 7.
Ak je pokračovanie zavedene iba na 

návrh súkremnei strany (účastníka), môžu 
zúčastnené súkromné sírany (účaslnícii 
súhlasne prejavif, že nežiadajú, aby bol 
riešený kompelenčný spor vzniklý v ich 
veci. V tornio prípade netreba spisy pred
ložiť Senátu, a ak sa lo už sialo, treba ich 
vráliľ bez vybavenia, Taklo sa má po
kračovať i vledy, ak kompelenčný spor 
prešla! v dôsledku opatrenia správneho 
úradu,

§ 8.
(')Po predložení návrhu (§ 6) predse

da Senálu určí pre spor referenta a kore- 
ícrenla z členov Senátu. Referentov treba 
určovat striedavo z členov Slovenského 
Najvyššieho súdu a z členov Najvyššieho 
správneho súdu. Ak bol reíerenlom ur
čený člen jedného, korefe/enlom má byí 
určený člen druhého súdu.

ド)Predseda Senátu s referentom za
riadi, aby všetky spisy, potrebné pri rie
šení kompetenčného sporu, boly predlo
žené a upcvcdúmí zúčastnený súd, úrad, 
súkromné strany (účastníkov) a v trest
ných veciach aj generálneho prokurátora 
s upozornenímj že môžu v lehote, ktorú 
určí na 30 až 60 dní, podať písomné vy
jadrenie. O vyjadrenie možno požiadať aj 
iný súd alebo úrad, ktorý vo veci po
kračoval.

§ 9.
(*)  Senát rozhoduje v neverejnom za

sadnutí po zpráve reíerenia a koreíerenla 
väčšinou hlasov.

(-)O zasadnutí Lrebコ spísať zápisnicu.

§ 10.
f1) Senát usnesením vyriekne, že ne

vznikol kompetenčný spor, ak ustáli, že 
nejde o nijaký z prípadov, uvedených v § 5. 
Tiež usnesením rozhodne, ak odmietne 
návrh, podaný nepríslušnou osobou, súdom 
alebo úradom (§ 6), alebo ak nie je kompe
tentný vo veci rozhodovaf. V oslalných 
prípadoch rozhoduje rozsudkom, vynese
ným menom Republiky. V rozsudku Senát 
vyriekne, komu náleží vo veci rozhodovaf, 
či riadnemu, osobitnému súdu (§ 1)alebo 
správnemu úradu, prípadne či nemá vo 
veci rozhodnúť Najvyšší správny súd.
ド)Rozhodnutie Senátu je konečné a 

záväzné pre riadne i osobitné súdy (§ 1), 
Najvyšší správny súd a správne úrady.

(")Rozhodnutia Senátu treba doručif 
súkromným slranám (ÜLasliiikon:), ako aj 
zúčaslnenéniu súdu a úradu (§ 6, ods. 3).

§ 11.
Ak bol podaný návrh na riešenie klad

ného kompelečného sporu, súd alebo úrad, 
ktorý vo veci pokračoval,z úradu suspfcn- 
duje výkon svojho rozhndnulia. V iýchlo 
prípadoch nemožno najmä povolií uspo- 
kojovaciu exekúciu, výkonní ju, alebo 
v nej pokračovaí, okrem prípadu, že by 
odkladom Qxekúcie vzniklá nenahradilel- 
ná škoda. Neodkladné opalrenia, naimii 
zabezpečovacia exekúcia alebo predbežné 
opatrenia na zaistenie, sú však prípustné.

§ 12.
Ak vo veci meritórne rozhodol siid 

alebo úrad, klorému podľa rozsudku Se
nátu rozhodovať neprináležalo, slráca ta
kéto rozhodnutie účinnosť.

§ 13.
(')Podanie a pokračovanie podľa lohlo 

zákonu nepodlieha kolkovej a poplatkovej 
povinnosti.

ド)Ulraty súkromnej strane (účaslníko- 
vi) vzniklé, v to počítajúc aj úlraly advo
kátskeho zastúpenia, znáša sama súkrom
ná strana (účaslník).

DIEL TRETÍ.
Záverečné ustanovenia.

§ 14.
Zákon č. 3 1918 Sb. z. a n., vládne na

riadenie č. 635 1920 Sb. z. a n. a § 4 zá
kona č. 217 1325 Sb, z. a n. sa zrušujú.
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§ 15.

Tento zákon vykonajú všetci členovia 
vlády.

Dr. Tiso v. r. 
Dr. Mederly v. r. 

Dr. Tuka v. r. 
Mach v. r. 

Dr, Pružinský v. r. 

Sivák v. r.

Dr. Frilz v. r.
Dr, Medrický v. r.

Stano v. r.
Čatloš v. r.

74.
Zákon 

zo dňa 18, apríla 1941 
a zdravotnej prirážke.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tonilo zákone：

§ 1.

K priamym daniam, ku ktorým sa po
dľa platných predpisov vyberajú pre sväz
ky územnej samosprávy prirážky, vyberá 
sa tiež zdravotná prirážka.

§ 2.

Výška prirážky (§ 1)8a určuje 8%; 
vláda však môže i u nariadením zvýRit naj
viac na10ッル

§ 3.

O splalnosti, vyrubení, vyberaní, vy
máhaní a premlčaní zdravotnej prirážky 
a o poplatkoch (úrokoch) z oneskorenia 
a dobropisoch k nej platia ustanovenia 
vzťahujúce 6a na dan, ku ktorej 6a pri
rážka vyberá.

§4.

I1) Výnos zdravotnej prirážky plynie 
do štátnej pokladnice a je určený na:

a) plnenie úloh uvedených v zák. čl. 
XXI 1898 o úhrade výdavkov verejného 
ošetrovania nemocných; '

b) poskytovanie podpôr verejným ne
mocniciam a liečebným ústavom na inve
stičné výdavky;

c) poskytovanie podpôr ustanovizniam 
a právnym osobám (spolkoma základinám 
a pod.), ktoré zriadily a vydržujú odbor
né liečebné üâlavy a preventóriá s úlo
hami, náležiacimi nemocniciam, a to na 
výdavky investičné.

G) Podpory uvedené v ods.1,písm. b) 
a c) udeľuje Ministerstvo vnútra v doho
de s Ministerstvom financií.

§ 5.
(り V roku 1941 na ciele uvedené v § 4, 

ods.1,písm. a) plynie do štátnej poklad
nice 7/10 výnosu zdravotnej prirážky; 
zvyšok (3/10) je určený na ciele uvedené 
v § 4, ods.1,písm. b) a c) a plynie do Fon
du pre podporu verejných nemocníc a lie- 

I čebných ústavov, zriadeného pri Minisler- 
slve vnútra,

C) Dňom 31.decembra 1941 sa zrušuic 
Fond uvedený v ods.1 a jeho majetok pre
chádza na šlát. 1

(；I) Od 1.januára 1942 počínajúc zara
dia sa sumy potrebné na úlohy uvedené v 
ods.レ § 4 do štátneho rozpočtu, a to od
delene na úlohy podľa § 4, ods,1,písm. 
a) vo výške 7/10 výnosu zdravotnej priráž
ky z predposledného roku a na úlohy po
dľa § 4, ods.1,písm, b) a c) vo výške 3/10 
výnosu zdravotnej prirážky z predposled
ného roku.

§ 6.
(‘)Zákony č. 477/1921 a č. 254/1923 Sb. 

z. a n. sa zrušujú.
f) Počas plalnosli tohto zákona sa ne

bude vyberať prirážka na základe zák. čl. 
XXI/1898.

Tento zákon platí od 1.januára 1941; 
vykoná ho minisler vnútra^ a minister fi
nancií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r.
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75.
Zákon 

zo dna 18, apríla 1941
o podpore stavebného podnikania.

Snem Slovens'kej republiky sa usniesol 
na lomlo zákone:

Diel prvý.
O Štátnych zárukách a iných výhodách 

pre všeobecne prospešné stavebné 
družstvá.

§ L
(')Podľa dielu prvého tohto zákona 

možno podporiť prevzatím štátnej záruky:
a) stavbu obytných domov a prevo

dzovní;
b) stavbu uzdravovíeň;
c) slavbu kultúrnych a sociálnych do

mov,
C) Štátnu záruku, udelenú na stavbu 

rodinného domku, možno rozšíriť aj na 
stavbu hospodárskych budov, ak 6a ro
dinný dom stavia pre maìého polnohospo- 
dárat alebo aj na stavbu malej prevodzov- 
ne, ak 6a rodinný dom stavia pre malého 
živnostníka.

§2.
Podporu podľa § 1 možno udeliť Vše

obecnému stavebnému družstvu, jeho čle
nom, všeobecne prospešným stavebným 
družstvám a v odôvodnených prípadoch aj 
iným uchádzačom.

Udelenie podpory podľa § 1 možno 
viazať podmienkami.

§4.
Štátna záruka podľa § 1 záleží v tom, 

že stál zastúpený Minislerstvom vnútra 
zaväzuje sa veriteTovi a dlžníkovi, že:

a) bude sám v lehotách splatnosti po
dľa schváleného dlžobného úpieu platif 
úrok a po likvidovaní celej pôžičky celú 
anuitu (úrok a úmor) a iné v dlžobnom 
úpise «o zaručenej pôžičke vymienené 
platby;

b) spiali istinu 6 príslušenstvom podfa 
podmienok v dlžobnom úpise ujednaných, 
ak ju po veriteľovom upomenutí dlžník ne- 
zapiali;

c) zaplatí schodok i s úrokmi z omeš
kania až do skutočného zaplatenia a iné 
trovy s vymáhaním spojené, ak bude na 
dom uvalená vnútená správa a jeho vý
nos nestačí na úhradu dlžníkových záväz
kov podFa dlžobného úpisu;

d) zaplatí tú čiastku zaručenej pôžičky 
aj s úrokmi z omeškania až do dňa sku
točného zaplatenia a iné vedľajšie platby, 
ktoré vyjdú na prázdno na rozvrhovom 
pojednávaní, ak sa dom predal nútenou 
dražbou,

§ 5.
(*)  Pôžička, zaručená štátom podľa § 4, 

môže činif najviac 40 7, a s pripočítaním 
pôžičiek v poradi predchádzajúcich — 
najviac 80% stavebného nákladu.

(=)Zaručená pôžička musí 6a zaiftiť zá
ložným právom na nehnú leľnostiach, na 
ktoré sa udelila, a to zpravidla v druhom 
knihovnom poradí.

(；1) Prevzatie štátnej záruky 6a poznačí 
pri zaručenej pôžičke v pozemkovej knihe.

§ 6.

(*)  Štátnu záruku moži.o prevziaf aj za 
hypotekárne zaistený stavebný úver, a to 
vo výške 8O:,/o zo súčtu zaručenej a pred
chádzajúcej pôžičky.
・ド)Ak bol zaručený stavebný úver 

v medziach prvej h>T)otéky, zaniká štátna 
záruka udelením obývacieho povolenia.

§ 7.
C) Na stavby prevádzané Všeobecným 

stavebným družstvom a jeho členmi možno 
poskytnúť štátnu záruku za pôžičku, kto
rou by bol uhradený celý stavebný ná
klad, s tým obmedzcnímt žc povinnosť šlá- 
lu podľa § 4, písm. a) 6a preberá najviac do 

i výšky 40l,/o pôžičiek na nehnutelnosti za
istených. Záruka štátu za pôžičky presa*  
hujúce 4O"/o stavebného nákladu záleží 
v tom, že štát:

a) splatí istinu 6 prislušenstvom podlá 
podmienok v dlžobnom úpise ujednaných, 
ak ju po veritefovom upomenutí dlžník 
nezaplatí;,

b) zaplatí schodok i s úrokmi z omeš
kania až do skutočného zaplatenia a iné 
trovy s vymáhaním spojené, ak sa na 
dom uvalí vnútená správa a ak jeho vý
nos nestačí na úhradu záväzkov prevza- 

I tých dlžníkom podľa dlžobi.ého úpisu；
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c) zaplatí tú dia<stku zaručenej pôžičky 
aj s úrokmi z omeškania až do dňa sku
točného zaplatenia a 6 inými vedľajšími 
platbami, ktorá by vyšla na prázdno na 
rozvrhovom pojednávaní, keby sa dom 
predal nútenou dražbou.

(=)Výhody podľa ods.1 možno poskyl- 
miC aj obciam na stavby domov s bytmi 
určenými pre chudobné osoby, ak sa ob
ce zaviažu, žc budú prispievať k zlacneniu 
nájomného sumou, rovnajúcou sa aspoň 
卜ケ stavebného nákladu domu.

(■) Stavebníci uvedení v ods.1 a 2 sú 
povinní nahradif štátu vselky platby uči
nené za nich z dôvodov záxuky podfa 
ods.1,písní, a), b) a c).

§8.
Pôžičky stálom zaručene požívajú si

rotskú istotu.
§9.

Sporne otázky medzi štátom a staveb
níkom alebo neskorším nadobúdaleFom, 
ktoré vyplývajú z právnych pomerov, 
vzniklých z udelenia štátnej záruky, ne
môžu byC predmetom civilnei žaloby a 
patrí o nich rozhodoval Ministerstvu vnú
tra. Náprava pred štátnymi súdmi podľa 
§ 66, ods. 4 Üstavy 6a vylučuje.

§ 10.
Podpora vo forme štátnej záruky neza

niká, ak nchiiulelnosf prejde do vlastníc
tva inej osoby.

§ 11.
Nchnulcľnosli, na ktoré sa dala štátna 

záruka, možno až do umorenia zaručenej 
pôžičky smluvné scudziť alebo zafažiC len 
so áúhlasom Ministerstva vnútra. Za tým 
cieľom vloží sa na ne na návrh Minislcr- 
slva vnútra v prospech “átu zákaz scu- 
dzenia a zafaženia a okrem toho na ne
hnuteľnosti obecne prospešných staveb
ných družstiev predkupné privo, ktoré je 
účinné proti každému nadobúdateľovi, 
kým sa zaručená pôžička neumorí. Zákaz 
zaťaženia vzťahuje sa aj na zaťaženie vý
nosu nehnuteľnosti.

§ 12.
Nájomné za nehnutelnosti, ■ na ktoré 

6a udelila podpora, nemožno postihnúE 
exekúciou alebo zaisťovacími úkonmi, 
kým sa zaručená pôžička (§ 1)neumorí. 
Toto ustanovenie neplatí pri vymáhaní 
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požiadaviek z pôžičiek, zaiistených pred 
pôžičkou, zaručenou podľa tohto zákona.

§ 13.
(*)  Ak vlastník nehnuteľnosti, na kto

rú sa udelila podpora vo forme štátnej zá
ruky, ne-splni niektorú podmienku, ulo
ženú podľa § 3, je povinný zaplatil v pro
spech štátu pokutu najviac do výšky 10 
zaručenej pôžičky. Zaplatenie lejto poku
ty zaisti sa v prospech štátu na návrh 
Alinisterslva vnúlra záložným právom na 
nehnulernosli.

ド)O tom, či nastala povínn&sC plalit 
pokutu podľa ods.1,rozhoduje Minister
stvo vnútra.

§ 14.
(')O udelení podpory podfa dielu 

prvého tohto zákona rozhoduje Minister
stvo vnútra v dohode s Ministerstvom fi
nancií a Ministerslvom dopravy a verej
ných prác.

ド)Stavby vystavené so štátnou pod
porou podľa dielu prvého tohto zákona 
-podliehajú dozoru Ministerstva vnútra 
a Ministerstva dopravy a verejných prác.

§ 15.
(')Podporu podfa dielu prvého tohto 

zákona možno poskytnúť do úhrnnej sumy 
Ks 100,000.000.

ド)Na úhradu výdavkov spojených 
6 podporou podľa § 1 treba každoročne 
v štátnom rozpočte preliminovaf «umu 
najviac Ks 8,000.000.

§ 16.
Šlálnu záruku možno udelif na stavby 

začaté do 31.decembra 1943,

§ 17.
(*)  Listiny o úveroch, pôžičkách a zá

rukách povolených na stavby, prevádzané 
s podporou štátu podfa dielu prvého tohto 
zákona, pozemnoknižné zaistenia, taktiež 
kvitancie o úplnom alebo čiastočnom za
platení týchto pôžičiek, sú oslobodené od 
poplatkov stupnicových a vkladných.

Všeobecné stavebné družstvo, jeho 
členovia a všeobecne prospešné stavebné 
družstvá <sú osobne oslobodené od prevod
ných poplatkov z nadobudnutých nehnu- 
teTnosli pre splnenie úloh podľa dielu 
prvého tohto zákona.
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Diel druhý.
Daňové a poplatkové úľavy.

§ 18.
Stavby dokončené v rokoch 1941 až 

1943 6Ú dočasne oslobodené od dane do
movej a prirážok, a to: •

a) na 15 rokov, ak ide o etavby uve
dené v § 134 zákona o priamych daniach;

b) na 25 rokov, ak ide o stavbu domov 
s malými bytmi a malými prevodzovňami 
podlá § 136 zákona o priamych daniach.

§ 19.
Stavby oslobodené podfa § 18 od do

movej dane a prirážok sú oslobodené od 
dávky z nájomného alebo z používaných 
mieslností, a lo:

a) na 15 rokov, ak ide o stavby uvede
né v § 134 zákona o priamych daniach;

b) na 25 rokov, ak ide o stavby uve
dené v § 136 zákona o priamych daniach.

§ 20.
Prvý úplatný prevod domov, vystave

ných 6 podporou podľa dielu prvého tohto 
zákona Všeobecným stavebným druž- 
6lvom, jeho členmi alebo inými všeobecne 
prospešnými stavebnými družslvami a do
končených v rokoch 1941 až 1943, spolu 

s pozemkami, tvoriacimi ich nádvorie, je 
oslobodený od prevodného poplatku; spo- 
platňuje sa len poplatkom z vkladu vlast
níckeho práva.

Diel tretí.
Záverečné ustanovenia.

§ 21.
Obce a orgány verejnej správy sú po

vinné spolupôsobiť pri vykonávaní lohlo 
zákona.

§ 22.
Vláda môže nariadcnim vydať pred

pisy, ktorými sa zaisti finančný úver za 
vhodných podmienok, potrebný pre «plne
nie tohto zákona.

§ 23.
Zákon tento platí a nadobúda účin

nosť dňom vyhlásenia； vykoná ho minister 
vnútra so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Stano v. r.

Tlač： Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra C 12.
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Čiastka 21. Vydaná dňa 1.mája 1941. Ročník 1941.

OBSAH： (76・ー78.) 76. Vyhláška ministra íinancii o vzali z obehu pätdcsialhalíerových mincí 
£csko*$loven$kých.  — 77. Vyhláška ministra vnútra o zruSení štátneho policajného úra- 
du v Kežmarku. — 78, Vyhláška minislra vnútra o zruácol štátneho policajného úradu 
Y Michalovciach.

76.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dna 21.apríla 1941

O vzatí z obehu päťdesiathalierových mincí česko-slovenských.

Podľa § 8 vládneho nariadenia č. 
45/1939 SI. z. vyhlasujem:

C) Paťdesiathalierové mince česko-slo
venské, vydané podľa vládneho nariade
nia č. 47,1922 Sb. z. a n.( podľa vyhlášky 
Bankového úradu Ministers tva financií č. 
48 1922 Sb. z. a n. a podľa vládneho na
riadenia č. 674933 Sb. z. a n., ktoré ako 

zákonné platidlo sú v obehu na území 
Slovenskej republiky, prestanú byť zá'kon- 
ným platidlom dnom 31.mája 1941.

C) Od 1.júna 1941 do 30. júna 1941 
bude už len Slovenská národná banka v 
Bratislave a jej filiálky bez srážky vymie
ňať päťdeôialhalierové mince česko-slo
venské za mince iné alebo slovenské ban
kovky, poťažne papierové platidlá.

(3) Po 30. júni 1941 je akakofvek vý
mena týchto minci vylúčená.

Dr. Pružinský v. r.

77.
Vyhláška 

ministra vnútra 
zo dňa 22. apríla 1941 

o zrušení štátneho policajného úradu 
v Kežmarku«

Čl.I.
Vláda Slovenskej republiky usnesením 

zo dňa 8. apríla 1941 zrušila podľa § 2 
vládneho nariadenia zo dňa 6. marca 1936, 
č. 51 Sb. z, a n. štátny policajný úrad 
v Kežmarku dňom 30. aprila 1941.

Cl.II.
Dňom 1,mája 1941 preberá pôsobnosť 

štátneho policajného úradu v Kežmarku 
okresný úrad v Kežmarku.

Mach v, r.

78.
Vyhláška 

ministra vnútra 
zo dňa 22. apríla 1941 

o zrušení štátneho policajného úradu 
v Michalovciach« 

čl.L
Vláda Slovenskej republiky usnesením 

zo dňa 8. apríla 1941 zrušila podľa § 2 
vládneho nariadenia zo dna 6. marca 1936, 
č. 51 Sb. z. a n. štátny policajný úrad 
v Michalovciach dňom 30. apríla 1941.

Čl.II.
Dňom 1.mája 1941 preberá pôsobnosť 

štálneho policajného úradu v Michalov
ciach okresný úrad v Michalovciach.

Mach v. r.

Tlad: Andrej v Bratislave, Trieda kr&1a Alexandra £ 12.

CeaA 1.一 K®-
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Cia$1kd 22. Vydaná dňa 9. mája 1941. Ročník 1941.

OBSAH: 79. Dehoda medzí Slovenskou republikou a Maďarským kráľovstvoni vo veci vydá

vania adminisLratlvnych spisov.

79« 
Dohoda 

medzí Slovenskou republikou a Maďarským královstvom vo veci vydávania 
administratívnych spisov

MENOM 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY ・ 

A 
MAĎARSKÉHO KRÁĽOVSTVA 
bola uzavretá t 宮 lo d o h o d a :

DOHODA
XQ c d z i Slovenskou republikou 

a
Maďarským kráTovstvom 

vo veci vyGavania administratívnych 
spisov.

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
a

JEHO VÝSOSŤ SPRAVCA 
MAĎARSKÉHO KRÁĽOVSTVA 

prcniknuli túhou uspokoiif nároky ve
rejnej správy Slovenskej republiky a Ma- 
darského kràîovslva. rozhodli sa, žc tým
to cicloni uzavrú Dohodu a vymenovali 
svojimi splnomocnencami:

Prezident 
Slovenskej republiky: 

pána Dr. Jána Spišiaka, 
aiímsríadnĽho vyslanca a splnomocneného mini&tra, 

vyŕianca Slovenskej republiky v Budapešti

a
pána Dr. Júliusa Ponického, 

ninifilerského radcu slovenského minifiterslva 
pravosúdia,

Jeho Výsosť Správca 
Maďarského královstva:

pána Dr. Jáncsa Vornlsho, 
mimoriadneho vyslanca a spinomocneného ministra, 
stáleho zástupcu maďarského kráľovského ministra 

zahraničných vecí

EGYEZMÉNY 
a Magyar Királyság 

és
a Szlovák Kôztársaság 

között
a kôzígazgatásí iratok kíszolgáltatása 

tárgyában.

ö FGMELT6SAGA
A MAGYAR KIRALYSAG 

KORMANYZÓJA 
és

A SZLOVAK KöZTARSASAG ELNÖKE 
áthalva attól az óhajtól, hogy a Ma

gyar Királyság és a Szlovák Kôztársaság 
kôzi^azgalátsának igGnyeit kielégitsék, 

elhatározták, hoRy ebból a célból
Egyezményt kötnek és meghalalmazol" 
taŕkká 'kinevezték:

Ö Fôméltósága a Magyar 
Királyság Kormányzója:

Dr. VÔrnle János urat,
rendkiivûli kövnlcl meiîhatalmazott miníszlcrt, 

a magyar Ikirályi külüjiynüni&zter állandó 
helycllcfiét

és
Morlín Ervín urat, 

magyar királyi kulúfiyminisxlériumi miniezleri 
osztälyfönököt)

A Szlovák Kôztársaiság 
e I n ö k e :

Dr. Spišiak Ján urat,
rendkiviili követet és mcghatalmazoll minisztert, 

a Szlovik Kôztársaság budapesli ikôvetét

Cesa Ks 7.40.



310 Slovens¾ý zákonní k č, 79・

a
pána Ervína Moriina, 

odborového prednostu madarského krárov&kého 
ministerstva zahraničných vecí,

ktorí po vzájomnom preukázaní svojich 
plnomocenstiev, nájdených v dobrej a ná
ležitej forme, dohodli sa na týchto ustano
veniach:

Článok 1.
Slovenská republika 6a zaväzuje, že 

Maďarskému královstvu definitívne pre
pustí a vydá všetok spisový materiali na
chádzajúci 6a na jej území, ako aj mimo 
jej územia, ale pod jej dispozíciou, ktorý 
vzťahuje 6a výlučne na verejnú správu ci
vilnú, vojenskú, finančnú, justičnú, po- 
zemkovo-úpravnúi kolonizačnú a inú.— 
počítajúc sem aj súdnictvo — na území 
pripojenom k Maďarskému kráľovstvu a 
ktorý vznikol od dna 1.januára 1886, do 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody 
či u maďarských (vlastne spoločných cis. 
a kráľ.) alebo česko-slovenských (vlaslne 
slovenských) vrchností.

Článok 2.
Maďarské kráľovstvo 6a zaväzuje, že 

Slovenskej republike definitívne prepustí 
a vydá všetok spisový materiál, nachádza
júci sa na jeho území, ako aj mimo jeho 
územia, ale pod jeho dispozíciou, ktorý 
vzfahuje sa výlučne na verejnú správu ci
vilnú, vojenskú, finančnú, justičnú, pozem- 
kovo-úpravnú, kolonizačnú a inú — počí
tajúc sem aj súdnictvo — na územi Sloven
skej republiky a ktorý vznikol od dňa 1. 
januára r. 1886. do dňa nadobudnutia účin
nosti tejto Dohody či u maďarských 
(vlastne spoločných cis. a kráL) alebo 
česko-slovenských (vlastne slovenských) 
vrchností.

Článok 3.
Slovenská republika 6a zaväzuje, že 

Maďarskému kráFovslvu odovzdá ten 6pi- 
・ sovy materiál, ktorý sa od dňa 31.októb

ra r, 1918 z akejkoľvek príčiny odviezol 
z verejno-vrchnostenských (verejno-úrad- 
ných) spi6ovní( nachádzajúcich sa na úze
mí pripojenom k Maďarskému královstvu, 
nakoľko je na jej území, alebo, ak sice nie 
je tam, ale ním disponuje.

Toto ustanovenie nedotýka sa toho 
práva Slovenskej republiky, aby 6i zo 
spisového materiálu, uvedeného v predo
šlom odseku, zadržala tie spisy ktoré vý-

és
Dr. Ponícký Július urat, 

szlovák igazsàgügyniinîsztérïumi miniszteri 
tanácsofit,

akik jó és kellô alakban talált megha- 
talmazásaik kölesöncs kôzlése ulán a ko- 
vetkezö rendelkezésekben állapodtak 
meg:

1. c i k k.
A Szlovák Kôzlársaság kötelezi magát 

arra, hogy a Magyar Királyságnak vcgle- 
gesen átengedi és kiszolgáhalja mindazt a 
területén lévô, valamint a teriilelén kiviil 
lévôt de rendelkezése alati allò iratanya- 
got, amely kizárólag a Magyar Királyság- 
hoz visszacsatolt teríilet polgári, katonai, 
pénzügyi, igazságszolgállaiási, földbirtok- 
rendezési, telepitési és más lermészelú 
kôzigazgatására — idecrtve a biráskodást 
is — vonatkozik és amely az 1886. évi 
január hó 1.napja óta a jeleň Egyezmény 
életbelépésénck napjáig akár a magyar 
(illetve cs. és kir. közös), akár a cseh- 
szlovák (illetve szlovák) hatóságoknál kc*  
lelkezetl.

2. c i k k.
A Magyar Királyság kötelezi magát 

arra, hogy a Szlovák Kôztársaságnak véjJ- 
legesen átengedi és kiszolgáltalja mindazt 
a területén levo, valamint a terülelén ki- 
vüllevò, de rendelkezése alatt allò iral- 
anyagot, amely kizárólag a Szlovák Koz- 
társaság polfjari, katonai, pdnzügyi, ißaz- 
ságszolgállatási, íôldbirtokrcndezési Iclc- 
pitési és más természetii kozifíazgatására 
—ideértve a biráskodást — vonatkozik 
és amely az 1886. évi január hó 1.napja 
óla a jeleň Egyezmény életbelépésénck 
napjáig akár a magyar (illetve cs. és kir. 
kozös), akár a cseh-szlovák (illetve szlo- 
むák) hatóságoknál keleikezeli,

3. c i k k.
A Szlovák Koztár^aság kötelezi ma- 

gátt hogy — amennyiben az a területén 
van, vagy nines 口官yan oit, de a felett 
rendelkezik — a Magyar Királyiságnak 
átadja azt az iratanyagot, amelyct a Ma
gyar Királysághoz visszacsatolt területen 
volt kôzhatósági (közhivatali) irattárak- 
ból az 1918. évi október hó 31.napja óta 
bármely okból elszállitottak.

Ez a rendelkezés nera érínti a Szlo
vák Kôztáreaságnak azt a jogát, hogy az 
elsô bekezdésben emlitett iratanyagból 
visszatartsa azokat az iratokat, amelyek 



Slovenský z á k o n n í k č. 79. 311

lúčne Slovenskej republike prislúchajú 
v smysle ustanovení tejto Dohody alebo 
v(smysle iných ustanovení jej Dodatkov.

Spisový materiál, označený v tomto 
článku, treba odovzdať podlá možnosti za 
tri mesiace po nadobudnutí účinnosti tejto 
Dohody. To, či nejaký spisový materiál 
podlieha ustanoveniam druhého odseku 
tohlo článku, nakoľko nie je reč o tajných 
alebo dôverných spisoch vojenských, ustá
lia splnomocnenci Smluvných Strán spo
ločnou dohodou.

Na odovzdanie spisového materiálu, 
opomenutého v predošlých odsekoch, iná- 
če smerodajné sú ustanovenia článkov 
12一16. tejto Dohody,

Článok 4.

Pod písomným materiálom sa rozumejú:
Spisy úradných archívov a spisovní 

(podania, zprávy, koncepty, osvedčenia, 
posudky, zápisnice, prípadne ešte nevyba
vené alebo neexpedované spisy, sem po
čítajúc všetky ich prílohy akéhokoľvek 
druhu, bez ohľadu na to, či sa tieto zhoto- 
vily písmom, tlačou alebo iným jpôso- 
bom);

registre (vereiné alebo úradne knihy, 
ako pozemkové knihy, firemné registre, 
banské a železničné knihy, ald“ soznamy 
obsahové a vecné, podacie knihy, ukazo
vatele, účtovne knihy, pomocné knihy úč
tovnícke, šlatislické tabulky, atď.);

plány (mapy, nákresy, projekty, re
produkcie, negativy, náčrtky, reliéfové 
plány, štúdia, programy prác, popisy, prí
padne jestvujúce kópie a oleáty);

úradné listiny a dokumenty (dokumenty 
všetkého druhu a to: zakladacie listiny, 
smluvy verejné alebo súkromné, koncesné 
listiny, podmienky o prevzatí, vysvedče
nia, úČly a prílohy účtov);

to všelko vo svojom celku a nehladiac 
na to, z akého materiálu sú.

Článok 5.
Maďarská vláda 6Í môže nárokovať 

proti nahradeniu hodnoty, ktorú majú 
v čase odovzdania, tie plány a všetok ma
teriál, vzťahujúci sa na projekty k preve
deniu určené, ktoré vypracovaly alebo za- 

a jeleň Egyezmény vagy az ahhoz tartozó 
Fiiggelékek egyéb rendelkezései értel- 
mében kizárólag a Szlovák K6ztársae$got 
illetik.

A jeleň cikkben mcgjelôlt iratanyagot 
lehctôleg az Egyezmény életbelépését kä- 
vetô 3 hónapon belül kell átadni. Azt, 
hogy v-alamely iratanyag a jeleň cikk má- 
sodik bekezdésében foglalt rendelkezés 
alá esik-e, amennyiben neni kalonai tit- 
kos vagy bizalmas iralokról van 6zó( a 
Szerzödö Felek meghatalmazoltai közös 
efyetértéssel állapitják m咯

Az elôzô bekezdésekben emlitett irat- 
anyag átadására egyebekben a jeleň 
Egyezmény 12—16. cikkeiben foglalt ren- 
dclkezések irányadók.

4. cikk.
Iratanyag alatt értendôk:
a kôzígazgalási levéltárak 良 irat- 

târak ügyiratai (beadványok, jelentések, 
[ogalmazványok, nyilatkozatok, vélemé- 
nyek, jegyzökönyvek, esetleg még el nem 
intézelt vagy ki nem adolt ügydarabok, 
ideértve bárminô természetü valamennyi 
mcllékleteiket, tekinlet nélkül arra, hogy 
czek kéziráásal, nyomtatá£sal vagy más 
módon álliltattak elô);

a lajstromok (nyilvános vagy hivatalos 
kônyvek, ugymint telfckkônyvek, cégjegy- 
zékek, bánya- és vasuttelekkônyvek stb., 
tartalomjegyzékek, tàrgyjegyzckekj ik- 
tatókônyvekf mutatókônyvek, számadási 
kônyvek, számviteli segédkônyvekj sta- 
tiisztikai táblázatok stb.); •

a tervek (térképek( rajzok, tervezetek, 
felvételek( negativok, vázlatokf dombor- 
tervek, tanulmányok( munkatervek, le- 
irások, netalán meglevô másolatok és 
oleáták);

a hivatalos okiratok és okmányok 
(mindenléle okmányok, ugymint: alapitó- 
levelek, kôz- vagy magánszerzÔdések, 
engedélyokíratok, átvételi feltételek, bi- 
zonyitvänyok( szátnadá60k és ázámadási 
mellékletek);

mindezek tel j es egészükben és tekin- 
tet nélkül arra, hogy mino anyagból van- 
nak,

5. cikk.
A Magyar Kormány mindenkori érté- 

kük megtéritéâe ellenében igényelheti 
azokat a terveket és kivitelezésre 6zánt 
tervezetekre vonatkozó mindazt az anya- 
got, amelyeket a Szlovák Kôztársaság 
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dovážily štátoe vrchností, samosprávne 
korporácie a iné verejné úrady so sídlom 
na území Slovenskej republiky, nakoľko 
tieto plány, vlastne projekty majú sa u-sku- 
točnif výlučne na území pripojenom k Ma
ďarskému kráľovstvu a vzťahujú sa na 
práce pred pripojením dotyčného územia 1 
ešte nezapočaté. Ak však hodnotu spiso
vého materiálu, ktorý 5a vzťahuje na plá
ny a na projekty k prevedeniu určené, nie
ktorá samosprávna korporácia alebo tele
so 60 sídlom na území pripojenom k Ma
ďarskému kráľovstvu zčiastky alebo vcel
ku zaplatíly, treba zaplatenú sumu zapo
čítať do sumy, ktorá 6a má podľa predošlej 
vety nahradif. Slovenská vláda ani pri vy
daní takýchto plánov a spisového mate
riálu neberie na seba nijaký záväzok do
tyčné prevedenia týchto prác.

Ustanovenia predošlého odseku treba 
primerane použiť aj na Slovenskou vládou 
nárokované plány a materiál na projekty 
6a vzťahujúci, ktoré vypracovaly a zado- 
vážíly štátne úrady, samosprávne korporá
cie a iné verejné úrady <so sídlom na území 
pripoíenom k Madar-skému královstvu, 
nakoľko tieto plány, vlastne projekty sa 
majú uskutočniť výlučne na dnešnom úze
mí Slovenskej republiky.

Článok 6.
Nie je predmetom vydania taký spisový 

materiál, ktorý sa vzľahuje na bezpečnosť 
alebo obranu štátu.

Článok 7.
Na osobitnú žiadost treba vydať aj ta

ké spisy, vzniklé v dobe od roku 1808 do 
roku 1885, ktoré sú predspi-smi spisov, vy
daných na základe článkov 1.a 2.

Vysoké Smluvné Strany nezaväzujú sa 
vydať spisový materiál slarší (vzniklý pred 
rokom 1868), na žiadosť však i staršie 
predispísy treba vypožičať na dobu, ktorá 
sa má určif v každom jednotlivom prípade.

Článok 8.
Ak Vy-soké Smluvné Strany si nároku

jú pôvodné listiny staršie (vzniklé pred ro
kom 1866), ktoré majú ráz konšiilutívnyt 
ustaľujúci alebo osvedčujúci a ak nimi za
ložené právne pomery ešte jestvujú, alebo 
majú význam, pri týchto sa treba s prípa
du na prípad dohodnúť. 

területén székelô állami hatóságok, 
kormányzati testiiletek é6 egyéb közhiva- 
talok dolgoztak ki( vagy «zereztek bc, 
amennyiben e tervek, illetôleg tervezelek 
kizárólag a Magyar Királysághoz viŕsza- 
c«atolt ierületen valófiitandók meg. és a 
tekintetbe jövö teríilet visszacsatolása 
elôtt még meg nem kezdelt munkálatok- 
ra vonatkoznak. Ha azonban a tervek és 
kivitelezéfire szánt tervezelekre vonat- 
kozó iratanyag értékét valamely Magyar- 
orezághoz visszacsatolt Ierületen székelô 
onkormányzati testület vagy kÖzület rész- 
ben vagy egészben megíizettc, a fizetell 
06£zeget az elôzô mondât szerínt meg- 
téritendô összegbe bè keil számitani. A 
Szlovák Kormany az ilyen tervek és irat
anyag kiszolgáltatása esetében sem vallai 
eemmiféle kôtelezeltséget ezeknek a 
munkálatoknak a kivitelezéscre nezve.

Az el6z6 bckczdčsbcn foglalt rendel- 
kezéseket mcgfelelóen alkalmazni kcll a 
Szlovák Kormány aitai igényelt azokra 
a tervekre és tervezetekre vonatkozó- 
anyagra 氐 amelyeket a Magyar Király- 
sághoz visszacsatolt terülelen székelô 
állami hatóságok, onkormányzati testiile
tek és egyéb közhivatalok dolgoztak ki. 
vagy szereztek bc, amennyiben c lervek, 
illetôleg tervezetek kizárólag a Szlovák 
Koztársaság mai teriilelén valósilandók 
meg.

6. c i k k.
A kiadás tárgyát neni képezi olyan 

iratanyagt amely az állam kozbiztoned- 
gára vagy védelmére vonatkozik.

7. c i k k.
Külön kérelemrc ki kcll ezolfíáltalni 

az olyan 1868. évtôl 1885. éviß leriedô 
idôbôl származó iratokat is, amelyck clô- 
iralai az 1.és 2. cikkek alapján kiszol- 
gáltatott iraloknak.

Régcbbi (az 1868. év elôtt kclelkczctl) 
iratanyag kiszolgáltatására a Magas Szcr- 
zödö Felek nem kotelczik mユgiikat; ké*  
relcmre azonban régcbbi elôiratokat is 
kölesön keil adni esetenkint mvgállapi- 
tandb idôre.

8. c i k k.
Ha a Magas Szerzôdä Felek jogokat 

létesitô. mcgállapitó vagy tanusitó, regeb- 
bi (1868. év elôtt kcletkezett) eredeti ok- 
iratolcat igcnyelnek és a bennük létesitett 
jogviszonyok még fennállanakt vagy je- 
lentôséggel birnak, erre vonatkozóan 
esetröl-esetre kell megegyezni.
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Ak v odovzdávanom spisovom materia
le možno nájsť aj odpisy alebo duplikáty 
niektorých spisov, tak tieto odpisy alebo 
duplikáty možno si zadržať.

Článok 9.
Vysoké Smluvné Strany 6a zaväzujú, že 

vzájomne si dajú jednoduché alebo overe
né odpisy toho spisového materiálu, ktorý 
sa zároveň vzťahuje aj na verejnú správu 
Sírany, v držbe ktorej je tento spisový 
materiál, klorý táto Strana na základe tej
to Dohody nie je povinná druhej Strane 
v>rdaf v pôvodine.

Tieto odpisy treba vyholovif na žia- 
dost nárokujúcej Strany a vo všetkých 
prípadoch len pri nahradení odpisovacích 
útrat Strany, v drZbe ktorej sú, a to bez 
kolku a bez overovacieho poplatku. Odpi
sy overuje vydávajúca vrchnosE. Ustálenie 
útrat stane sa na základe osobitnej doho
dy medzi splnomocnencami jednotlivých 
verejnosprávnych odvetví Vysokých 
Smluvných Slrán. Konečné zúčtovanie vy
koná 6a medzi jednotlivými verejnospráv- 
nymi odvetviami po prevedení výmeny 
spisov.

Ak by zhotovenie odpisov nebolo účel
né, vydávajúca Strana na požiadanie dru
hej Strany dá tejto k dispozícii spisový 
materiál v pôvodine, a to 6 povinnosťou 
tento vrátil, lehotu vrátenia Smluvné Stra
ny určia osobitnou dohodou.

Článok 10.
Prípadné odstránenie vydaf 6a majúce

ho spisového materiálu, spomenutého 
v predošlých článkoch, s pôvodného mie
sta uschovania, z verejnosprávnej spisov
ne, taktiež jeho zaradenie alebo umieste
nie v archívoch, knižniciach, múzeácht 
atď. neoslobodzuje od povinnosti vydat( 
ak tento spisový materiál nachádza <sa na 
území odovzdávajúcej Strany,

Nco-slobodzuje od povinnosti vydať ani 
tá okolnosť, že vydať 6a majúci spisový 
materiál nie je na území odovzdávajúcej 
Strany, ale táto Strana ním disponuje.

Článok 11,
Vysoké Smluvné Strany vzájomne sú

hlasia s tým, aby ríšskonemecká vláda 
priamo druhej Strane vydala tie spisy, kto
ré sú na území Nemeckej Ríše (Protekto
rátu Čechy a Morava), alebo ináče sú pod

Ha az átadásra kerülô iratanyagokban 
egyes iratokról másolatok vagy másod- 
latok ís találhatók, akkor e másolatok, 
illel61eg másodlatok vi-s-szatarlhalók.

9- cikk.
A Magas Szerzödö Felek kötelezik 

magukat arra, hogy egyszerii vagy hite- 
lesitett másolatokat kölcsönö-sen adnak 
egymá^nak arról az iratanyagokról, amely 
egyszensmind a birtokban levo Fél koz- 
igazgatására is vonatkozik éfi amelyet ez 
a Fél a jelen Egyezmény alapjàn nem kö- 
teles a másik Félnek eredetiben kiszol- 
gáltatni. ~

Ezeket a másolatokat az igénylo Fél 
kérelmére és valamennyi esetben osak a 
birtokban lévô Fél másolati kôltségeinek 
megtéritése ellenében, bélyegmentesen és 
hitelesitéisi illeték nélkül keil kiállitani. 
A másolatokat a kiszolgáltató hatóság 
hitelesiti. A kbltségek megállapitása a 
Magas Szerzödö Felek egyes kozigazga- 
tási ágainak meghatalmazottai által külön 
megegyezés alapján fog torténni. A vég- 
elszámolás az iratesere lebonyolitáisa után 
fog az egyes kôzigazgatási ágazatok kö
zött eiszközöltetni.

Ha a másolatok készitése nem volna 
célszerii, a kiszolgàltató Fél a másik Fél 
megker&sŕsére ez utóbbi ré^zére erede
tiben bocsàlja rendelkezésre az iratanya- 
j$ot, még pedig viisszaszármaztatás köte- 
lezetl<ségével( aminek hatàridejét a Szer
zödö Felek külön megállapodáissal hatá- 
rozzák meg.

10. cikk.
Az elôbbi cikkekben emlitett kiszol- 

^áltatandó iratanyagnak esetleges eltávo- 
litása eredeti ôrzési helyérôl,a kôzigaz
gatási irattárból, ugyszintén besorozása 
vagy elhelyezéise levéllárakban, kônyv- 
tárakban, muzeumokban, £tb. nem men- 
tesit a kiiszolgáltatá<s kôtelezeltsége alól, 
ha ez az iratanyag a kiszolgáltató Fél 
teriiletén van.

Nem mentesit a kiszolgáltatás kötele- 
zettisége alól az a kôríilmény sem, hogy a 
kiiszolgáltatandó iratanyag nines a kiszol- 
gáltat6 Fél területén, de ez a Fél rendel- 
kezhetik vele.

11. cikk.
A Magas Szerzödö Felek kölosönösen 

beleegyeznek abba, hogy a német biro- 
* dalmi kormány közvetlenül a másik Fél
nek szolgálta66a ki azokat a Német Biro- 
dalom (Cseh-Morva Védnôkség) teriiletén 
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dispozíciou ríšskonemeckej vlády, ktoré 
by bolo treba v smysle ustanovení tejto 
Dohody alebo jej Dodatkov definitívne 
prepustiť a vydať pre prejímajúcu Stranu, 
ak by sa tieto na území odovzdávajúcej 
strany uschovávaly, alebo nimi táto dispo
novala.

Taktiež vzájomne cúhlasia Vysoké 
Smluvné Strany aj s tým, aby ríšskone- 
mecká vláda priamo druhej Strane vyda
la overené odpisy tých v predošlom odse
ku uvedených spisov, ktorých hodnoverné 
odpisy by si prejímajúca Strana v smysle 
ustanovení tejto Dohody alebo jej Dodat
kov nárokovať mohla, ak by 6a tieto 
uschovávaly na území odovzdávajúcej stra
ny, alebo nimi táto disponovala.

Spisový materiál, uvedený v článku 6., 
možno však vydal len za súhlasu druhej 
Smluvnej Sírany,

Článok 12.
Vydávajúca strana prikročí k roztrie

deniu spisového materiálu, uvedeného 
v článkoch 1.a 2., ihned po nadobudnutí 
účinnosti tejlo Dohody.

Najneskoršie do jedného roka od tejto 
lehoty treba nárokujúcej strane doručil 
podrobný soznam o spisovom maleriále, 
ktorý sa podľa možnoisli roztriedil,6 Lým 
vyzvaním, aby na prevzatie vyslala svojich 
splnomocnencov.

Spisy treba odovzdať prostredníctvom 
ústredných úradov odovzdávajúcej Strany 
priamo ústredným úradom prejímajúcci 
Strany, ak len nieto osobitného ustano
venia, vzťahujúceho sa na určité skupiny 
spisového materiálu.

Odovzdanie slané 6a najneskoršie do 
šiestich mesiacov po vyzvaní do rúk or- 
gánov, splnomocnených na tento cieľ pre- 
jímajúcou Stráňou! s vyhradením dodatoč
nej reklamácie.

Nárokujúca Strana môže predložiť so
znamy o takom spisovom materiále, kto
rý v prvom rade potrebuje. Tento spisový 
materiál treba podľa možnosti neodkladne 
vydať,

V odôvodnenom prípade možno žiadať 
zaslanie niektorých spisov na dočasné po
užitie aj pred vykonaním tejio Dohody. 
Takúto žiadosf treba podfa možnosti mi
mo poradia splniť, ak strana, ktorá ho má 
v úschove, je povinná vydať žiadaný spis 

lévô vagy egyébként a német birodalmí 
kormány rendelkezése alatt álló íratokat, 
amelyeket a jelen Egyezmény vagy az ah
hoz tartozó Fiiggelékek rendelkezései ér- 
telmében az átvevô Fél részére kellene 
véglegesen átengedni és kiszolgáltatni, 
ha azok az átadó Fél teriiletén öriztet- 
nének( vagy annak rendelkezése alati 
állanának.

Ugyancsak kölesönösen beleegyeznek 
a Magas Szerzödö Felek abba is. hogy a 
német birodalmi kormány a másik Fél
nek közvetlenül hiteles másolatokat fizol- 
gáltasson ki azokról az elôbbi bekezdés- 
ben körülirt iratokról, amelyekrôl az át
vevô Fél a jelen Egyezmény vady az ah
hoz tartozó Fíiggelékek rendelkezései 
értelmében hiteles másolatokat igényel- 
hetne, ha azok az átadó Fél teríileLcn 
ôriztetnének, vagy anak rendelkezése 
alatt állanának.

A 6. cikkbcn körülirt iralanyag azon- 
ban esak a másik Szerzôdó Fél hozzá- 
járulásával adható ki,

12. cikk.
Az 1.és 2. cikkekben körülirt iral

anyag kiválasztásához a kífizoljíáltaló Fél 
a jelen Egyezmdny hatálybalépése után 
nyomban hozzáíog.

Ettöl az idôponttól számitott le^késôbb 
egy év alatt a lehetcség szerint kiválasz- 
lott iratanyagról részletes je^yzeket kcll 
kézbesiteni az igénylô Félnek azzai a fel- 
fizólitással, hogy me^hatalmazottait az 
álvételre küldje ki.

Az ügyiratokat az átadó Fél kôzpontí 
hatóságai utján közvetlenül az átvevô Fél 
kôzponti hatósáffainak kell átadni, hacsak 
az iratanyag bizonyos csoportjaira vo
natkozó külön rendelkezés nínesen,

Az átadás az átvevô Fcl e cclra mcß- 
hatalmazott kSze^einek kezcihez Icßkc- 
âôbb a felszóllitástól számilott hat hónap 
alatt tôrténik utólagos íelszólalás íenn- 
tartásával.

Az igénylô Fél jegyzékeket nyuilhal 
át olyan iratanyagról, amelyre neki eláó- 
sorban szüksége van. Ezt az iratanyagol 
lehetôleg haladéklalanul ki kell szolgál- 
tatni.

Indokolt esetben az Egyezmény végre- 
hajtása elôtt ís lehet kerni egyes iratok- 
nak ideiglenes használatra vaiò megkül- 
dését. Az ilyen kérést lehetôleg soron- 
kivül kell teljesiteni, ha a kért iratot a 
jelen Egyezmény és a hozzátartozó Füg- 
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podfa ustanovení tejto Dohody 
datkov.

Článok 13.
Prejímajúca Strana svojho Času druhej 

Strane oznámi mená svojich orgánov (ar
chívnych odborníkov alebo iných orgánov 
šátnej verejnej správy a služby), povere
ných prevzatím vydávaného spisového ma
teriálu; tieto orgány treba vystrojiť úrad
nými flegilimáciami, vidimovanými Mini
sterstvom zahraničných vecí vydávajúcej 
Sírany. Takto le^itimované orgány budú 
oprávnené nahliadnuť do podacích knih 
a ukazovateíov, aby mohly kontrolovať, či 
vydávaný materiál je úplný, ako aj tieto 
porovnať s vydaným spisovným materiá
lom.

Pomenované orgány nesmú nahliadnuť 
do podacích kníh a ukazovateľov materiá
lu, vzEahujúceho sa výlučne na verejnú 
správu vydávajúcej Strany, ako ani do taj
ných (dôverných) spisovní a archívov.

Ak sa objavia nejaké nedostatky, po
menované orgAny môžu žiadať, aby sa vy
dávaný materiál doplnil.

V prípade odchýlenia názorov, ak sa 
sporná ol6zka nedá priateľsky usporiadať, 
treba vec vybaviť cestou diplomatickou.

Článok 14.
Spisový materiál, ktorý stoji k dispo

zícii, treba odovzdať, vlastne vydaC bez
platne a úplne.

O odvezenie prevzatého spisového ma
teriálu postará sa prejímajúca Strana na 
vlastný náklad. Jeho vývoz jc oslobodený 
od cla a od všetkých iných poplatkov; vy
dávajúca Strana nemôže odvezeniu tohto 
nialcriáhi nijako prekážať, naopak je po
vinná pri tom poskytnúc všelkú možnú 
úľavu.

Výdavky orgánov, poverených prevza
tím a kontrolou, znáša prejímajúca Stra
na.

Článok 15.
Orgány, poverené Smluvnými Stranami 

prevziať a kontrolovaC vydávaný spisový 
materiál, sú povinné čo najprísnejšie za
chovať úradné tajomstvo.

Dáta, ktoré sa dostaly na vedomie spo
menutým orgánom za ich pôsobenia, mož
no uverejniť bez súhlasu oboch Smluvných 
Strán len po uplynutí 10 rokov, počítaných 
od dňa nadobudnutia účinnosti tejto Do
hody.

a jej Do- I gelékek rendelkezései szerint az orzo Fél 
kiszolgállatni köteles.

13. c i k k.
Az átvevô Fél a kiszolgáltatandó irat

anyag átvételével megbizott kozegeínek 
(levéltári szakembereknek vagy az álla
mi kozigazgatás és szolgálat egyéb kôze- 
geinek) nevét annak idején kozli a másik 
Féilelf ezeket a közegeket et kell látni 
hivatalos igazolványokkal, amelyeket a 
kiszolgáltató Fél Külügyminisztériuma 
láttamoz. Az ekként igazolt kozegek jo- 
gosultak lesznek a kiszolgáltatandó anyag 
telje^ségének ellenorzé^e vègeti az iktató- 
és mutatókônyveket megtekintenif vala
mint ezeket a kiszolgáltatolt iratanyaggal 
összehasonlitani.

A kizárólag a kiszolgáltató Fél k6z・ 
igazgatására vonatkozó anyagot tartal- 
mazó, valamint a lilkos (bizalmas) irat- 
tárak és levéltárak iktató- és mutató- 
könyveit a nevezett közegeknek nem sza- 
bad megtekinteniôk.

Ha hiányok állapithatók meg, a neve- 
zett kozegek a kiszolgáltatandó anyag 
kiegé<szit@3ét kivúnhatják.

Ha nézeteltéréis esetében a vitás kér- 
dés barátisáfíosan nem rendezhet6, az 
Ugyet diplomáciai utoň kell elintézni.

14. c i k k.
A rendelkezésre álló iratanyagot költ- 

ségmentesen és hiánytalanul kell ákadni, 
illetôleg kiszolgáltatni.

Az átvett iratanyag elszállitásáról az 
átvevô Fél >saját kGÍlsdgén gondoskodik. 
Kivitele vámlól és mindennemíi illetéktôl 
mentes; a ki<szolgáltató Fél annak utjába 
semmiíéle akadályokat nem gürdithet, 
ellenben az elszállitá<snál minden leheto 
konnyitést megadni kôteleis,

Az átvétellel és az ellenorzéssel meg
bizott kozegek kôltségeit az átvevô Fél 
viseli.

15. c i k k.
A Szerzôdô Felek aitai a kiszolgálta

tandó iratanyag átvételére é<s ellenôrzé- 
sére kiküldött közegeknek kôtelessége a 
legszigorubb hivatalos titoktartás.

Az emlitett kozegek mükodéise közben 
az azok tudomására jutott adatokat mind- 
két Szerzôdô Fél hozzájárulása nélkül 
C£ak a jeleň Egyezmény életbelépésétôl 
számított tiz év mulva lehet nyilvánosság- 
ra hozni.
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Pri vedeckom a literárnom spracovaní 
tých dát, ktoré 6a dostaly na vedomie or
gánom za ich pôsobenia, treba zachovať 
platné pravidlá zainteresovaných archí
vov a spisovni o ich služobnej správe a o 
používaní spisov.

Článok 16.

Smluvné Strany sa zaväzujú, že v te
rajšom jeho stave zachovajú materiál, vy
dávaný v smysle ustanovení tejto Dohody 
a jej Dodatkov, až do úplného prevedenia 
tejto Dohody, aby nárokujúcej Strane 
umožnily chrániE vlastné záujmy pri škár*  
tovaní už započatom alebo pri škartovaní, 
ktoré sa má započať.

Škartovanie možno vykonať, ak. 6a to
mu nárokujúca Strana neprotiví, do šie
stich mesiacov po upovedomení o zamýš- 
Tanom škartovaní.

Článok 17.
:厂

Dodatky I—XHL, týkajúce sa spisové
ho materiálu železníc, pôšt, telegrafov 
a telefon0Vl komunikácií a vodných ciect, 
katastru dane pozemkovej, ustanovizní 
hydrografických, hydrotechnických( vodo
hospodárskych a meteorologických, odbor
ného školstva a výskumníctva, ustanoviz
ní lesosprávnych a vinárskych, služby 
vzfahujúcej 6a na vyskytnutie nákazli
vých chorôb zvierat, úradov pozemkovej 
reíormy a kolonizácie, ako aj vrchností 
vojenských, dalej spisov súdnych, pozem
kových kníh a obchodných firemných re
gistrov, spisov vzťahujúcich sa na poručen
ské a opalrovnícke veci( matrík, ako aj 
spisového materiálu, vzťahujúceho sa na 
ochranné známky a priemyselné vzorky 
a spisového materiálu živnostenských spo
ločenstiev (živnostenských koi-porácií), ko
nečne materiálu župných a iných verejno- 
vrchnostenských (verejnoúradných) archí
vov tvoria doplňujúcu čiastku tejto Do
hody.

Nakoľko horecitované Dodatky neob- 
sahujú špeciálnych ustanovení, alebo, ak 
vzájomné vydanie spisového materiálu nie
ktorého verejnosprávneho odvetvia nie
ktorý Dodatok neupravuje, smerodajné sú 
všeobecné ustanovenia tejto Dohody, Prá
ve tak smerodajné sú tieto všeobecné 
ustanovenia (9. článok, 2. odsek), nakoľko 
ide o útraty, spojené so zhotovením odpi
sov, spomenutých v Dodatkoch, vynima-

Azoknak az adatoknak tudományofi és 
irodalmi felha6ználásábant amely adatok- 
rol a kôzegek mükôdésük során tudomást 
szereztek, az érdekelt levéltárak ée irat- 
tárak érvényben lévô -szolgálati és irat- 
hasznWlati szabályzatait meg kell t ariáni.

16. cikk.

A Szerzôdó Felek kötelezik magukat 
arra, hogy a jelen Egyezmény és a hozzá- 
tartozó Fíiggelékek rendelkezései értel
mében kiszolgáltatandó iratanyagot az 
Egyezmény végleges végrehajtásáig meg- 
ôrzik mostani állapotában, hogy az igény
lô Félnek lehetôséget nyujtsanak arra, 
hogy az érdekeit a már mcgkezdelt vagy 
megkezdés elôtt álló selejtezésndl meg- 
védhesse.

Ha azonban a tervbe vett selejtezé^rôl 
Gzóló kôzlés napjától fizámitott hat hónap 
alatt az igénylô Fél neni cllenzi, a selej- 
tezés íoganatositható.

17. c i k k.

A vasutak, a posta，ヨ távíró és táv- 
befizélô, a kôzlekedési és viziutak, a föld- 
adókataszter, a vizrajzi, vizépitési, kul- 
turmérnôki és az idôjárásra, szakoktatási 
éß ki66rletíigyi intézményekre, crdôigaz- 
gatási és borászali intézményekre, raga- 
dós állati betegségek elôforduíására vo*  
natkozó ezolgálat, a fôldbirtokrcndezés 
és a telepitéSf valamint a kalonai halósá*  
gok iratanyagáról, továbbá a birófiági 
iigyiratokról,a telekkönyvekröl és a kc- 
reskedelmi cégjegyzékekrol,a gyámsági 
[gondnoksági) íigyekre vonatkozó iralok
ról, az anyakonyvekrôl, ugy6zinl@n a véd*  
jegyekre és ipari mintákra vonatkozó 
iratanyagokról és az ipartársulatok (ipar- 
testületek) iratanyagáról, v点節1 a vár- 
megyei és egyéb kôzhatósági és közhiva- 
tali levéltárak anya^áról szóló I—XIII. 
Függelékek a jelen Egyezmény kicgésziio 
részét alkotják.

Amennyiben a íentidézett Függelékek 
különös rendelkezéseket nem tarlalmaz- 
nakt vagy valamely kôzigazgatá&i ágazat 
iratanyagának kölcsönös kicserélését va- 
lamelyik Függelék nem szabályozzat a je
len Egyezmény általános rendelkezései 
irányadók. Ugyancsak ezek az általános 
rendelkezések (a 9. cikk második bekez- 
défie) irányadók & Függelekekbcn emlitett 
másolatok elkészitésének kôltségeire is( 
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ラ!ic odpisy, uvedené v článku 3. Dodat
ku X.

Ustanovenia tohto článku nedotýkajú 
有a ustanovení článku 3. tejto Dohody.

Na spisový materiál, podliehajúci Do
datkom I—XIII., treba použiť článku 10.

Článok 18.
Odovzdanie depozitov, súvisiacich 60 

spismi« ktoré sa majú odovzdať alebo vy
daC v smysle tejto Dohodyf upraví sa oso
bitnou dohodou.

Toto ustanovenie nedotýka sa ani 
ustanovení článku 16. Dodatku VIII. tejto 
Dohody, ani článku 6. Dodatku IX.

Článok 19.
Túto Dohodu treba ratifikovaf a výme- 

-na ratifikačných listín sa stane v Bratisla
ve len čo to bude možné.

Dohoda nadobudne účinnosť ôsmy deô 
po výmene raliíikačných listín.

Dôkazom loho príslušní splnomocnenci 
Pohodu podpísali a opatrili svojou peča- 
tou.

Dané v Budapešti, vo dvoch pôvodi- 
náchf dňa 1.októbra roku 1940.

kivéve a X. Fiiggelék 3. cikkében fogslt 
másolatokat.

E cikk rendelkezései a jeleň Egyez
mény 3. cikkében foglalt rendelkezéseket 
nem érintik,

A 10. cikket az I—XIII. Függelék ala 
es6 iratanyagra is alkalmazni kell.

18, c i k k.
A jeleň Egyezmény érlelmében át- 

adandó vagy kiszolgáltatandó iratokkal 
kapefiolatos letétek átadását külön egyez
mény fogja szabályozni.

Ez a rendelkezés nem érinti sem a je
leň Egyezményhez tartozó VIIL Függelék 
16. cikkében, 6em a IX. Függelék 6. cik
kében foglalt rendelkezéseket.

19. cikk.
A jeleň Egyezményt meg kell erôsiteni 

és a megerösitö okiratok kicserélese, mi- 
helyt lehetséges, Bratislavában meg £og 
törtenni.

Az Egyezmény a megerôsitô okiratok 
kicserélését követö nyolcadik napon.lép 
életbe.

Aminek híteléíil az illetö meghatalma- 
zottak az Egyezményt aláirásukkal és pe- 
cséljükksl ellátták.

Kelt Budapesten, két eredeti példány- 
ban, 1940. évi október hó l.-én.

(L. S.) Dr. Ján Spišiak m. p.
(L. S.) Dr, Július Ponícký m. p.

(L. S.) Vörnle m. p.
(L. S.) Morlin Ervin m. p.

Dodatok I.
o spisovom materiale železničnom.

Článok 1.
V medziach ustanovení článku 1.tejto 

Dohody zaväzuje 6a Slovenská republika 
že Maďarskému kráíov<stvu vydá doluuve- 
deny spisový materiál, vztahujúci sa na 
zprávu železníc, nakoľko tieto spisy dotý
kajú sa terajšieho územia Maďarského 
kráľovstva:

1.všetky povoľovacie listiny železnič
ných zariadení a všetky listiny, vzťahujúce 
おa na povoľovanie a stavbu, počítajúc sem 
-aj vyvlastňovacie plány;

I. Függelék
a vasutakra vonatkozó iratanyag 

tár^yAban.

1.cikk.
Ennek az Egyezménynek 1.cikkében 

foglalt rendelkezéisek korlátai között a 
Szlovák Koztársaság kötelezi magát arra, 
hogy a Magyar Királyságnak kíszolgál- 
talja a vasuti igazgatásra vonatkozó alább 
megjelölt iratanyagot, amennyiben ezek 
az iratok a Magyar Királyság mostani tc- 
rületét érdeklik:

1 .az összes vasuti létesitmények en- 
gedélyokiratait és az engedélyezésre és 
épitésre vonatkozó összes okiratokat, ide
értve a kisajátitási terveket is;
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2. všetky tie technické opera ty, ktoré 
slúžily za podklad k administratívnej po
chôdzke alebo k technickému pokračova
niu kolaudačnému;

3. situačné plány fitauíc podľa posled
ného skutočného stavu;

4. plány mostov, priepustkov a iných 
objektov, kmeňové knihy a iné spisy tech
nického rázu;

5. tie plány dielní ako aj iných objek
tov a zariadení, ktoré nie áú uvedené 
medzí technickými operálmi, spomenuiý- 
mi v bode 2.;

6. úplné sbierky normalizačných plá
nov, zariadení jednotlivých železničných 
tratí (spodné stavby, pozemné stavby, vy
soké stavby, zariadenia vodných staníc), 
len v pomere dĺžky odstúpených tratí;

7. plány, li-stiny, či spisy týkajúce 6a 
odovzdať 6a majúcich lokomotív a želez
ničných vozňov, ako aj ich súčiastok, na- 
kolko celé série máp boly odovzdané; ak 
ale len jedna čiastka série má byf odo
vzdaná, len podlá zásob a v pomere odo
vzdaných vozidiel;

8. na projektované, ale ešte nedokon
čené trate 6a vzfahujüce technické plány 
a listiny podfa primerane použitých usta
novení článku 4 tejto Dohody;

9. na celú železničnú cief 6a vzCahu- 
júce zápisnice policajno-lechnických po
chôdzok a technických kolaudácií;

10. také fepisy a listiny, vzťahujúce sa 
na jednotlivé slepé koľaje, vydanie kto
rých 6a bude žiadat;

11. plány, spisy a listiny priemysel
ných železníc a vlečiek, nakoľko by tieto 
ešte neboly v držbe Maďarského kráľov
stva;

12. osobné spisy aktívnych alebo pen
zionovaných takých zamsslnancov, ktori 
6Ú v službách Maďarského královstva, 
alebo od Maďarského královfitva dostá
vajú penziu.

Horespomenutý -materiál, ak sa vzfa
huje na trate, pripadlé v celej svojej dĺžke 
Madarekému kráfovistvu, treba odovzdať 
tomuto kráľovstvu.

Plány, spisy a latiny trati, rozdelených 
štátnou hranicou, treba vydať v pôvodine, 
nakoľko 6Ú deliteľné; ak však nie sú de
liteľné, tak za podmienky vzájomnosti

2. mindazokat a muszaki munkálato- 
kat, amelyek a kôzigazgatáei bejárás vagy- 
a mûfizakî feliilvizsgálati eljárás alapjáuľ 
szolgáltak;

3. az állomásoknak a legutóbbi tény- 
leges állapotot feltiintetô helyszinrajzait;

4. a hidak, átereszek és egyéb mútár- 
gyak terveit, törzskönyveit és egyéb mu- 
szaki vonatkozásu iratait;

5. a mühelyeknek, valamint egyéb mu- 
veknek és berendezéseknek azokat a ter- 
veit, amelyek nem szerepelnek a 2. alatt 
emlitett müszaki munkálalok között;

6. mindenféle vasuti vonalra vonal- 
kozó míivek (alépitmény, felépitményr 
magasépitmény, viziállomásberendczé6)  
ezabványlerveinek teljcs gyiijtemcnycit, 
azonban csupán az átc^alolt vasutvonalak 
hosszának arányában;

*

7. az átadandó mozdonyoknak és va
suti koesíknak, valamint alkotórészeiknck. 
terveit és okmányait, illetôleg iratail, 
amennyiben az egé^z sorozat voll átadva; 
ha azonban a sorozatnak esak része 
keríilt áladásra, csupán amennyiben rcn- 
dclkezésre állanak és ezrk k6zül is esak 
az átadolt jármúvek arányában;

8. a tervezett, de meg nem épíilt vo- 
nalakra vonatkozó müszaki terveket és 
okiratokat a jeleň Egyezmény 5. cikkében 
foglalt rendelkezéseknck mejjíclelôcn;

9. az egész hálózatra vonatkozó mu  
tanrendôri bejárási és n«úszaki fcliilvizs- 
gálatí jegyzôkonyveket;

*

10, egyes csonka vájjányokra vonat
kozó olyan iigyiratokal és okiratokat, 
amelyeknck kiszolgáltatásat kivánni íoá  
ják;

*

11. az ipanrasutak és iparváßányok 
terveit, íigyiratait és okiralait, amennyi- 
ben azok még nem volnának a Magyar 
Királyság birtokában;

12. a ténylege« szolgalalban álló vaßy 
nyugdijas olyan alkalmazottak szcničlyi 
okiratait, akik a Magyar Királyság szol- 
gálatában vannak vagy a Magyar Kiraly  
ságtól nyugdijai élveznek.

*

A fentemlitett anyagot, ha azokra a 
vonalakra vonatkozik, amelyek teljes 
hosszuságukban a Magyar Királyságnak 
juíottak, át kell adni ennek a Királyság
nak.

Ami a kettészelt vonalakat illeti, az 
ezekre vonatkozó terveket, íigyiratokat 
és okiratokat, amennyiben megoszthatók, 
eredetiben kell kiszolgáltatni; ha pedig 
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v overenom odpise podg ustanovení člán
ku 9・ tejto Dohody.

Na požiadanie majú byE hlavne vyme
nené tie plány, spisy a liistiny, ktoré 6a 
vzťahujú na objednávky alebo prevedené 
práce, zadané na jednotlivých čiastkach 
územia bývalej Česko-Slovenskej repub
liky pred ich pripojením k Madarekému 
kráľovstvu a sú potrebné k zúčtovaniu, 
a to i v tom prípade, ak otázny objekt je 
na území tej Sírany, ktorej Strane došlo 
požiadanie.

Článok 2.
V medziach ustanovení článku 2. tejto 

Dohody zaväzuje sa Maďarské králov- 
stvo, že Slovenskej republike vydá vše
tok spisový materiál, uvedený v článku 1. 
tohto Dodatku.

Článok 3.
Výmena označeného materiálu stane 

6a priamo prostredníctvom orgánov na to 
oboma Stranami osobitne splnomocne
ných. Na ulahčenic výmeny zhotoví sa 
6 oboch strán podrobný výkaz patričného 
materiálu. Ináč použijú sa ustanovenia 
článkov 12—16. tejto Dohody.

nem oszlhatók meg, akkor a viszonosság 
feltétele mellett a jelen Egyezmény 9. 
cikkében foglalt rendelkezések értelmé
ben hiteles másolatban.

Kivánatra ki kell cserélm fôleg azokat 
az ügyiratokat es okiratokat, amelyak a 
Cseh-Szlovák Koztánsaság teríilete egyes 
részeinek a Magyar Királysághoz vitssza- 
csatoláisa elôtt kiadott megrendelésekre 
vagy végrehajtott munkálatokra vonat- 
koznak és ezek felszámolásához sziiksé- 
gesek, meg pedig aban az eeetben ⑹ ha 
a kérdéises mutár^y annak a Félnek a te- 
rületén van, amelyhez a megkeresés ér- 
kezett.

2. cikk.
A ielen Egyezmény 2. cikkében follali 

rendelkezések korlátai között a Magyar 
Királyság kötelczi magbt arra, hoRy a 
Szlovák Kôztársasá^nak kiszol^általja e 
Függelék 1.cikkében meghatározott 
cgész iratanyagot.

3. cikk.
A megielölt anyag kicserléise közvet

lenül, a két Fél által erre külön meg- 
hatalmazott kôzegek utján fog torténni.

A kiceerélés megkonnyilése vègeti 
mindkét réiszrôl részletes iegyzék kcszi- 
tendô a vonatkozó anyaR“l.

Egyebekben a jelen Egyezmény 12— 
16. cikkeiben foglalt rendelkezések nyer- 

:nek alkalmazást.

Dodatok II.
o spisovom materiale pôšt, telegrafov 

a telefónov.

Článok 1.
V medziach ustanovení článku 1.tej

to Dohody zaväzuic sa Slovenská repub
lika, žc Madarskému kráľovstvu vydá 
doluoznačcnó spisy správy pošt, telefó
nov a Icleßrafov, nakolko sa tieto vzťa
hujú na územie Maďarského královstva:

1.osobné a služobné listiny a všetky 
spisy, vzťahujúce na tých aktívnych a 
penzionovaných zamestnancov, ktorí sú 
v službách Maďarského kráfovstva, ale
bo od Maďarského kráľovstva dostávajú 
penziu;

2. kmeňové listy, inventáre, vzťahujú
ce sa na stavby a zariadenia poštových, 
telegrafných a telefonných úradov, ako aj

II. Fiiggelék
a poštára, a táviróra a távbeszélore 

vonatkozó iratanyag tárgyában.

L cikk.
A jelen Egyezmény 1.cikkében fou

lait rendelkezések koríátai között a Szlo
vák Kôztársaság kötelezi magát arra, 
hogy a Magyar Királyságnak kiázolgáltal- 
ja a posta, a táviró és a távbetszélô igaz- 
gatás alább megjelölt iratait, amennyiben 
ezek az iratok a Magyar Királyság terú- 
letére vonatkoznak:

1 .azokra a tényleges vagy nyugdijas 
alkalmazottakra vonatkozó személyi szol- 
gálati okíratokat és ôssze<s iratokat, akik 
a Magyar Királyság szolgálatában van- 
nak vagy a Magyar Királyságtól nyug・ 
dijat élveznek;

2 . a posta-, a táviró- か távbeszélo- 
hivatalok épiileteire és berendezéseire 
vonatkozó törzslapokat, leltárakat, vaia- 
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listiny, spisy, účty, poznámky a iný po
dobný spisový materiál potrebný na ďal
šie nerušené pokračovanie v službe po
štovej, telegraínej a telefónnej.

Článok 2.
V medziach ustanovení článku 2. tejto 

Dohody zaväzuje sa Maďarské kráľov
stvo, že Slovenskej republike vydá vše
tok spisový materiál uvedený v článku 1. 
tohto Dodatku.

Článok 3.
Spisy, plány, projekty a listiny, vzťa

hujúce 6a na telefonné a telegralné ve
denia, ktoré štátna hranica medzi Vyso
kými Smluvnými Stranami pretína, ako 
aj na zariadenia a stavby, ležiace na hra
nici, ticba vzájomne vymeniť, a to( ak sú 
deliteľné, v pôvodine, ak sú nedeliterné, 
tak v overenom odpise (kópii) podlá pri
merane použitých ustanovení článku 9. 
tejto Dohody,

Článok 4.
Výmena označeného materiálu stane 

sa priamo prostredníctvom orgánov na to 
oboma Stranami osobitne splnomocne
ných. Na uľahčenie výmeny zhotoví sa 
s oboch Strán podrobný výkaz patričného 
materiálu. Ináče použijú 6a ustanovenia 
článkov 12—16. Dohody. 

mint a posta-, táviró- és távbeszélôszol- 
gaiat zavartalan továbbfolytatásához Gzük- 
séges okiratokat, ugyiratokat, számadá- 
sokat, íeljegyzéseket és más ilynemu irat- 
anyagot.

2. cikk.
A Magyar Királysád a jeleň Egyez

mény 2. cikkében foglalt rendelkezések 
korlátai között kötelezi magát arra, hogy 
a Szlovák Kôztársaságnak kiiszolgállalja 
ennek a Fíiggeléknek 1.cikkében ícko- 
rolt összes irattári anyagot.

3. cikk.
A Magas Szerzôdô Felek közötli 

államhatár által kettészelt táviró- és táv- 
beszélôvonalakra, ugyszintén a határon 
[ekvô berendezésekre és épitményekre 
vonatkozó íigyiratokat, tervrajzokat, ter*  
vezeteket és okiratokat kölcäönösen ki 
kell cserélni, még pedig, ha me^oszthatók, 
eredetiben, ha pedig nem oszthatók me第 
akkor ennek az Efyezménynek 9. cikké
ben foglalt rendelkezesek értclmében 
megfelelô hiteles másolatban.

4. cikk.
A mcgjclolt iratanyag kicserélése kôz- 

vetlenül a két Fél által erre külön meg- 
hatalmazott kozegek utján eszkôzlcndô. 
A kicserélés megkonnyitése vétíett mind- 
két részrôl részleles jegyzék készilendô 
az igényelt iratanyagról. Eßyebckben az 
Egyezmény 12—16. cikkeiben foglalt ren- 
dclkezések nyernek alkalmazáist.

Dodatok 111.
o spisovom materiále verejných ciest 

a vodných ciest.

Článok 1.
V medziach ustanovení článku 1.tejto 

Dohody zaväzuje 6a Slovenská republika, 
Maďarskému kráľovistvu vydá všetky 

správne 6pi«y, plány, projekty1 kmeňové 
knihy a listiny, ktoré sú v držbe Sloven
skej republiky, a ktoré <sa vzťahujú vý
lučne na také verejné cesty a vodné ce
sty, ako aj na s nimi spojené mosty, prie
pustky, objekty a všetky s nimi súvislé 
iné 6tavby, ktoré sú v celku na terajšom 
území Maďarského kráfov-stva.

111. Függelék
a kôzutakra és vízíutakra vonatkoxó 

iratanyag tárgyában.

1. cikk.
A jeleň Egyezmény 1.cikkében foŔ- 

lalt rendelkezések koríálai között a Szlo
vák Kôztársaôág kötelezi magát arra, 
hogy a Magyar Királyságnak kiszolgál- 
latja mindazokat a kôzigazgatási ügyira- 
tokat, tervrajzokat, terv«zetekel, torzs- 
könyveket és okiratokat« amelyek a Szlo
vák Kôztánsaság birtokában vannak és 
kizárólag olyan kôzutakra és viziutakra, 
valamint az ezekkel kapesolatos hidakra, 

(álereszekre, mútárgyakra és minden ve- 
í lük kaposolatas egyéb létesitményekre 

vonatkoznak, amelyek egészben a Ma- 
I gyar Királyság mostani területén vannak.
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Článok 2.
V medziach ustanovení článku 2. tejto 

Dohody zaväzuje sa Madarské kráľov- 
etvo, že Slovenskej republike vydá vše
tok spisový materiál, uvedený v článku 1. 
tohto Dodatku.

Článok 3.
Spisy, plány, projekty a listiny, vzta- 

hujúce sa na vereine cesty a vodné cesty, 
ktoré štátna hranica medzi Vysokými 
Smluvnými Stranami pretína, ako aj na 
zariadenia a stavby, ležiace na hranici, 
treba vzájomne vymenif, a to v prípade, 
ak sú deliteľné! v pôvodine, ak 6Û nede
liteľné, tak v overenom odpise (kópii) 
podľa primerane použitých ustanovení 
článku 9. tejto Dohody,

Článok 4.
Výmena označeného materiálu stane 

Gn priamo prestrednielvom orgánov na lo 
oboma Stranami csobiine splnomocne
ných. Na uľahčenie výmeny zhotoví sa 
s oboch Strán podrobný výkaz palričncho 
nialcriálu. Ináče použijú sa ustanovenia 
č! inkov 12—16, lc)to Dohody.

2. cikk.
A jelen Egyezmény 2. cikkében fog

lalt rendelkezések korlátai között a Ma
gyar Királyság kötelezi magát arra, hogy 
kiezolgáltatja a Szlovák Kôztánsaságnak 
ennek a Függeléknek L cikkében meg
határozott egesz irattári anyagot.

3, cikk.
A Magas Szerzôdô Felek kozÖtti állam- 

határ által kettészelt kôzutakra és vizi- 
utakra, ugybzintQn a határokon fekvô be- 
rendezésekre és épitményekre vonatkozó 
ügyiratokat, tervrajzokat, tervezeteket és 
okíratokat kölesönösen ki kell ceerélni, 
még pedig ha megoezthatbk, eredetiben, 
ha pedig nem oszlhatók meg, akkor a 
jelen Egyezmény 9. cikkében foglalt ren- 
delkezéisek értelmében megfelelô hiteles 
mhsolalban.

4. cikk.
A megje161t iratanyag kícfierélése köz

vetlenül a két Fél által erre külön meg- 
hatalmazoit kôzagek utján eszközlendö.

A kicserélés megkônnyitése végett 
mindkét részrol részletes jeRyzé'k készi- 
tendô a vonatkozó anyagról. Egyebekben 
a jelen Egyezmény 12—16. cikkeiben 
follali rendelkc'zésck nyernek alkalma- 
zást.

Dodatok IV.
o pozemkovom katastre.

Článok 1.
Smluvné Strany znväzujii 6a vzájom

ne, žc vzáionine si vydaiú doluoznačené 
ドpなy pozemkového katastra, nakolko sa 
tieto spisy vzfahuiu na terajšie územie 
Slovenskej republiky alebo na územie 
pripoicné k Madarskému kráľovstvu, a 
uk tido sú v držbe Smluvných Strán:

n) spisy predmetných katastrálnych 
vrchnosti a úradov;

b) triangulačné operáty, bez ohľadu na 
čas ich zhotovenia;

c) operály, mapy, poľné náčrty a prí
ručné mapy, vzťahujúce sa na vymeria
vanie, na pozemkový kataster a na vede
nie evidencie pozemkového katastra, ako 
aj operáty, vzťahujúce 6a na založenie 
pozemkového katastra a na prípadné nov
šie vymeriavanie, bez ohľadu na čas zho
tovenia operátov.

IV. Függelék
a fôldadókataszter táreyában.

1.cikk.
A Szerzödö Felek kölesönösen köte

lezik magukat arra, hogy egymá-snak ki- 
szolgáltatják a Íôldad6kata6zternek alább 
megjelölt iralait, amennyiben ezek az ira
tok a Szlovák Kôztársaság mostani terü- 
letére vagy a Magyar Királysághoz vissza- 
csatolt területre vonatkoznak és ha ezek 
a Szerzôdô Felek birtokában vannak:

a) a szóbanforgó íôldadókataszleri ha- 
tóságok és hivalalok ügyiratai"
'b) a háromszôgelési munkálatokat, le- 

kintet nélkül elké<szitésük idôponljára;
c) a felmérésre, a [ôldadókataszterre 

és a íôldadókataszteri nyilvántartásra vo
natkozó munkálatokat, térképeket, elô- 
rajzokat és birtokvázlatokat, valamint a 
fôldadókata'szter felállilá'sára és az eset- 
leges ujabb felmérésre vonatkozó munká- 
latokat, tekintet nélkül a munkálatok el- 
készitésének idôpontjára.
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Triangulačné, meračské a katastrálne 
operáty obcí (území), preťatých štátnou 
hranicou, treba rozdeliť podlá možnosti 
(polné náčrty, mapy podľa sekcii, sošity 
atd. podľa hárkov) a vydaC v pôvodine 
najneskoršie do jedného roka od nado
budnutia účinnosti tejto Dohody.

Nedeliteľné čiaslky operátu treba vy- 
daf v pôvodine tej Smluvné] Strane, kto
rá je vo väčšej čia-slke operátu zainlere- 
eovaná.

Triangulačné, meračské a katastrálne 
operály obcí (území), rozdelených novou 
šíátnou hranicou, môžu 6a rozdeliť len 
bez poškodenia pôvodiny podľa akosti 
materiálu (mapy, poľné náčrty)( podfa 
sekcií (písomné čiastky operátov), Dodľa 
sošitov, prípadne podľa ročníkov. Vyda
nie týchto operátov 6a však stane po 
ukončení prác, spojených s vytýčením de- 
íinilívnych štátnych hraníc predmetných 
obcí (po umiestení hraničných kameňov).

Smluvná Strana, v držbe ktorej pôvo
dina jet zaväzuje <sa, že na žiadosE druhej 
Smluvnej Strany dá zhotoviť a vydá kópie 
najneskoršie do jedného roka od dňa dôj
denia požiadania.

Článok 2.
Materiál (oleály), slúžiace na vyhoto

venie katastrálnych máp, ktorý 6a vzfa
huje na územia pripojené k Madarskému 
kráľovstvu, vydá Slovenská vláda na žia- 
dosC Madarskej vlády.

Článok 3.
O výmene operátov alebo materiálu, 

spomenutých v článkoch 1.a 2., platia 
ustanovenia článkov 12—14. tejto Dohody.

Az államhatár által kettéiszelt kôzsé- 
gek (területek) háromszôgelési, felmérési 
és a Í61dad6kalaszteri munkálatait a le- 
hetôiséghez képest (az elôrajzokat, térké- 
peket szelvények iszerint, a íuzeteket, 6tb. 
ivenkint) kell megoáztani és eredetiben 
kiszolgáltatni a jeleň Egyezmény életbe- 
lépésétôl számított legké<sôbb egy év alatt.

A meg nem oszthaló munkarészeket 
eredetiben kell 'kiszolgáltatni annak a 
Szerzôdô Félnek, amely e munkarcszek- 
nél nagyobb mértékben van crdekelvc.

Az uj államhalár által kettészelt kôz- 
eégek (területek) háromszôgelcsi, felmé- 
rési és fôldadókataszteri munkálatait 
esakis az eredeti megcsonkitása nélkül 
lehet megosztani, az anyag minôsége sze- 
rint (térképeket, elóraizokat) ßzelvenyek, 
(irásos munkarészeket) füzetek, Cisetleg 
évfolyamok szerint. Eme munkálalok ki- 
adása azonban a szóbanľorgó kbzsdgekre 
vonatkozó véglcges állami halárkitíizési 
munkálatok befeiezése (a határkovek el- 
helyezése) után lôrlénik.

Az a Szerzôdô Fél, amely az eredeti 
birtokában van, kôtclezettséjíct vallai ar
ra, hogy a másik Szerzôdô Fél kivánsá- 
gára a megkeres^s vételétôl számított 
legkcsôbb egy év alatt másolatokat kc- 
szittet és szolgWltat ki.

2. cikk.
A kataszteri térképek készitésérc szol- 

gáló anyagot (oleátákat), amely a Magyar 
Királysághoz visszacsatolt tcriiletekre vo- 
□alkozik, a Szlovák Kormány ki íoiíia 
szolgáltalni a Magyar Kormány kérel- 
mére.

3. cikk.
Az 1.éis 2. cikkben emlitett munkála

tok vagy anyag kicserélésc tekintclĽbcn 
a jeleň Egyezmény 12—14. cikkeiben íoŔ- 
Eli rendelkezések nyernek alkahnazásl.

Dodatok V.
o spisovom materiálei vzťahujúcom sa na 
hydrografiu, vodné stavby, vodohospodár
ske stavby, meteorológiu, na inštitúcie 
odberného vyučovania, výskumné« leso- 
správne a vinárske inštitúcie a na vyskyt

nutie nákazlivých chorôb zvierat.

Článok 1.
V medziach ustanovení článku 1.tejto 

Dohody zaväzuje sa Slovenská republika, 
že Madarskému kráľovstvu vydá dolu-

V. Függelék 
a vízrajzi, a vízepitesi,a kultunncrnoki 
és az idójárásra, szakoklatási és kisérlet- 
iígyi intézményekre, erdÔigaz^atásí és 
borászati úitézményekret ragadós aliati 

betegségek elôíordulására vonatkozó 
iratanyag tárgyában.

1.cikk.
A jeleň Egyezmény 1.cikkében foglalt 

rendelkezések korlátai között a Szlovák 
Koztársaság kötelezi magát arra, hogy 
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uvedené spisy, nakoľko sa tieto vzťahujú 
-na terajšie územie Madar<ského kráFov- 
«tva:

1.spisový materiál a materiál plánov 
-vodných družstiev všetkého druhu;

2. plány, spisy, vyšetrenia (meračské) 
a pozorovacie dáta a štúdia, týkajúce 6a 
regulácie, udržovania, evidencie a splav
nenia Dunaja, Tisy, ich prítokov a iných 
vodných tokov;

3. spisy a technické plány prác regu
lačných a melioračných;

4. 6picy, plány, štúdia a dáta geologic- 
"kých enímkov banských území;

5. dáta o meteorologických pozorova- 
'niach;

6. úradné spisy o povoľovaní, prehliad
ke štátnych, verejnovrchnostenských, 
spolkových a súkromnovodných prác, po- 
•čitaiúc sem vodné knihy, sbierku vodo- 
linižných listín a plánov;

7. 6pisy vodnej policie (vodoprávnych 
priestupkov);

8. osobné episy aklivnych alebo pen
zionovaných takých zamestnancov, ktorí 
prešli do filužicb Madarského kráľovstva, 
-alebo od tohto dostávajú penziu;

9・ všeobecne všetky do tohto oboru 
•spadajúce spisy, listiny, plány, dáta a štú
dia, kloré 6& vzťahujú na pripojené úze- 
Tiiie;

10. spisový materiál、セetkeho pofno- 
liospodárskeho odborného vyučovania & 
výskumných ustanovizni poFnohospodar- 
«kyeh, počilaiúc sem matriky ustanovizní 
a škôl poFnohospodárskych a odborných;

11, všetok spisový materiál lesospráv- 
iiych ustanovizni;

12. spisový materiál vinársky;
13. 6pi«ový a Štatistický materiál, tý

kajúci sa vyskytnutia nákazlivých chorôb 
zvierat;

14. rozhodnutia, záznamy a iné rozlič
né spisy o pôžičkáchf údeloch( hmotných 
účastenstvách, t. j. o akýchkoľvek veno
vaniach, poskytnutých štátom« či akým
koľvek iným telesom či ich účastníctvami 
íyzickým osobám, ktoré bývaly alebo bý- 
-vajú na území pripojenom k Maďarskému 
kráľovstvu alebo osobám právnickým so 
sídlom či účastníctvom na tomto území. 

a Magyar Kírályságnak kiszolgáltaija az 
alább felsorolt iratokat, amennyiben ezek 
a Magyar Királyság mostani teriiletére vo
natkoznak:

1. mindenféle vizilársulat irai- és terv- 
anyagát;

2. a Dunának, Tkzának, azok mellék- 
folyóinak és egyébb vizfolyásoknak sza- 
bályozására, jókarbantartásárat nyilván- 
tartására és vizjárására vonatkozó terve
ket, iratokat, felvételi (mérési) és megíi- 
gyelési adalokat 笈 tanulmányokat;

3. a vizs.zabályozási és talajjavitási 
munkálatok iratait és múszaki terveit;

4. a bányateríiletek geol6giai felvéte- 
lére vonatkozó iratokatt terveket, tanul- 
mányokat, adatokat;

5. a meteorológiai megfigyelések ada- 
tait;

6. az aliami, kôzhatósági, társulat- és 
mafíánvizi munkálatok engedélyezésére1 
íelulvizsgálatára vonatkozó halósági irato- 
kat, beleértve a vizikônyveket, a vizi- 
konyvi okirat- és tervlárat;

7. a vizrendészetre (vizjogi kihágások- 
ra) vonatkozó ira lokal;

8. a tényleges szolgálatban álló vagy 
nyugdijais olyan alkalmazottak személyi 
okirataitf aki a Magyar Királyság szolgá- 
latába kcrüllek, vagy tôle kapnak nyug- 
d»iat;

9. állalában az e szakba vágó mindazo- 
kat az ügyiratokat és okiralokat, terveket, 
adatokat és tanulniányokat, amelyek 
a visszacsatolt teriilelre vonatkoznak;

10. az összes mezôgazdasági szakokta
tási és kiâérlelügyi intézményekre vonat
kozó iratanyagot, beleértve a mezôgazda- 
sági szakoktatási intézmények és iskolák 
anyakônyveit;

11. az erdôigazgatási intézményekre 
vonatkozó mindennemü iratanyagot;

12. a borászati iratanyagot;
13. a ragadós állati betegségek elôfor- 

dulására vonatkozó irat- és statifiztikai 
anyagot：

14. a Magyar Királyisághoz visfizaesa- 
toit területen lakott vagy lakó természetes 
személyeknek vagy e területen telephely- 
lyel vagy érdekeltséggel biro ezemélyek- 
nek az állam vagy bármely más közület 
vagy ezek érdekelúégei által nyujtott kôl- 
csönökre, adomànyokra, anyagi részesedé- 
sekre, vagyis bármiféle jutlatá^okra vo
natkozó határozatokat, feljegyzéseket és 
egyébb mindennemü iratokat.
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Článok 2.
V medziach ustanovení článku 2. tejto 

Dohody zaväzuje 6a Maďarské králov- 
6tvo, že Slovenskej republike vydá vše
tok spisový materiál v článku 1.tohto 
Dodatku označený, ktorý je v jeho držbe 
a vzfahuje 6a výlučne a priamo na správu 
terajšieho územia Slovenskej republiky.

Článok 3.
Čo 6a týka času, od ktorého počítajúc 

treba vydať nárokovaný spisový materiál, 
použijú 6a ustanovenia článkov 1.,2. a 7. 
tejto Dohody. V špeciálnych prípadoch 
alebo keď z príčin verejnosprávnych a 
hmotných javí 6a potrebným túto lehotu 
pedĺžiť, teba 6a osobitne dohovoriť.

Pri' takých vodných spoločnostiach, 
ktorých územie štátna hranica pretína, 
pôvodina akéhokoľvek spisu ostane zpra
vidla u tej strany, ktorá je väčšou sta
vebnou plochou zaíntercisovaná; naproti 
tomu 6lrana menšou stavebnou plochou 
zainteresovaná dostane na žiadosC pri
meraný hodnoverný odpis pôvodiny.

Spomenuté vodné družstvá môžu sa i 
vo vlastnej pôsobnosti dohodnúť o mieste 
úschovy pôvodných «spisov a lielo dohody 
predložil svojim Vládam na schválenie.

Deliteľné plány, pamätné spisy a listi
ny štátnych stavieb, pozemkov a nchnu- 
leľnoslí, treba vydaí v pôvodine, ncdeli- 
íeľné sa však vzájomne vymenia v pri
meranom hodnovernom odpise podTa 
ustanovení článku 9. tejto Dohody.

Článok 4.
Výmena označeného spisového mate

riálu stane 6a priamo prostrďdníclvom or
gánov na to oboma Stranami osobitne 
splnomocnených. Na iiTahčenie výmeny 
zhotoví 6a 6 oboch Strán podrobný výkaz 
patričného materiálu. Ináče použijú sa 
ustanovenia článkov 12—16, tejto Dohody.

Dodatok VI.
o spisovom maíeríáls úpravy pozemkovej 

držby.
Článok 1.

V medziach všeobecných ustanovení 
Dohody zaväzuje 6a Slovenská republika,

2. cikk.
A jeleň Egyezmény 2. cikkében foglalt 

rendelkezések korlátai között a Magyar 
Királyság kötelezi magát arra, hogy 士 
Szlovák Kôztársaságnak kiszolgáltalja 
mindazt a je加!！ Függelék 1.cikkében 
megje161t iratanyagot, amely birtokában 
van és kizárólag és közvetlenül a Szlovák 
Koztársaság mostani teríiletének igazgata- 
6ára vonatkozik,

3. cikk.
Az idôpont tekintetében, amelylôl ßzá- 

mítva ki kell szolgállalni az igényelt irai- 
anyagot, a jeleň Egyezmény 1.,2. és 7. cik- 
keinek rendelkezéseit kcll alkalmazni. 
Különös estekben, vagy amid6n közigazga- 
tási és anyagi okokból Gzükségesnek mu- 
tatkozik e határidô me^hosszabbitáisa, kü
lön megcgyezést kell letesiteni.

Az olyan vizitár^ulalokra nezve, ame- 
lyeknek területét az államhatár kcttésze- 
lit mindenléle irat eredetije szabály szerint 
annál a Félnél marad, amely nagyobb mú- 
Gzaki területen van érdckclve; ennek elle- 
neben a kisebb mûszaki terülcttel érde- 
kelt Fél kivánalra megfelelb hitelcs máso- 
latot kap az eredeliröl.

Az emlitett vizitársulatoknak szabnd- 
eáéukban áll az eredeti iratok ôrzósi hc- 

tekintetében saját haláskoríikben 沦 
コiegcgyezni és ezeket a meecRyezésckel 
jóváhaáyás vegeti Kormányaik elé ter- 
;cszleni.

Az állami épitményekre, telkekre ér 
inffallanokra vonatkozó mejjoszlható terv- 
rajzokat, emlékiratokal és okiratokat ere-, 
detiben kell kiszolßahatni, a meg nem 
oszlhalókat pedig a jeleň Egyezmdny 9. 
cikkének rendelkezései szerini megfelelô 
hiteles wá^olalbin kell kölcsönösen ki- 
cserclni.

4. cikk.
A megjelölt iralanya^ kicíicrélésc koz- 

vellcnül a két Fél állal erre kiilön meßha- 
talnnzott kozegek utján cszkozlcndö. 
A kicseiplés megkonnyitése véßctt mind- 
két részról részletes jcQyzék kêszilendÔ 
a vonatkozó anyagról. Egyebekben ennek 
az Egyezménynek 12—16. cikkeiben ío命 
lait rendelkezések nyernek alkalmazâsL

VI. Függelék
a fc Idbirtokrendezés iratanyaQa tár^yabaiu

1.cikk.
Az egyezmény általános rendelkezéseî- 

nek korlátai között a Szlovák Koztársa*  
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že Madarskému kráľovstvu vydá tú 
čiastku spisového materiálu o úprave po
zemkovej držby (pozemkovej reformy), 
ktorá dotýka 6a pozemkov na území pri
pojenom k Maďarskému královs tvu, 
najmä:

1. plány o rozdelení zabraných veľko
statkov;

2. spisy o pokonaniachf týkajúcich 6a 
zabraných veľkostatkov;

3. prídelové listiny;
4. pozemkové knihy, rozhodnutia a 

mapy, obsahujúce technické práce úpravy 
pozemkovej držby：

5. úradné vydaniaPozemkového úradu;
6. odpisy, došlé od Pozemkového úra

du, spisový materiál pozemkového ústre
dia v Trenčíne a spisový materiál dodaný 
vidieckymi obvodovými úradovňami;

7. listiny o finančnom prevádzaní úpra
vy pozemkovej držby;

8. výkaz o použití kolonizačného fon
du, nakoľko ide o územia pripojené;

9. soznam platieb veľkostatkárov na 
kolonizačný fond (v skrátenom pokračo
vaní a v pokračovaniach z voľnej ruky 
atď.)：

10. vz(ažnč výpisy pozcmnoknižných 
vložiek a pozcmnoknižných zápisníc, ako 
aj usnesenia okresných súdov ako pozem- 
noknižných vrchností o úprave pozemko
vej držby.

Článok 2.

Nakoľko ide o pozemky, rozdvojené 
dôsledkom pripojenia, spisy a listiny, na 
tido sa vzťahujúce, ak 6Ú deliteľné, treba 
vydal v pôvodine, ak by však neboly de- 
litcFné, lak tieto vydať treba v overenom 
odpise za podmienky vzájomnosti v smy
sle ustanovení článku 9. Dohody.

Článok 3.

Odovzdanie označeného materiálu sta
ne 6a priamo prostredníctvom orgánov ua 
to oboma Stranami osobitne splnomocne
ných. Na ufahčenie odovzdania vydáva
júca Strana zhotoví podrobný výkaz o vy
dávanom materiále.

ság kötelezi magát arra, hogy a Magyar 
Királyságnak kiszolgáltatja a földbirtok- 
rendezésre (fôldreform) vonatkozó irat- 
anyagának azt a részét, amely a Magyar 
Királysághoz visszacsatolt területen fekvô 
földhirtokokat érinti, nevezetesen:

1. a leíoglalt nagybirtokok felosztási 
tervét;

2. a lefoglalt nagybirtokokra vonatko
zó egyezségi iratokat;

3. a juttatási okíratokat;
4. a fôldbirtokrendezés múszaki mun- 

kálatait tartalmazó földkönyveket, hatá- 
rozatokat, térképeketí

5. a Földhivatal hivatalos kiadmányait;
6. a Fôldhivataltól beérkezett másola

tokat, a trencséni földhivatali kôzpont és 
a vidéki körzeti hivalalok beszolgáltatott 
iratanyagát;

7. a fôldbirtokrendezés pénzíigyi lebo- 
nyolilásának okiratait;

8. a telepitési alapnak a visszacsatolt 
teriiletekre vonatkozó felhasználási kimu- 
tatását; '

9. a nagybirtokosok részérôl a telepi
tési alapra tôrtént -belizetések jegyzékét 
(a röviditel't eljáráis és a szabadké-zi eljá- 
rások, stb. során];

10. a telekkônyvi betétek és telekjegy- 
zökönyvek vonatkozó kivonatait, valamint 
a járásbiróságoknak mint telekkônyvi ha- 
tóságoknak a ľôldbirtokrendezésre vonat
kozó határozatait.

2. c i k k.

Ami a visszacsatoláis folytán kettészelt 
földbirtokokat ijleti, az ezekre vonatkozó 
ügyiratokat és okíratokat, amennyiben 
megofizthatók, eredetiben kell kiszolgál- 
tatni; ha pedig nem volnának megosztha- 
tók, ugy ezeket a viszonosság feltétele 
mellett az Egyezmény 9. cikkében foglalt 
rendelkezések értelmében hiteles másolat- 
ban kell kiszolgáltatni.

3. cikk,

A megjelölt anyag átadása közvetlenül 
a két Fél által erre külön meghatalmazott 
kôzegek utján eszközlendö, Az átadás 
megkônnyitéáe végett a kiszolgáltató Fél 
részletes jegyzéket készit a kiszolgálta- 
tandó anyagról.
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Dodatok VII.
o spisovom materíále vrchností vojen
ských, žandárskychf stráže finančne; a 

pohraničnej.

Článok 1.
Slovenská republika 6a zaväzuje, že 

Madarfikému kráľovstvu vydá doluozna- 
čený ten vojenský spisový materiál, ktorý 
je na terajšom území Slovenskej republi
ky a ktorý vzťahuje 6a na územie Madar- 
ského kráfovßtva alebo na jeho štátnych 
občanov:

1. výpisy z matriky narodených osôb 
vojopovinnýchí slúžiace na sostavenie od
vodného súpisu;

2. obecné (súpisové) soznamy, sosta
vené na základe fipifiov, spomenutých 
v bode 1.;

3. odvodné soznamy, sostavené okres
mi (mefitami) na základe soznamov pod 
bodom 2.;

4. so 6Úpi60m a odvodom súvisiace 
prípadné iné pomôcky (napr, spisy, vzťa
hujúce sa na poskytnutý akýkoľvek od
klad služby odvedených a prezenčne uz 
aj slúžiacich, výhodu z titulu živiteľa ro
diny a majiteľa zdedeného pornohospo- 
dárstva, výhodu nosiť rukávový alebo 
dobrovoľnícky pás, výhodu kňazskú a bo
hosloveckú atď.) — a nakoľko takéto 
sú — vzťažné všetky predznačenia a evi
dencie;

5. civilné a vojenské rovnopisy „Od
vodných soznamov',  vztahujúcich 6a na 
nováčkov, najmä súpisové menoslovy a 
hárky okresných úradov a doplňovacích 
veliteľstiev, dalej obcí, ako aj s nimi sú
visiace spisy a konečne tzv. „Prezentač
né zápisnice", ktoré sú. u doplňovacích 
velitcfstiev;

*

6, evidenčné zápisnice o záložníkoch, 
vedené doplňovacími veliteffilvami, ako 
aj okresnými úradmi, ďalej zápisnice, ve
dené doplňovacími veliteľstvami o vie- 
tkých dôstojníkoch vo výslužbe a o vše
tkých osobách, prislúchajúcich do stavu 
mužstva;

7, „Ohlasovacie knihy"t vedené obca  
mi o pobyte záložníkov, náhradných zá
ložníkov a mužstva na trvalej dovolenke;

*

8. záznamy, vedené veliteľstvami kme
ňových (náhradných) vojenských telies o

VII. Függelék
a kalonai, csendori, pénzíigyôri és határori 

hatóságok iratanyaga tárgyában.

1.cikk.
A Szlovák Kôztársaság kötelezi magai 

arra, hogy a Magyar Királyságnak kiszol- 
gáltatja az alább megjelölt azt a katonai 
iratanyagot, amely a Szlovák Kôztársaság 
mostani teriiletén van és amely a Magyar 
Királyság teriiletére vagy annak állampol- 
gáraira vonatkozik:

1. a hadkôlelescknck a sorozás ccljára 
vaio 06<szeirá£ánál kiindulópontul szolgáló 
sziiletési anyakônyvi kivonatokat;

2. az 1.pontban emlitett okiratok alap  
ján szerkesztett kôzségi (ôsszeiráfii) lajst- 
romokat;

*

3. a 2. alatti lajstromokról a járások 
(városok) által ôsszeállitott és a sorozás 
alapjául szolgáló állitási lajstromokat;

4. az ôsszeirással és sorozással kap- 
csolatos e^etleges eéyéb «egédleteket (pl. 
a besorozottaknak és már tényleg szolßá- 
lóknak me^adott bárminô fizoljíálati ha- 
lasztás, családfenntartói és öröklött mezô- 
gazdasági kedvezményt karpaszományvise- 
lésif illetve ônkéntcsi kedvezmeny, papi és 
papjelölti kedvezmény, stb. kedvezmé- 
nyekre vonatkozó iratokat) — és ameny- 
nyiben ilyenek vannak — a vonatkozó 
összes elôjcgyzésekctf nyilvántartásokat：

5. az ujoncokra vonatkozó „Allitási 
jegyzék"-ek (lajstromok) polßári 良 kato
nai példányait, kiilönösen a járási hivata- 
lok és hadkiegészitô paranesnoksá^ok, to
vábbá a kôzségck ôsszcirási névjcíJyzékeit, 
lajfitromait, valamint az ezekkel kapcsola- 
tos iratokat s végiil a kic^éezitô paranes- 
nokságoknál lévô ugynevezett ‚‚Avatasi 
jcgyzôkônyvM-eket;

6. a nemténylegesekre vonatkozó éc a 
hadkiegészitô paranesnokságok, valamint 
a járási hivatalok által vezetett nyilván- 
tartási jegyzökönyveket, továbbá a had- 
kiegészitô paranesnokságok által az Ôsz- 
6ze6 nyugállományu tísztekrôl és vala
mennyi legénységi állományu eéyénrôl ve
zetett jegyzókônyveket;

7. a tartalékos, póttartalékos és a tar- 
tósan szabadfiágolt legénység tartózkodá  
sára vonatkozó és a kozségek által veze
tett „jelentkezési kônyvM-eket；

*

8. a törzs (pót) esapattest paranesnok- 
ságok által a tényleges ezolgálatra behi- 
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kontrole 0156b povolaných do prezenčnej 
služby;

9. rozličnými vojenskými velitefstvami 
uschovávané a vedené osobné listiny a 
listiny o zachovalosti vojenských členov 
obyvateľstva na pripojenom území, najmä 
vojenské „Kmeňové listy',  počítajúc sem 
aj staré „Kmeňové listyu členov bývalej 
spoločnej armády a domobrany, ako aj 
všetky euperarbitračné spisy;

*

10, listiny osobné a listiny o zachova
losti členov žandárstva, stráže pohranič
nej a finančnej a to tak tých, ktorí boli 
v skutočnej službe v čase odovzdania na 
tomto území, ako aj tých, ktorí boli pen
zionovaní;

11. osobné listiny a spisy (kartotéky, 
vojenské spisy vo veciach cti atď.) tých 
aktívnych dôstojníkov, ako aj aktívnych a 
ďalejslúžiacich poddôstojníkov, čatárov, 
desiatnikov a slobodníkov z bývalej čes
ko-slovenskej armády, ktorí bývajú na 
pripojenom územi;

12. osobné doklady a spisy (vojenské 
spisy trestné vo veciach cti) a evidenčné 
dáta atď. dôstojníkov( ako aj aktívnych a ! 
ďalejslúžiacich poddôstojníkov, čatárov,] 
desiatnikov a elobodnikov, ktorí boli 
v stave penzionovaných a mimo služby 
v bývalej česko-slovenskej armáde a bý
vajú na pripojenom území;

13. všetky episy vdov, sirôt, osôb spo
menutých pod bodmi 9—12” týkajúce sa 
ich osoby a hmotného zaopatrenia：

14. evidenčné spisy (u doplňovacích 
veliteľstiev a u kmeňových vojenských 
telies uschovávané kmeňové listy, karto
téky, vojenské spisy vo veciach cti, ako 
aj iné osobné doklady a soznamy) zálož
ných dôátojnikov bývalej Česko-slovenskej 
armády, bývajúcich na pripojenom území;

15. spisy o osobách a o ich hmotnom 
zaopatrení, spomenuté v predošlých bo
doch, ak dotyčné osoby v službe alebo 
mimo nej utrpely ujmu vo svojej zárob
kovej schopnoeti) bez ohľadu na to, či sa 
ich nárok proti eráru titulom invalidného 
alebo penzie alebo akýmkoľvek iným ti
tulom (platu z milosti atď.) už ustálil ale
bo nie;

16. plány vojenských stavieb na pri
pojenom území (miestopisy, pôdorysy, re
zy a výkresy, vzťahujúce sa na všetky 
iné technické práce);

17. spisový materiál vojenskej povahy 

voti személyek ellendrzésére vezetett 
Jegyzékeket;

9. a vis^zakerült területek lako½ága 
katonai tagjainak a különbözö katonai pa- 
rancsnokságoknál ôrzôtt é« vezetett sze- 
mélyi es erkölcsi okmányait, különösen 
a katonai „Anyakônyvi lap“-okat, bele- 
értve a volt közös hadsereg és honvédség 
tagjainak régi „Anyakônyvi lap"-jait is, 
valamint az összes feliilvizsgálati iratokat;

10. a cfiendônség, határôrség é« pénz- 
ügyôrség tagjainak személyi és erkölcsi 
okmányait és pedig ugy az azon a teriile- 
ten az átadás idôpontjában tényleges szol- 
gálatban állott, mint a nyugállományuakét 
is； _

11. a volt cseh-szlovák hadseregbôl ki- 
vált azon tényleges tisztek, valamint a hi- 
vatásois ée továbbszolgáló altisztek és 
tiszt&sek személyi okmányait és iratait 
(kartotéka此 katonai becsületügyi iratait, 
slb.), akik a visszacsatolt területen lak- 
nak;

12. a visszacsatolt területen lakó, a 
volt csehszlovák hadsereg nyugállományá- 
ba vagy szolgálatonkivúli viszonyába tar- 
tozotl iisztek, valamint a hivatásos @«s to- 
vábbszolgáló altifiztek és tisztesek szemé
lyi okmányait iratait (katonai becisület- 
ügyi iratait, nyilvántartáfii adatait, stb.);

13, a 9—12. pont alatt emlitett szemé- 
lyek özvegyeire X árváira vonatkozó, sze
mélyi és anyagi ellátásukat érinto összes 
iratokat;

14. a visszacsatolt területen lakó volt 
csehszlovák hadseregbeli tartalékos tisz- 
tek nyilvántartási adatait (a kiegészitô pa- 
rancsnokságoknál é« csapattesteknél ôr- 
zött anyakônyvi lapokat, kartotékokat, 
katonai becsületügyi iratokat, valamint 
egébb személyi okmányokat és lajstromo- 
kat);

15, az elôzô pontok alatt emlitett sze
mélyi és anyagi ellátáisra vonatkozó ira
tokat, ha az illetôk szolgálat alatt vagy 
azon kivül keresetképességükben hátrá- 
nyosan befolyásoltattak, lekintet nélkül 
arra, hogy rokkant- vagy nyugdij vagy bár
mely m孤 cimen (kegydij, stb,) alapuló 
igényük a kinostárral szemben már meg- 
állapitáfit nyert-e vagy sem;

16. a visszacsatolt területen lévô kato
nai épületek tervrajzait (helyszinrajzokat, 
alaprajzokat, metszeteket és minden 
egyébb mûszaki munkára vonatkozó raj- 
zokat);

17. azt a katonai természetü vagy ka- 
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alebo v držbe vojenských ustanovizní, 
ktorý v jeseni r. 1918 zostal v niekdajšej 
Česko-Slovenskej republike；

18, evidencie vojenských nehnuteľností 
na pripojenom území;

19. doluuvedený mapový materiál:
a) staré viedenské geodetické základ

né listy;
b) staré viedenské konštrukčné listy;
c) miestopisné popisy starých vieden

ských triangulačných bodov;
d) staré viedenské konštrukčné výpoč

ty a iné dáta;
e) novšie triangulačné a polohopisné 

dáta;
I) prípadné novšie konštrukčné vý

počty;
g) staré pôvodné viedenské výkresy 

l:25.000-ové a l:75.000-ové 60 všetkými 
prílohami;

h) všetky počtovnicke zápisnice z to
pografických vymeriavaní;

20. spisy treetných vecí vojenských( 
žandárskych a pohraničnostrážnych, roz
umejúc do toho spisy trestných vecí vo
jenských súdov poľných (na bojišti) a v zá
zemí, nakoľko vznikly za svetovej vojny, 
t. j. v dobe medzi dňom 28. fúla 1914, a 
dňom 3. novembra roku 1918. Čo do vý
meny týchto spisov smerodajnými 6Ú 
ustanovenia Dodatku VlIL, vzťahujúce 6a 
na spisy trestných veci.

Článok 2.
Maďarské kráľovstvo 6a zaväzuje, že 

Slovenskej republike vydá všetok spiso
vý materiál, označený v bodoch 1—20, 
článku l.(ktorý je na území Madarského 
kráľovstva a vzfahuje 6a na územie Slo
venskej republiky alebo na jej štátnych 
občanov.

Článok 3.
Na všetok iný spisový materiál vojen

ských vrchností použijú sa všeobecné 
ustanovenia tejto Dohody,

Článok 4.
Každá Smluvná Strana sa zaväzuje, že 

druhej Smluvnej Strane vydá soznamy a 
záznamy, opatrené všetkými údajmi pre 
zistenie osobnej totožnosti, ktoré vzťahujú 
6a na osoby vo svetovej vojne zomrelé a 
pochované na jej terajšom území, ktorých 
domovská obec — a ked táto je nezná*  

tonai intézmények birtokában volt irat
anyagot, amely 1918. év ôszén az akkori 
Cseh-Szlovák Kôztársaságban maradt;

18, a visszacsatolt terüleiten lévô kato
nai ingatlaDok nyilvántartásait;

19. az alábbí térképészeti iratanyagot: 
a) a régi bécfii geodézia] alaplapokat;

b) a régi bécsi konštrukciou lapokat;
c) a régi bécsi háromszôgelési pontok 

helyszinrajzi leirásait;
d) a régi bécsi konstrukciós számitáso- 

kat és egyéb adatokat;
e) az ujabb háromiszôgclési és szinte- 

zéfii adatokat;
f) az ese'tleges ujabb szerkczeti 6zámi- 

tásokat;
g) a régi bécsi 1:25.000 és l:75.000-es 

eredeti rajzokat az összes mellékletekkel;

h) a topografia! felmcrcsbol származó 
összes ezámilási jegyzókônyveket;

20. katonai, csendôrségi és határôrségi 
bünügyi iratokat, ideértve a táborí (harc- 
téri) és a mögöltes orszRgbeli hadbirósá  
goknak a világháboru tarlama alatt, va- 
gyís az 1914. évi julius hó 28-ika お az 
1918. évi november hó 3-ika közötti idó- 
ben keletkezett bünügyi iratait. Ezeknck 
az iratoknak a kícserclése tár^yaban a 
VIII. Függeléknek a bünügyi iratokra vo
natkozó rendelkezései irányadók.

*

2. cikk.
A Magyar Királyság kötelczi magát 

arra, hogy a Szlovák Kôziárfiaságnak ki- 
ezolgáltatja az 1 cikk 1—20. ponijaiban 
megielölt mindazt az iratanyagol» amely 
a Magyar Királyság teriiletén van és 
amely a Szlovák Kôzthrsaság lcrületére 
vagy annak állampolgáraira vonatkozik.

3. cikk.
A katonai hatóságok minden egyéb 

iratanyagára nézve a jelen Egyezmény 
általános rendelkezései nyemck alkalma- 
zást.

4. cikk.

A Szerzödö Felek mindegyike kötelezi 
magát arra, hogy a másik Szerzödö Félnek 
kiszolgáltatja a 6zemélyazonosság meg- 
állapitáfiára szolgáló összes adatokkal fel- 
szerelt azokat a jegyzékeket és feljegyzé- 
seket, amelyek a világháboruban meghalt 
és az 6 mostani területükön eltemetett 
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ma, ich rodisko — je teraz na území dru
hej Strany. Ďalej zaväzuje 6a každá 
Smluvná Strana, že druhej Smluvnej Stra
ne podá každé vysvetlenie o čísle a mie
ste hrobu každého zomrelého, pochova
ného bez zistenia osobnej totožnosti.

Článok 5.

Výmena vojenského spisového mate
riálu stane 6a na základe všeobecných 
ustanovení Dohody.

Na urahčenie výmeny prípoja 6a k odo
vzdávanému spisovému materiálu podrob
né soznamy.

azokra a személyekre vonatkoznak, akik- 
nek illetôeégi kôzisége — és amennyiben ez 
ismeretlen, születési helye — a másik Fél 
mostani területén van. Továbbá a Szerzô
dô Felek mindegyike kötelezi magát arra, 
hogy a máfiik Szerzôdô Félnek minden 
felvilágositáfit megad a személyazonosság 
megállapitása nélkül eltemetett minden 
halott sirjának fizámáról és helyérôl.

5. cikk.

A katonai iratanyag kicserélése az 
Egyezmény általános rendelkezései sze
rínt eázkôzlendô.

A kicserélés megkônnyítése végett 
mindkét részrôl részletes jegyzékeket kell 
csatolni az átadásra kerülö iratanyaghoz.

Dodatok VIII.
o výmene spisov súdnych, pozemkových 
kníh a obchodných firemných registrov.

Súdne spisア・
Článok 1.

Spisy civilných vecí všetkého druhu 
(ak v prvej, ako vo vyššej stolici (počíta
júc fiem aj spisy u verejných notárov), 
ktoré neboly ešte právoplatne skončené 
v deň, kedy táto Dohoda nadobudla účin
nosť a pre ktoré podľa súhlasných zá
konných ustanovení oboch Strán je ustá
lená výlučná príslušnosť, majú byť bez 
akéhokoľvek ďalšieho pokračovania odo
vzdané súdnej vrchnosti tejže stolice dru
hej Smluvnej Sírany, pri čom sa za prí
slušnú pokladá súdna vrchnosť, ktorá by 
6a bola vecou zaoberala, keby pokračo
vanie bývalo sa započalo spomenutého 
dňa.

Odopriet vydanie súdnych spisov o ci
vilných veciach bude možné, ak je pokra
čovanie v nich vyhradené právomoci tu
zemských súdov (napr, otázky, týkajúce 
6a osobného slávu štátnych občanov).

Článok 2.
V prípade, kde nejde o výlučnú prí

slušnosť, budú platiť so zachovaním usta
novení ods. 2, článku 1.tieto ustanove
nia:

VIII. Függelék
a bíróságí iratok, a telekkônyvek és a ke- 

reskedelmi cégjegyzékek kicserélése 
tárgyában«

I.
Birósági iratok.

1.cikk.
Az elsôfokúf valamint a felsôbiroságok- 

nak bárminô természetü polgárí ügyekre 
vonatkozó iigyiratait (ideértve a közjegy- 
zôknél lévô ügyiratokat is), amennyiben 
ezek az ügyek a jeleň Egyezmény életbe- 
lépése napján még nem nyertek joger6s 
befejezést ム amennyiben mindkét Fél 
egyezô tôrvényes rendelkezései azokra ki- 
zárólagos illetékességet állapitanak meg, 
minden további eljáráfi mellôzésével k i 
kell szolgáltatni a másik Szerzôdô Fél 
ugyanolyanfoku ílletékes birói hatóságá- 
nak; ilyennek pedig azt kell tekinteni, 
amelynek el kellett volna járnia az ügy- 
ben akkor, ha azt az ügyet az emlitett na
pon inditották volna meg.

A birósági íigyirat kiázolgáltatása meg- 
tagadható azokban.a polgárí ugyekbej 
amelyekben az eljárás a belíôldi birásko- 
dás réfizére van fenntartva (pi.a belíôldi 
állampolgárok személyi állapotát tárgyazó 
úgyekben).

2. cikk.
Ha nincá kizárólagos ílletékes<ség meg- 

állapitva, az 1.cikk második bekezdésé- 
ben foglalt rendelkez&ek épségben tar- 
tása mellett a kôvetkezô rendelkezéseket 
kell alkalmazni:
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a) na súhlasný návrh oboch 6trán( či 
všetkých zainteresovaných majú byf spisy 
bez rokovania odovzdané súdu druhej 
Smluvnej Sírany, ktorý súd označily spor
né strany vo svojom návrhu za predpo
kladu, že lento súd je rovnako príslušný.

b) Keby súd tejže stolice druhej Smluv
nej Strany bol príslušný pre rozhodova
nie o vecí v tom prípade, že by pokračo
vanie o tejto veci bývalo započaté potom, 
kedy táto Dohoda nadobudla účinnosť, 
môže každá z oboch sporných strán na
vrhnúť, aby vec bola odovzdaná tomuto 
súdu; žiadosti nemožno vyhovieť, ak by 
v uvedenom čase bol príslušný súd aj na 
území tej Smluvnej Strany, ktorá by bola 
povinná odovzdanie vykonať a ak vyda
niu odporuje druhá 6pomá strana.

Ak nieto ehodných návrhov, treba 
pred rozhodnutím vypočuf sporné strany. 
Ütraty tohto pokračovania prislúchajú 
k útratám, ktoré vznikly vo veci.

Návrh možno urobit písomne alebo 
ústne bud u súdu, ktorý 6a s vecou do
teraz zaoberal, alebo u 6údu, ktorý je po
dľa tejto Dohody príslušný pokračovať 
vo veci. V prípade druhom treba o ná
vrhu neodkladne upovedomiť $úd druhej 
Smluvnej Strany, u ktorého 6a žaloba 
prejednáva.

Návrh má sa podaf za tri mesiace po 
nadobudnutí účinnosti tejto Dohody, ale
bo, ak sa vo veci v túto dobu rokuje, tre
ba to predniesf na prvom rokovaní.

Proti rozhodnutiu, nariaďujúcemu vy
danie, nieto opravného prostriedku.

Článok 3.

Vydanie súdnych spisov možno odo
prieť vo veciach pozostalostných, kon
kurzných, mimokonkurzne vyrovnávacích( 
či vyrovnávacích, ak je v tuzemsku ima
nie pozostalostné, konkurzné, mimokon
kurzne vyrovnávacie, či vyrovnävacie( 
dotyčné ktorého príslušný je tuzemský 
6úd.

Avšak í v prípade odopretia vydania 
pozostalostných spisov treba vydať hod
noverný odpis pre druhú Stranu o patrič
nom úmrtnom zázname, prípadnom súpi
se pozostalosti a prípadnom usnesení! 
odovzdávajúcom pozostalosť, ak jestvuje 
aj taký pozostalostný majetok, dotyčné

a) Mindkét peres félnek, illet61eg va
lamennyi érdekeltnek egybehangzb kérel- 
mére az íigyiratot tárgyaláe nélkül ki kell 
szolgáltatni a másik Szerzôdô Fél ama 
bíróságának, amelyet a peres felek indit- 
ványukban megjelôlték, feltéve, hogy ez 
a biróság Gzintén illetékes.

b) Ha a másik Szerzôdô Félnek ugyan- 
olyan foku valamelyik birósága volna il  
letékes az ügyben eljámi abban az eset
ben, ha ezt az ügy e t a jelen Egyezmény 
életbelépése után inditották volna meg, 
mindegyik peres fél inditványozhatja a 
kiszolgáltatást e biróság részére; a kére- 
lem nem teljesithetô, ha az emlitett idô- 
pontban az egyébként kiszolgáltatásra 
kotelezett Szerzôdô Fél területen is van 
illetékes biróság és ha az cllenfél ellenzi 
a kiszolgáltatást.

*

Egybehangzó inditványok hiányában a 
határozathozatal elôtt meg kell hallgalni 
a peres feleket. Ennek az cljárásnak a 
koltségeí az ügyben felmerült kôllségck- 
hez tartoznak.

Az inditványt lehet akár az eddig el- 
járt biróságnál, akár annal a birósá^nál 
irásban vagy “Sval elôterjeszteni, amely 
a jelen Egyezmény értelmében hívatolt az 
ügyben eljámi. Äz utóbbi esetben errôl 
haladéktalanul értesiteni kcll a másik 
Szerzôdô Félnek azt a birósáfíát, amely- 
nél az eljárás folyamatban van.

Az inditványt az Egyezmény hatályba- 
lépését kôvctó három hónap alatt kcll 
elôterjeszteni, vagy ha ez alatt az idó 
alatt az ügyben (árgyalást tarlanak, az 
elfiô tárgyaláson kcll eloadni.

A kiážolgállatást elrendclö határozat 
eilen nines helye perorvoslalnak.

3 cikk.

A hagyatéki ügyekben, csödüjjyckbcn 
és cfiôdonkivüli kényszeregyezscjíit illclG- 
leg egyezségi ügyekben a birosági ügyirat 
kíszolgáltatása megtagadható, ha a bel- 
löldön olyan hagyatéki vagyon, olyan 
ceôdvagyon, illelôleg olyan cfiôdonkivüli 
kényszeregyezség, illelôleg egyezség alá 
esô vagyon van, amelyre nezve a belföldi 
biróságnak kell eljárnia.

Hagyatéki iratok kíszolgáltatásának 
megtagadása esetében is hiteles màcola- 
lot kell azonban kiszolgáltatni a másik 
Fél részére a vonatkozó halálesetfelvételi 
ivrôl, az esetleges leltárról és az esetleges 
hagyatékátadó végzésrôl abban az eset
ben, ha olyan hagyatéki vagyon is van, 
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ktorého má pokračovať súd prejímajúcej 
Strany.

Treba vydať 6 pozostalostnými spismi 
u pozostalofitného súdu uschovaný pôvod
ný testament, hodnoverný odpis testa
mentu, taktiež zápisnicu o výsluchu sved
kov ústneho testamentu i záznam, ktorý 
pripojili takíto svedkovia. V prípade odo- 
pretia vydania pozostalostných spisov 
(prvý odsek tohto článku) má 6a vydať 
hodnoverný odpis aj o takomto testamen
te, hodnovernom odpise, zápifinici, či zá
zname.

Článok 4.
Spisy vo veciach trestných, či v prvej 

alebo vo vyššej stolici, ak tieto veci nie 
sú ešte právoplatne skončené v deň účin
nosti tejto Dohody, majú 6a vymenií bez 
akéhokoľvek ďalšieho pokračovania, ak

1. obvinený je občanom Štátu prejima- 
júccho a zdržuje sa na jeho územi;

2. obvinený jc občanom Štátu prejima- 
júccho, zdržuje 6a na území tretieho štátu 
a dopustil sa trestného činu mimo teraj
šieho územia Štátu vydávajúceho;

3. obvinený nie je občanom ani jednej 
Smluvnej Sírany, zdržuje 6a na území 
Irclieho štátu, dopustil sa však trestného 
činu na terajšom územi prejímaiúceho 
Štátu. Ale v tomto prípade nemožno žia
da t vydanie spisov, ak 6a obvinený zdržu
je vo svojej vlasti.

Tieto ustanovenia treba použiť aj 
v tom prípade, ak odsudzujúci právoplat
ný roz£udok doteraz nebol vykonaný.

V každom inom prípade, ked vydanie 
podfa platných patričných ustanovení 
miesta nemá, možno vydanie spisov odo- 
prieC.

O opravnom prostriedku platia ustano
venia posledného odseku článku 2,

Článok 5.

Vydanie spisov civilných alebo trest
ných v deň účinnosti tejto Dohody právo
platne skončených koná 6a v smysle usta
novení článkov 1—4. na žiadosE druhej 
Smluvnej Strany, a to 6 prípadu na prípad. 

amelyre nezve az átvevô Fél biróság才nak 
kell eljárnia.

A hagyatéki iratokkal egyiitt ki kell 
szolgállatni a hagyatéki biróságnál ôrzôtt 
eredeti végrendeletet, végrendeletrôl ké- 
6ZÜ11 hiteles másolatot, ugyszintén a szó- 
beli végrendelet tanuinak kihallgatásáról 
felvett jegyzôkônyvet és az ilyen tanuk 
által esatolt feljegyzéfit ie. Hagyatéki ira
tok kiszolgáltatásának megtagadása (jeleň 
cikk elfió b&kezdése) esetében az ilyen 
végrendeletrol, hiteles másolatról, jegyzô- 
kônyvrôli illetôleg feljcgyzésròl is hiteles 
másolatot kell kiszolgáltatni,

4. cikk.
Az elsôfokú vagy a felsôbiróságoknak 

azokra a büntetô ügyekre vonatkozó ira
tait, amelyek a jeleň Egyezmény életbe- 
lépésének napján még nem nyertek jog- 
erôs befejezést1 minden további eljáráfi 
nélkül ki kell cserélni, ha

1. a terhelt az átvevô Állam polgára 
és ennek a területén tartózkodik(

2. a terhelt az átvevô Allam polgára, 
valamely harmadik állam területén tar- 
tózkodik és a büncselekményt a kiszolgál
tató Állam mostani területén kivül ko
ve Ite el;

3. a terhelt a Szerzôdô Felek egyiké- 
nek sem polgàra, valamely harmadik ál
lam területén tartózkodik, a büncselek- 
ményt pedig az átvevô Allam mostani te
rületén követte el, Ebben az «setben 
azonban nem lehet kivánni az iratok ki- 
szolgáltatását akkor, ha a terhelt saját 
hazájában tartózkodik,

Ezeket a rendelkezéseket abban az 
esetben is alkalmazni kell, ha a jogeros 
büntetô itéletet még nem hajlották vêgre.

Minden egyéb esetben( amidfin az ér- 
vényben lévô vonatkozó jogfizabályok ér- 
telmében kiadatásnak helye ninefi, az ira
tok kiszolgáltatása megtagadható.

A jogorvoelat tekintetében a 2, cikk 
utolsô bekezdésének rendelkezései nyer
nek alkalmazást.

. 5. cikk.

A jelen Egyezmény életbelépésekor 
jogerôsen befejezett polgári és büntetô 
ügyek iratainak kiszolgáltatása az 1—4. 
cikkekben foglalt rendelkezések értelmé- 
ben esetrôl-esetre a másik Szerzôdô Fél 
kérelmére tôrténik.
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Článok 6.

Ak spisy, ktoré v smysle článkov 1—5. 
majú 6a vydaf druhej Smluvnej Strane, 
vzťahujú sa i na také veci, v ktorých sú 
povolané pokračovať vlast-né vrchnosti 
(súdy), treba o týchto opisoch na požia
danie prejímajúceho Štátu zaslať overený 
odpis.

Článok 7.
Ministerstvo pravosúdia vydávajúcej 

Strany vydá spisy priamo Ministerstvu 
pravosúdia Strany prejimajúcej.

n.
Pozemkové knihy.

Článok 8.
Vložky (zápisnice) a mapy pozeníko- 

vej knihy, ktoré sú uschovávané u súdov 
(vrohnosLí) jednej Smluvné) Strany a ktoré 
sa vzťahujú na liehnutefnosti, ležiace cel- 
kam na území druhej Smluvnej S Irány, 
treba vydať tejto Slr&ne v pôvodine.

Ale vložka (zápisnica) pozemíkovej Icni- 
hy týka sa 'takých nehnuLeFností, 'ktoré 
ležia na území oboch Smluvných Strán, 
alebo na území druhej Smluvnej Strany a 
tretieho štátu, Smluvná Stra-na, na území 
ktorej súd (vrchnosť) je povolaný uscho
vávať vložku (zápisnicu) pozemkovej kni
hy, je povinná daf -druhej Smluvnej Strane 
overený odpis.

Ak sa stratila pôvodina vložiek (zápis
níc) pozemkovej iknihy z viny niektorej 
vrchnosti tej Smluvnej Sírany, ktorá je 
zaviazaná vydaním, náklad jej nahradenia 
znáša táto Smluvná Strana.

Na vyhotovenie odpisov (máp) sa po
užije papiera, určeného na tento ciel, aby 
sa v zápisoch mohlo odborne pokračovať.

Článok 9.
S vlož¾ami (zápisnicami) pozemkovej 

knihy tréba súčasne vydať všetky tie 
spisy, ktoré sa vzťahujú na platné zápisy 
dotyčných vložiek (zápisníc) pozemkovej 
knihy.

Majú sa vydaf najmä tieto spisy a li
stiny; žiadosti, prílohy, zprávy, usnesenia 
rozsudky, výroky, doklady o doručení so

6. cikk.
Ha azok az ügyiratok, amelyeket az 

1—5. cikkek értelmében a másik Szerzôdô 
Fél réfizére kí kellene szolgáltatnit olyan 
íigyekre is vonatkoznak, amelyekben az 
eljárásra a hazai hatóságok (bíróságok) 
vanロak hivatva, ezekröl az iratokról az 
átvevô Állam megkeresésére hitelesitelt 
másolatot kell küldeni.

7. cikk.
Az iratokat az átadó Fél Igazságíigy*  

minifiztériuma közvetlenül az átvevô Fél 
IgazságugyminifizténuTnának fizolgáltatja 
ki.

n.
T elekkonyvek.

8. cikk.
Az egyik Szerzôdô Fél biróságainál 

(hatóságainál) ôrzÔtt azokat a telekkônyvi 
betéteket (telekjegyzökönyveket) és tér- 
képeket, amelyek teljesen a másik Szer
zôdô Fél teriiletén fekvô ingatlanokra vo
natkoznak, eredetiben ki kcll szolgáltatni 
ennek a Félnek.

Ha valamely telekkônyvi betét (telck- 
jegyzökönyv) olyan ingatlanokra vonat- 
kozikf amelyek mindkét Szerzôdô Fél és 
egy harmadik állam teriiletén fekusznek, 
az a Szerzôdô Fclt ameh/nek teriiletén 
múkodô biróság (hatósá^) ennek a telek
kônyvi betétnek (telekjcííyzÔkôny\fnek) 
ôrzéfiére hivalva van, errôl a másik Szer
zôdô Fél részére hitelesitelt másolatot 
köteles adrii.

Ha a telekkünyvi betétek (telekjcgyzô- 
kônyvek) eredetije a kíszolßáltalásra ko- 
telezelt Szerzôdô Fél valamely hatósájíá- 
nak a hibájából elveszelt, pótlásának költ- 
6égeit ez a Szerzôdô Fél viseli.

A másolatok (térképek) készitčséhcz 
az erre szolgáló papiri kcll használni, 
hogy a bejegyzéßeket fizakszerücn foly- 
talni lehessen.

9. cikk.
A telekkônyvi betétekkel (telekjegy- 

zokönyvekkel) egyidejüleg ki kell szolgál- 
tatni mindazokat az iratokat is, amelyek 
az illetô telekkônyvi betétekben (telek- 
jegyzôkônyvekben) foglalt fennálló bè- 
jegyzésekre vonatkoznak.

Ki kell ezolgáltatni különösen a kô- 
vetkezô iratokat és okíratokat: beadvá- 
nyokat, mellékleteket, jelentéseket, hatá- 
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zreleFoni na zavedenú u&pokojovaciu exe
kúciu, nútený predaj alebo zatvor zapí
sanej nehnuternosti, spisy, listiny, polo
hové plány nehnuteľností, spisy, 'týkajúce 
sa zakladania pazemno^nižných vložiek, 
nápravy, pretvorenia alebo prepisu po- 
zemno'knižného, pozeímncyknižné operáty 
neskoršej polohy s pozemnoknižnými ma
pami, soznamy parciel, súpisy mien v abe
cednom poriadku, pozemnoknižné mapy, 
spisy vzťahujúce sa na manipuláciu po
zemkových kníh i so sbierkami listín, kni
hy došlých a expedovaných spisov, ar
chívne soznamy, indexy, soznamy o žia
dostiach za odpisy pozemkových knih, 
soznamy spisov, ktoré sú u referentov, 
záznamy lehôt a soznamy spisov, pridele
ných referentom.

Listiny vydať treba v pôvodine aj v 
tom prípade, keď sa tie v sväzkoch spra
vujú.

Strana, ktorú obťažuje záväzok vydať 
spisový materiál, spomenutý v prvom od
seku, je oprávnená zhotoviť na žiadosf 
druhej Smluvné} Strany hodnoverné od
pisy miesto loho, aby vydala pôvodné 
spisy, ak tieto sa vzťahujú aj na nehnu
teľnosti, ležiace na jej vlastnom území. 
Ak prejímajúca Smluvná Strana nežiada 
vydať odpisy, treba použiť tretieho odse
ku článku 9. tejto Dohody s tým rozdie
lom, že prepuslenie a vrátenie spisov 
uskutoční sa v bezprostrednom styku 
medzi Ministerstvami pravosúdia Smluv
ných Strán. '

Článok 10.
Ustanovenia, ktoré sú v predchádza

júcich článkoch 8—9., majú sa použiť tak
tiež na železničné knihy a knihy vodných 
kanálov, æko aj na pozemkové knihy ban
ské a na spisy, vzťahujúce sa na spomenu
té pozemkové knihy. Keby rozdelenie nie
ktorej pozemkovej knihy, ktorá má byť 
vydaná v pôvodine, narazilo na fažkosti, 
použijú sa ustanovenia druhého odseku 
článku 8. tohto Dodatku.

Nakofko ide o vydanie máp, Ictoré pri
slúchajú pozemkovým knihám o železni
ciach a o vodných kanáloch, treba roz
umieť pod pozemnoknižnými majetkový
mi telesami jednotlivé obce, ležiace vedľa 
železničných tratí a sietí vodných kaná
lov.

rozatokat, itéleteket( végzéseket, telek- 
kônyvezett ingatlant tárgyazó kielégité<si 
végrehajtásra, annak elárverezéáére vagy 
zár alá helyezésére vonatkozó kézbe^itési 
bizonyitványokat, ügyiratokat, okiratokat, 
telekkônyvi helyszinelési munkálatokat, 
telekkônyvi betétszerkesztésre, kiigazitás- 
ra, átalakitásra vagy átjegyzésre vonat
kozó ügyiratokat, telekkônyvi póthelyszi- 
nelési munkálatokat a telekkônyvi tér- 
képekkel együtt, telekkônyvi ré»szletlajs- 
tromokat, betürendes telekkônyvi név- 
jegyzékeket, telekkônyvi térképeket, te
lekkônyvi kezelési ügyiratokat, ideértve 
a telekkônyvi okiratgyüjteményeket, ik
tató- é6 kiadókônyveket, irattári sorkôny- 
veket, irattári mutatókônyveket, telek
kônyvi máfiolatok megrendelésérôl veze
tett kônyveket, elôadói kônyveket, határ- 
idônaplókat és kiotsztási kônyveket.

Az okiratokat abban az esetben i& ere
detiben kell kiszolgáltatni, ha azokat kô- 
tetekben kezelték.

Annak a Félnek azonban, akit az elsô 
bekezdésben emlitett iratanyag é>s okira
tok kiszolgáltatásának kôtelezetUége ter- 
hel, jogában áll az eredeti iratok kiszol- 
gáltatása helyett a másik Szerzôdô Fél 
kivánságára hiteles másolatokat készit- 
tetni, ha azok a saját területén fekvô in- 
gatlanokra is vonatkoznak. Ha az átvevô 
Szerzôdô Fél a másolatok kiszolgáltatását 
nem kivánja, a jeleň Egyezmény 9. cik
kének harmadik bekezdGsét kell alkal- 
mazni azzal az eltCréssel, hogy az irat
anyag átengedéóét és visszaszármaztatá- 
sát Szerzôdô Felek Igaz(ságiigyminifizté- 
riumai kôzvetlen érintkezés ulján fogana- 
tositják.

10. c i k k.
Az elôbbi (8.—9.) cikkekben foglalt 

rendelkezéseket ugyancsak alkalmazni 
kell a vasutak és esatornák telekkôny- 
veire( ugyszintén a bányatelekkônyvekre, 
valamint azokra az iratokra is, amelyek 
az emlitett telekkônyvekre vonatkoznak. 
Ha valamely eredetiben kiszolgáltatandó 
telekkônyvnek elkülônitése nehézségek- 
be ütkôznék, a jelen Függelék 8. cikke 
máeodik bekezdésében foglalt rendelke- 
zéfieket kell alkalmazni.

A vasutak és osatornák telekkônyvei- 
hez tartozó térképek kiszolgáltatása te
kintetében telekkônyvi birtoktestek alatt 
a vasuti és esatornavonalak mentén fek
vô egyes k6zs6geket kell érteni.
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Ustanovenia tretieho a štvrtého odse
ku článku 8. použijú sa primerane.

Článok 11.

Roztriedenie pozemkových knŕh a spi
sov, ktoré sa podľa predchádzajúcich 
ustanovení majú vydaf v pôvodine, treba 
započať za 15 dní po nadobudnutí účinno
sti tejto Dohody a ich odovzdanie treba 
dokončiť najneskoršie do šiestich mesia
cov. Avšak zhotovenie a odovzdanie od
pisov má sa staf za dvanást mesiacov, po
čítaných od toho času, ako slovenská a 
maďarská rozhraničovacia 'komisia dá pa
tričné mapy a popis hraníc Ministerstvám 
pravosúdia Strán k dispozícií.

V odôvodnenom prípade a na žiadost 
prejimajúcej Strany však treba skorej zho
toviť a odovzdať odpisy pozemnoknižných 
vložiek (zápisníc), taktiež pozemnokniž
ných spisov a listín, vzCahujúce sa na také 
nehnuteľnosti (parcely), pri iklorých je 
zjavné aj bez máp a znalostí popisu hra
níc, spomenutých v predošlom odseku, že 
z lýchto ležia jedny vcelku na území jed
nej, druhé na území druhej Smluvnej 
Strany, ヽ

Podrobný soznam vydávaných pozem
kových kníh, spisov a odpisov, treba vy
hotoviť vo dvoch exemplároch, z ktorých 
jeden ostane u príslušnej vrchnosti, druhý 
sa však odovzdá orgAnu na to splnomoc
nenému.

Vydávané pozemkové knihy, spisy a 
odpisy treba odovzdať orgánu na to splno
mocnenému Ministerstvom pravosúdia 
Štátu prejímajúceho a na mieste, kde sa 
pozemlcové knihy a spisy teraz uschová
vajú.

Orgány, poverené prevzatím, sú opráv
nené nahliadnuť do kníh, podacích a expe
dičných, pozemnoknižných máp, ako aj do 
ukazovateľov, aby zistili, či odovzdaný 
spisový materiál je úplný. Ak by pri pre
vzatí spisového materiálu vznikly názoro
vé odchýlky, ktoré nemôžu byt krátkou 
cestou urovnané, treba tieto predložiť 
Ministerstvu pravosúdia odovzdávajúceho 
Štátu.

Náklady, spojené s ‚prevzatím a dopra
vou odovzdaného materiálu, znáša Štát 
prejímajúci.

A 8. cikk harmadik és negyedík bè“ 
kezdéeében foglalt rendelkezéseket meg- 
felelôen alkalmazni kell.

11. cikk.

Az elôzô rendelkezések értelmében 
eredetiben kiszolgáltatandó telekkonyvek 
és iratok kiválasztását a jelen Egyezmény 
életbelépésétôl számitott 15 napon belül 
meg kell kezdeni és azok átadását legíel- 
jebb hat hónap alatt bè kell fejczni. A 
másolatok elkészilésének és átadásának 
pedig legkéáôbb atlól az idôponttól 6zá- 
mitot tizenkét hónap alatt kell rneglor*  
ténnie( amikor a magyar-szlovák halár- 
megállapitó bizotlság a vonatkozó tér- 
képeket 嶺 halárleirá6t a Felek Igazság- 
iigymínísztériumainak rendelkezésére bo- 
csátja.

Indokolt esetben éfi az átvevô Fél ké
relmére azonban már korábban el kell 
ké«zitení és át kcll adni az olyan ingat
lanokra (fôldréízletckre) vonatkozó telek
kônyvi betétek (telekje^yzökönyvck), va
lamint telekkôn\^i iratok é« okiratok má- 
Golatait, amelyekrôl már az elôbbi bckcz- 
désben emlitett térképek és határlcirás 
ismerele nélkül is nyilvánvaló, hogy azok 
közül egyesek teljes egészukbcn az ctíyík, 
mások a másik Szerzôdô Fél teriiletén 
feküsznek.

A kiszolgáltatandó telekkön^wekröl, 
iratokról és másolatokról részletes jegy
zéket kell k&zileni két példányban, ame- 
lycknek egyike az illetô halóságnál ma- 
rad, a máeikal pedig át kell adni az erre 
mcghatalmazolt közeßnek.

A kiszolgállatandó telckkônyvekct, 
iratokat és másolatokat annak a koze^- 
nek a kezéhez kell áladni, akil az átvevô 
Allam Igazsátíúgyminisztériuma erre mcß- 
hatalmazott 晟 azon a hclyen, ahol a tc*  
lekkonyveket és iratokat tôrténetcscn 
ôrzík.

Az átvétellel megbizott közegeknek 
joguk van az iktató- és kiadókônyvekct, 
a telekkônyvi térképeket, valamint a mu*  
(atôkônyveket megtekinteni annak meg- 
állapitása végett, hogy az átadott irat
anyag teljes-e. Ha az iratanyag átvétele 
alkalmával nézeteltérések merülnek fel, 
amelyek rovid utoň nem egyenlithetôk ki, 
azokat az átadó Állam Igazságiigyminisz- 
tériuma elé kell terjeszteni.

Az átadott iratanyag átvételének és 
elszállitásának kôlkégei az átvevô Àlla- 
mot te'rhelik.
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Článok 12.
Ak vložky (zápisnice) pozemkovej kni

hy, spisy alebo odpisy Strana zaviazaná 
na vydanie v lehote určenej prvým odse
kom článku 11.nevydá( je povinná doda
točne učinif zadosť svojej povinnosti vy
dať materiál podľa ustanovení tohto Do
datku, keď to Strana prejímajúca žiada.

Článok 13.
Predchádzajúce ustanovenia nedotý

kajú sa. stavu a platnosti zápisov, vykona
ných do odovzdania pozemkových kníh.

III.
Záležitosti komasačnéf majetkovej úpravy 
urbariálnej (upomcrňovanía, rozdelenia 

pasienkov).
Článok 14.

Všetky spisy, technické operáty "koma- 
sacné, ako aj katastrálne operáty, ktoré 
boly podkladom prác komasačných, či už 
dokončené alebo teraz prevádzané a kto
ré sú u súdov (vrchnosli) Smluvných 
Strán, dalcj spisy o majetkovej úprave ur- 
bariálnej (o upomerncní； o rozdelení pa
sienkov) treba vydať druhej Smluvnej 
Strane v pôvodine, ak sa týkajú výlučne 
nchnutclnoslí, ležiacich na jej území.

Ak sa spisy a technické operáty, spo
menuté v prvom odseku, vzfahujú na ne- 
hnu'crnosti ležiace na územi oboch Smluv
ných Strán, Smluvná Strana, ktorej súd 
(vrchnosf) uschováva spomenutý materiáli 
ie povinná vydaf druhej Sírane, na jej po
žiadanie hodnoverný odpis.

Spisový materiál o majetkovej úprave 
urbariálnej (o upomernení, o rozdelení pa
sienkov) má sa vydať bez ohľadu na čas 
jeho vzniku.

IV.
Obchodné firemné registre.

Článok 15.
0 tých zápisoch, ktoré sú v obchod

ných firemných registroch, vedených u sú
dov jednei Smluvnej Strany, ktoré sa vzťa
hujú na firmu so závodom, či sídlom na 
území druhej Smluvnej Strany alebo na

12. c í k k.
Ha a telekkônyvi betéteket (telekjegy- 

zôkônyveket), iratokat vagy másolatokat 
a kiszolgáltatásra kôtelezett Fél a 11.cikk 
ekô bekezdésében megállapitott idô alatt 
nem szolgáltatja kh utólag tartozik ki- 
szolgállatáisi kôlelezettségének a jelen 
Függelék rendelkezései szerint eleget ten
ni, ha az átvevô Fél az iratok kiszolgAl- 
tatását kéri.

13. c i k k.
Az elôzô rendelkezések neni érintik a 

telekkonyvek átadásáig eszközölt bejegy- 
zé«ek állásának és érvényességének kér- 
dését.

III.
Ta^ositási és urbéri bírtokrendezésí 
(arányositási, legelôielosztási) ügyek«

14. cikk.
Mindazokat az iratokat, tagositási mü

szaki munkálatokat, valamint a tagositás 
alapjául szolgúló kataszteri felvételeket, 
amelyek akár a már befejezett, akár a 
még folyamatban lévô tagositási munká- 
lalokra vonatkoznak és a Szerzôdô Felek 
biróságainál (halóságainál) vannak, továb
bá az urbéri birlokrendezési (arànvositàsi, 
leRelôlelosztási) iralokat, ha kizárólag a 
másik Szerzôdô Fél területén fekvô ingat- 
lanokra vonatkoznak, eredetiben ki kell 
szolgáltatni ennek a Félnek.

Ha az ekô bekezdésben emlitett ira
tok és mûâzaki munkálatok mindkét Szer
zôdô Fél területén fekvô ingatlanokra vo
natkoznak, az a Szerzôdô Fél, amelynek 
birbsága (hal&ága) az emlitett anyagot 
òrzi, koteles arról a másik Fél részére, 
ennek a megkeresésére megfelelô hiteles 
másolatokat kúszolgáltatni.

Az urbéri bîrtokrendezéâi (arányositá- 
si,legelGfelosztáfii) iratanyagot keletkezési 
idôpontjára vaiò tekintet nélkül kell ki
szolgáltatni.

IV.
Kereskedelmi cégjegyzékek.

15. cikk.
Az egyik Szerzôdô Fél biróságainál 

vezetett kereskedelmi cégjegyzékekben 
foglalt azokról a bejegyzésekrôl, amelyek 
a másik Szerzôdô Fél területén teleppel, 
illetôleg székhellyel biro cégre vagy e te- 
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filiálku firimy na tomto území, treba daf 
prejimajúcej Strane hodnoverný odpis.

Všetky tie spisy, ktoré sa týkajú zápi
sov, spomenutých v predošlom odseku, 
Ireba vydaf druhej Strane v pôvodine.

V .
Depozity, 

Článok 16.
So súdnymi spismi^ «ktoré treba odo

vzdať alebo vydať, majú sa odovzdať aj na 
tieto sa vzťahujúce, ma území Smluvných 
Strán spravované alebo pod ich dispozí
ciou sa nachádzajúce v prezídiálnom ale
bo v súdnom depozite spravované hodno
ty i trestné znaky; nalkoľko hotovosti, 
prijaté do súdneho depozitu, neuschová- 
valy sa oddelene samy o sebe, ale spra
vovaly sa ako vltlad, patričné ustanovenia 
dotyčné poukázania sumy upraví osobitná 
dohoda. Vkladnú knižku (vkladný list) tre
ba vydať spolu so spismi. Nakoľko v ta
komto prípade na vkladnej knižke (vklad
nom liste) je uložený aj taký vßclad, ktorý 
na základe tohto článku netreba vydať, lá 
Strana, ktorej sa vkladná 'knižka (vkladný 
list) vydala, je povinná vkladnú knižku 
(vkladný list) vrátiť druhej Strane po vy 
brani jej prislúchajúcich vkladov.

Vysoké Smluvné Strany vzájomne sú
hlasia, s tým, aby ríšskonemecká vláda 
druhej Strane vydala priamo tie na jej 
území (Protektorátu Čechy a Morava) sa 
nachádzajúce, alebo ináče pod jej dispozí
ciou stojace, oddelene uschovávané hoto
vosti a iné akékoľvek hodnoty, vlastne de
pozitné predmety, ktoré by bolo trc(ba v 
smysle ustanovení predošlého odseku de
finitívne vydať pre prejímajúcu Stranu, 
keby sa lie uschovávaly na území odo
vzdávajúcej Strany, alebo by jej stály 
k dispozícií.

VL
Spisy advokátskych komôr.

Článok 17.
Na spisy advokátskych Icomòr v Bra

tislave a Turč. Sv. Martine použijú sa 
všeobecné ustanovenia tejto Dohody, naj
mä treba jej článok 1.použiť s tým rozdie
lom, že pre spôsob odovzdania spisov 
smerodajný je článok 7. tohto Dodatku. 

ríileten fekvô fióktelepre vonatkoznak, az 
utóbbi Fél részére hiteles másolatokat 
kell adni,

Mindazokat az iratokat, amelyek az 
elôbbi bekezdésben emlitett bejegyzések- 
re vonatkoznak, a másik Fél részére ere
detiben ki kell szolgáltatni.

V.
Letétek.

16. c i k k.
Az átadandó vagy kiszolgállatandó 

bírósági iratokkal együtt át kell adni az 
azokra vonatkozó, a Szerzôdô Felek te
riiletén kezelt vagy rendelkezésiik alatt 
álló elnöki vagy birói letétben kezelt ér- 
tékeket, a bünjeleket is idértve; ameny- 
nyiben a letétbe helyezett kcszpcnzt nem 
ôrizték tertnészelben clkülönitve, hanem 
betétként kezeltdk az összcg átutalására 
vonatkozó rendelkezcsekel külön egyez- 
meny fogja ezabályozni. A belctkônyvet 
(betéti lapot) az iratokkal együtt ki kell 
szolgáltatni. Amennyiben ilyen esetben a 
betétkônyvôn (betéti lapon) olyan betét 
is van elhelyezve, amely a jcJcn cikk alap
ján nem 6zolgáltatandó ki, az a Fcl, 
amelynek a beléti kônyvct (betéti lapot) 
kifizolgáltatták, az ôt illetô betétek kivc- 
le加 után a betéti kônyvct (beléti lapot) 
a másik Félnek ismet visszaszolgáltatni 
köteles.

A Magas Szerzôdô Felek kölesönösen 
beleegyeznek abba, ho^y a német biro
dalmi kormány közvetlenül a másik Fél*  
nek fizolgáltaesa ki azokat a Német Biro- 
dalom (Csch-Morva Védnôkßé^) terülelén 
lévô vagy egyébként a német birodalmi 
kormány rendelkezése alatt álló, termé- 
szetben ôrzôtt készpcnt és egy@b minden
nemü értéket, illetve letéli tárjíyal, ame
lyeket az elôzô bekezdé'S rendelkezései 
értelmében az átvevô Fél részére kellene 
végle^esen kiszolgáltatni, ha azok az át
adó Fél teriiletén ôriztetnénck vagy an
nak rendelkezése alatt állanának.

VL
Ügyvédi k am arai iratok

17. cikk.
A bratislavai és turócszentmártoni 

ügyvédi kamarák irataira a jelen Egyez
mény általános rendelkezéseit, különösen 
annak 1.cikkét kell megíelelôen alkal
mazni azzal az eltéréssel, hogy az iratok 
átadásának módja tekintetében a jelen 
Függelék 7. cikek irányadó.
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VIL
Spisy bývalého česko-slovenského Naj

vyššieho súdu v Brne.
Článok 18.

Vysoké Smluvné Strany sa zaväzujú, 
že vzájomne si vydajú spisy, vydané ich 
súdom prvej stolice so sídlom na ich úze
mí o civilných veciach, v ktorých sa bolo 
pokračovalo v deň prenesenia štátnej 
svrchovanosti pred bývalým česko-sloven- 
ským Najvyšším súdom v Brne, ak sa 
vzíahujú na osobný 6lav štátnych občanov 
druhej Strany, alebo je v nich ináče vý
lučne príslušný pokračovať niektorý súd 
druhej Strany.

Článok 19.
Vysoké Smluvné Strany vzájomne sú

hlasia s íým, aby spisy tých vecí, v ktorých 
sa bolo pokračovalo v deň prenesenia 
štátnej svrchovanosti pred bývalým česko
slovenským Najvyšším súdom v Brne, boly 
vydané priamo druhej Strane aj vtedy, keď 
sídlo súdu prvej stolice, ktorý vo veci po*  
kračoval, je na území súhlasiacej Strany, 
a lo vo veciach civilných, ak

a) zainteresovaní žiadajú prepustenie 
veci súdu druhej Sírany a nie je daná vý
lučná príslušnosť,

b) predmetom veci je osobný stav štát
nych občanov druhej Strany, v ktorých 
však ináče je výlučne príslušný pokračo
vať niektorý súd druhej Strany;

taktiež vo veciach trestných, ak ich 
predmetom je trestné pokračovanie, sme
rujúce proli štálnemu občanovi druhej 
Strany.

V11L
Záverečné ustanovenia.

Článok 20.
Keby sa ukázalo, že otázka rozdelenia 

všetkého spisového materiálu, o ¾torý ide, 
nebola úplne upravená týmto Dodatkom, 
obe Smluvné Strany sa dohodnú s prípadu 
na prípad.

VIL
A bríinni volt cseh-szlovák Legfelsô 

Bíróság írataL
18, c i k k.

A Magae Szerzôdô Felek kötelezik 
magukat arra( hogy kölcäönöisen kíszol- 
gáltatják egymásnak azoknak a b riinni 
volt cseh-szlovák Legfelsô Biróság elôtt 
a fóhatalom áUzálláfia napján folyamatban 
volt polgárí ügyeknek a területükön ©z点k・ 
hellyel biro elsGfokú biroságok részére 
kiadott iratait, amelyek a másik Fél 
állampolgárainak személyi állapotára vo
natkoznak, vagy amelyekben az eljárásra 
a másik Fél valamelyik birósága egyéb- 
ként kízárólagosan Slletékes.

19. c i k k.
A Magas Szerzôdô Felek kölcfiönöäen 

beleegyeznek abba, hogy a bríinni volt 
cseh-szlovák Legfefóô Biróság elôtt a fô- 
hatalom álszállása napján folyamatban 
volt azoknak a polgári ügyeknek az iratai.

a) amelyekben az érdekeltek az ügy- 
nek a másik Fél birósága részére áten- 
gedését kivánják és kizárólagos illelékes- 
6ég nem áll fenn,

b) amelyeknek a tárgya a másik Fél 
állampolgárainak a személyi állapota, va
lamint amelyekben az eljárásra a másik 
Fél valamely birósága egyébként kizáró- 
lagosan illetékes;

ugyszintén azoknak a bünügyeknek az 
iraUif amelyeknek a tárgya a másik Fél 
állampolgára elleni biinvádi eljárás, köz
vetlenül a máisik Fél részére szolgáltas- 
6anak ki akkor is, ha az ügyben eljárt 
elsôfokú biróság szé-khelye a beleegyezô 
Fél területén van,

VIIL
Zárórendelkezések.

20. c i k k.
Abban az e5etben( ha kitünnék, hogy 

a jelen Függelék a szem elôtt tartott egész 
iratanyag felosztásának kérdését nem sza- 
bályozza kimeritôen, a két Szerzôdô Fél 
esetröl-esetre fog megállapodni.
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Dodatok IX.
o spisoch poručenských (opatrovníckych).

Článok 1.
Slovenská republika 6a zaväzuje, že Ma

ďarskému kráfovslvu vydá spisy poručen
ských (opatrovníckych) vecí tých poručen
cov a opatrovancov, za posledné stále byd
lisko ktorých je v spisoch označené mesto 
(obec), ležiace na území, pripojenom k Ma
ďarskému královstvu. Treba ďalej vydaC 
spisy, vzťahujúce sa i na vecí bývalých po
ručencov (opatrovancovjj ktorí už dosiahli 
svojprávnosti, taktiež tie iné poručensko-- 
\Tchnostenské spisy, v ktorých potrebné je 
ešte ďalšie poručensko-vrchnoslenské ale
bo iné vrchnostenské pokračovanie alebo 
opatrenie,

V tom prípade, ak sa u niektorej osoby, 
spomenutej v prvom odseku, ustáli, že sta
la sa slovenským štátnym občanom, netre
ba vydať na ňu sa vzťahujúci poručenský 
(opatrovnícky) Spiš.

Článok 2.
Maďarské kráľovstvo 6a zaväzuje, že 

Slovenskej republike vydá spisy poručen
ských (opatrovníckych) vecí tých poručen
cov a opatrovancov, za posledné stále byd
lisko ktorých je vo spisoch označené mesto 
(obec), ležiace na územi Slovenskej repu
bliky. Treba ďaleí vydať spisy, vzťahujúce 
sa i na veci bývalých poručencov (opatro- 
vancov), ktorí už dosiahli svojprávnosti, 
taktiež tie iné poručenskú-vrchnostenské 
spisy, v ktorých potrebné je ešte ďalšie 
poručensko-vrchnoslenské alebo iné vrchno
stenské pokračovanie alebo opatrenie.

V tom prípade, ak sa u niektorej osoby, 
spomenutej v prvom odseku, ustáli, že sta
la sa maďarským štátnym občanom, netre
ba vydaf na ňu sa vzťahujúci poručenský 
(opatrovnícky) spis.

Článok 3.
Smluvné Strany sa zaväzujú, že si 

okrem spisov poručenských (opatrovníc
kych), vzťahujúcich sa na jednotlivé osoby, 
označených v článkoch 1.a 2., vzájomne 
vydajú podacie knihy a ukazovatele, evi
denciu, pomocné knihy okresných súdov 
(poručenských vrchností), ako i hlavné 
knihy, depozitné denníky, evidencie býva
lých a už likvidovaných, ako i ešte nelikvi- 
dovaných sirotských pokladníc a aj s tým

IX. Függelék
a gyámságí (gondnoksági) ügyekre 

vonatkozó iratok tárgyAbm
L cikk.

A Szlovák Koztársaság kötelezi magát 
arra, hogy kíszolgáltatja a Magyar Ki
rályság részére azoknak a kiskoruaknak 
és gondnokoltaknak gyáinsági (gondnok- 
sági) íígyeire vonatkozó iratait, akiknek 
ulolsó állandó lakóhelyéíil az iratokban a 
Magyar Királysághoz visszacsatolt leríi*  
leten fekvô város (kozség) van rnegjclôl*  
ve. Ki kell szolgáltatni továbbá azokra 
a már ônjoguakká vált gyámoltakra 
(gondnokoltakra) vonatkozó ügyiratokat, 
valamint azokat az egyéb gyánihalósági 
vagy egyéb hatósági eljárásra vagy in*  
tézkedésre van sziikscg.

Abban az esetben, ha az elôzô bckez- 
déáben emlitett «zemélyŕe nezve, meßálla- 
pilást nyer, hogy szlovák állampolgárrá 
vált, a reá vonatkozó gyámsájíi (gondnok- 
sági) iratot nem kell kiszolgállaini.

2. cikk.
A Magyar Kirロlys点g kötelezi ma^át 

arra, hogy kiszolgáltatja a Szlovák Kôz- 
társaság részére azoknak a kiskoruaknak 
és gondnokoltaknak gyámsági (gondnok- 
sági) íigyeire vonatkozó iratait, akiknek 
ulolsó állandó lakóhclyéul az iratokban a 
Szlovák Koztársaság területén fekvô vá
ros (kozség) van meßjclolvc. Ki kcll szol” 
gáltalni továbbá azokra a már Ônjojíuak- 
ká vált gyámoltakra (gondnokollakra) vo
natkozó ügyiratokat, valamint azokat az 
egyéb gyámhatósá^i ügyiratokat Í6, ame
lyekben még további gyámhatósájíi vコgy 
egyéb halósきgi eljárásra vagy intézkedés- 
re van szükficg.

Abban az csetben, ha az elôzô bckcz- 
désben emlitett személyre nezve mcjíáUa- 
pitást nyer, hogy magyar állampolííárrá 
vált, a reá vonatkozó gyámsájfi (jjondnok- 
sági) iratot neni kcll kiszolgáltatni.

3. cikk.
A Szerzôdô Felek kötelezik magukat 

arra, hogy az 1.és 2. cikkekben meg
jelölt és egyes személyekre vonatkozó 
gyámsági (gondnoksági) iratokon felül kol*  
csönösen kiszolgáltatják a gyámhatósá- 
goknak (járáisbiróságoknak) iktató- és 
mutatókônyveit, nyilvántartásait, segéd- 
konyveit, valamint a volt és már felszá- 
molt, ugyszintén a még fel nem számolt 
gyámpcnztáraknak fôkônyveit, letéti nap- 
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súvislý spisový materiál,v tom prípade, 
že územie účinkovania týchto okresných sú
dov (poručenských vrchnosti) a sirotských 
pokladníc je celkom na území druhej 
Smluvnej Strany.

Podfa toho majú sa vydať:
a) soznamy depozitov, vedené u býva

lých česko-slovenských, vlastne sloven
ských okresných súdov o vkladných kniž
kách (vkladných listoch) a iných hodno
tách, kloré od 1.januára roku 1923. sú ulo
žené u peňažných ústavov na meno poru
čencov (opalrovancov) í

b) hlavné knihy (hlavná kniha poručen
cov a opalrovancov, hlavná kniha dlžníkov 
atď.), kloré vznikly v dobe predchádzajú
cej preneseniu poručenskej vrchnosti na 
okresné súdy v bývalej Česko-Slovenskej 
republike, t. j. pred 1.januárom roku 1923 
a ktoré pri prílcžilosli prenesenia poručen
skej vrchnosti preložené boly na bývalé 
česko-slovenské finančne riaditeľstvá.

Článok 4.
V tom prípade, že štátna hranica medzi 

Smluvnými Stranami rozdvojuje územie 
účinkovania okresných súdov (poručen
ských vrchností), ako i bývalých a už likvi- 
dovnných, taktiež ešte nelikvidovaných si
rotských pokladníc prislúcha spisový ma
teriál, spomenutý v článku 3r tej Smiuvnej 
Strane, na terajšom území klorcj je šidlo 
rozdvojeného okresného súdu (poručenskej 
vrchnosti), čí bývalej a už likvidovanej, 
takliež ešte nclikvidovanej sirotskej po
kladnice.

Článok 5.
Netreba vydaf spisy tých poručenských 

(opatrovníckych vecí, v ktorých je spoloč
ne zainteresovaných viac poručencov (opa
lrovancov) a niektorí z týchto poručencov 
(opalrovancov) sú štátnymi občanmi jed- 
ncjt druhí druhej Strany.

Ustanovenie článku 3. Dodatku VIII. 
o spisoch pozostalostného súdu ostáva ne- 
dotknulým aj v tých prípadoch, v ktorých 
na pozostalosti zainteresovaný je maloletý 
(opatrovaný) štátny občan druhej Strany.

Článok 6.
So spismi poručenskými (opatrovníc- 

kymi), ktoré treba odovzdať alebo vydať, 
majú sa odovzdať aj poručencovi, opatro- 
vancoví alebo osobe, ktorá nadobudla 

lóit, nyilvántartásait és ezzel kapcsolatos 
iratanyagát is, abban az esetben, ha ezek- 
nek a gyámhatóságoknak (járáfibiróságok- 
nak) és gyámpénztáraknak mükôdési te*  
rulete teljes kiterjedéeében a másik Szer
zôdô Fél területen van.

Ehhez képst kiadandók:
a) az 1923. évi január hó 1.napja óta 

a kiskoruak (gondnokoltak) nevén pénz- 
intézeteknél elhelyezett betétkônyvek- 
rôl és egyéb értékekrôl a volt cseh- 
szlovák, illelôleg szlovák járásbiróságok- 
nál vezetett letéti naplók;

b) a Cseh-Szlovák Kôztársaságban a 
gyámhatófiágnak a járásbiróságokra vaiò 
áíruházását mcgclôzo idoben, vagyis 1923. 
évi január hó 1.napja elôtt keletkezett 
ée a gyámhatóság átruházása alkalmával 
a volt cseh-szlovák péniißyigazgatóságok- 
hoz áttett fökönyvek (kiskoruak és gond- 
nokoltak îôkônyve, adósok fökönyve stb.).

4. cikk.
Abban az esetben, ha a gyámhatóságok 

(járásbirófiágok), valamint a volt és már 
felfizámolt, ugyszintén a még lei nem szá- 
molt gy0mpénzt6rak mükôdéisi területét a 
Szerzôdô Felek közötti aliami határ ketté- 
szeli, akkor a 3. cikkben emlitett irat
anyag azt a Szerzödö Feiet illeti meg, 
amelynek jelenlegi terülelén a megoszlolt 
gyámhatóság (járásbiróság), illetve a volt 
és már felszámolt vagy még fel nem szá- 
molt gyámpénztárnak a székhelye van.

5. cikk.
Nem kell kiszolgáltatni azoknak a 

gyámisági (gondnokfiági) ügyeknek az ira
tait, amelyekben több kiskoru (gondno- 
kolt) közösen van érdekelve és a kisko
ruak (gondnokoltak) közül egyesek az 
egyik, mások a másik Fél állampolgárai.

A hagyatéki bírósági iratokra nézve a 
VIII. Függelék 3. cikkében foglalt rendel- 
kezés érintetleniíl marad azokban az ese- 
tekben is, amikor a hagyatékban a másik 
Fél kíekoru (gondnokolt) állampolgára 
van érdekelve.

6. c i k k.
Az átadandó vagy kiszolgáltatandó 

gyámíigyi (gondnokság) iratokkal együtt 
át kell adni a kiskorut, gondnokoltat vagy 
más onjoguvá vált egyéb érdekelt eze-
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svojprávnosť, alebo inej zainteresovanej 
osobe prislúčhajúce a na úze-mí Smluvných 
Strán v depozitnom spravovaní uschová
vané albo pod ich dispozíciou sa nachá
dzajúce akékoľvek hodnoty (hoiovosf od
delene o sebe spravovaná, cennosti, cenné 
papiere( vkladná knižka, vkladný list, de
pozitný list a úrokujúce a neúrokujúce 
dlhopisy ad). Ak holovosE je uložená <na 
vkladnej knižke (vkladnom liste) peňažné
ho ústavu so sídlom na území odovzdáva
júcej Sírany, paitričné ustanovenia dotyč
né poukázania sumy upraví osobitná do
hoda, ale v：kladnú knižku (vkladný list) 
treba vydaf spolu so spismi. Nakoľko v 
takomto prípade na vkladnej knižke 
(vkladnom liste) je uložený aj taký vklad, 
ktorý na základe tohto článku nelrelba vy
daf, tá Strana, ktorej sa vkladná knižka 
(vkladný list) vydala, vlcladnú knižku 
(vkladný list) je povinná vrátiť druhej 
Strane po vybraní jej prislúchajúcich vkla
dov.

Vyso'ké Smluvné Strany vzájomne sú
hlasia s týmt aby ríšskonemecká vláda vy
dala priamo druhej Strane tie na jej úze
mí (Protektorátu Čechy a Morava) sa na
chádzajúce alebo ináče pod jej dispozíciou 
stojacj oddelene o sebe uschovávané ho
tovostí a iné akékoľvek hodnoty, vlastne 
depozitné predmety, iktoré by bolo *lreba  
v smysle ustanovení predošlého odseku 
definitívne vydaf pre prejímajúcu Stranu, 
keby sa tie uschovávaly na území odo
vzdávajúcej Sírany, alebo by stály jej 
k dispozícii.

Článok 7.
Výmena spisov sia-ne sa v priamom 

styku medzi Ministerstvom pravosúdia 
Slovenskej republiky a Minislerslvom 
vnútra Maďarského krafovstva.

Ináče použijú sa všeobecné ustano
venia tejto Dohody, 

mélyt megilletb és a Szerzôdô Felek te- 
rületén letéti kezelésben ôrzôtt vagy ren
delkezésiik alatt álló mindennemü értéket 
(terméiszetben elkülönitve kezelt kész- 
pénzt, drágaságogat, értékpapirokat, be- 
tétkônyvet! betélí lapott letéti jegyet, stb.) 
is. Ha a ké<szpénz az átadó Fél területén 
székelô pénzintézet betétkônyvén (betéti 
lapján) van elhelyezve, az ôfiszeg átutalá- 
fiára a vonatkozó rendellcezéseket külön 
egyezmény fogja szabályozni; a betél- 
kônyvet (betéti lapot) azonban az iratok
kal együtt ki kell ezolgáltatni. Amennyi
ben ilyen eeetben a betétkônyvôn (betéti 
lapon) olyan betét is van elhelyezve, 
amely a jelen cikk alapján nem szolgál*  
tatandó ki, az a Félt amelynek a bctéli 
kônyvet (betéti lapot] kiszolgáltatták, az 
ôt megilletô betétek kivétele után a beléti 
kônyvet (betéti lapot) a másik Félnek 
ismét visszaezolgáltalni köteles.

A Magas Szerzôdô Felek kölesönösen 
beleegyeznek abba, hogy a német biro
dalmi kormány kôzvetlcn'il a másik Fél
nek fizolfjaltassa ki azokat a Német Biro- 
dalom (Čseh-Morva Védnôkség) területén 
lévô vagy egyébként a német birodalmi 
kormány rendelkezése alatt álló termé- 
szelben ôrzôtt készpcnzt ds egyéb min*  
dennemü értéket, illetve letéti tárgyat, 
amelyeket az elôzô bekezdés rendelkezc- 
sei értelmében az átvevô Fél részére kcl- 
lene véglegesen kiszolgáltatni, ha azok az 
átadó Fél teriiletén ôriztetnénck, vagy an
nak rendelkezése alatt állanának.

7. cikk.
Az iratok kicserélése a Magyar Kiraly» 

ság Beliigymíniszlériumának és a Szlovák 
Kôztársaság Igazsägü^yminiszteriuinänak 
közvetlen érintkezése utján eszközlendö.

Egyebekben a jelen Egyezmény általá
nos rendelkezései nyemck alkalniazást.

Dodatok X.
o matrikácL
Článok 1.

Originálne a duplikátne exempláre 
matrík ostanú v držbe tej Smluvné] Stra
ny, lk územiu ktarej bol celý matričný ob
vod pripojený.

Ked hranica medzí Vysokými Smluv- 
nými Stranami rozdvojuje matričný obvod, 
pôvodné exempláre matrík pripadnú tomu

X. Függelék
az anyakonyvek tárgyában.

1. cikk.
Az anyakônyvek eredeti és másodpéb 

dányai annak a Szerzôdô Félnek a birto
kában maradnak, amelyiknek területéhez 
esatoltatott az egész anyakônyvi kerulet.

Ha a Magas Szerzôdô Felek közötti 
határ a visszacsatolás elôtti anyakônyvi 
kerületet kettészeli, az anyakônyvek ere- 
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Štátu, ktorý v sídle matričného obvodu 
vykonáva územné výsostné právo, avšak 
v archíve municípia uschované duplikáty 
pripadnú druhému Štátu.

deti példányai annak az Államnak jutnak, 
amely az anyakônyvi kerület székhelyén 
a teriileti felségjogot gyakorolja, de a 
tôrvényhatóiság levéltárában ôrzôtt má- 
sodpéldányok a másik Ällamnak íognak 
jutni.

Článok 2.
Ked sa originálne exempláre matrík zo 

sídla matričného úradu odstránily, alebo 
keď sa duplíkálne exempláre zo sídla tdu- 
nicípia odniesly, Strana, 'ktorá tieto má 
v držbe, je povinná ich primerane článku 
1.vrátiť.

Článok 3.
Ak sa strati alebo zniči originálny ale

bo duplik&lny exemplár niektorého mat
ričného obvodu, rozdvojeného hranicou 
medzi Vysokými Smluvnými Stranami, ten 
Štát, ktorý podTa predošlých článkov ori
ginálny alebo duplikátny exemplár uscho
váva, jc povinný na žiadosť druhého Štátu 
vydaf o exemplároch, ktoré má, pravidel
ne overený doslovný odpis, a to bezplatne 
a podľa možnosti neodkladne.

2. cikk.
Ha az anyakonyvek eredeti példányait 

eltávolitották az anyakônyvi hivatal ßzék- 
helyérôlj vagy ha a másodpéldányokat el- 
vitték a tôrvényhatóság székhelyérôl, 
azokat az a Fél, amelynek birtokában 
vannak, köteles az 1.cikknek megfelelôen 
vÍ6sza6zolgáltatni.

3. cikk.
Ha a magas Szerzôdô Felek közötti 

halár által kettészelt valamely anya- 
konyvi keríilet eredeti -vagy má«odpél- 
dánya elvészj vagy megsemmisíil, az az 
Állam, amely az elôzô cikkek érlelmében 
az eredeti vagy másodpčldányt òrzi, kö- 
teles a másik Állam kérelmére a nàia lé- 
vó példányokról szabâlyszerüen hitelesi- 
tett £ZÓ6zerinti másolatot kôltségmente- 
sen, lehetöleg haladéktalanul kiszolgál
tatni.

Článok 4.
Horeuvcdené ustanovenia sa použijú aj 

na tie spisy, ktoré vztahuiú sa na doda
točné matričné záznamy alebo opravy.

Článok 5.
Predošlé ustanovenia upravujú aj vzá

jomné vydanie duplikátov takých cirkev
ných (konîesijnvch) matrík, ktoré pochá
dzajú z rokov 1868—1895 a uschované sú 
v archívoch hranicou rozdvojených muni- 
cípií.

Článok 6.
Vzájomné vydanie matrík a spisového 

materiálu stane sa týmto spôsobom:

Smluvná Strana, ktorá tento spisový 
materiál má v úschove( posbiera a vydá ho 
s podrobnými soznamami druhej Strane 
najneskoršie do šiestich mesiacov po na
dobudnutí účinnosti tejto Dohody. Doda
točné nárokovanie prejímajúcou Stranou, 
prípadne uplatnené, vybaví Strana, klorá

4. cikk.
A fenti rendelkezéseket alkalmazni 

kell azokra az iratokra Í& amelyek utó- 
lagos anyakônyvi bejegyzésekre vagy pe
dig kiigazitá^okra vonatkoznak.

5. cikk.
Az elôzô rendelkezések «zabályozzák 

az olyan egyházi (felekezeti) anyakony
vek másodpéldányainak kölc^önös kiszol- 
gáltatá<sát ist amelyek az 1868—1895. 
évekbôl fizármaznak és a határ által 
kettészelt tôrvényhatóságok levéltáraiban 
vannak.

6. cikk.
Az anyakonyvek és a vonatkozó irat

anyag kölesönös kiszolgáltatása a kôvet
kezô módon tôrténik:

Az a Szerzôdô Fél, amely ezt az irat- 
anyagot ôrzi( azt o&szegyüjti 6s részletes 
jegyzékek mellett a jelen Egyezmény 
életbelépésétol szamitott legkésôbb hat 
hónap alatt kiszolgáltatja a másik Fél
nek. Az átvevô Fél részérol támasztott 
esetleges pótigényléseket a birtokban lé- 
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má v držbe spisový materiál, do troch me
siacov po dôjdení dodatočného nároko
vania.

Výmena tohto spisového materiálu sta
ne sa v priamom styku medzi Minister
stvami vnútra oboch Smluvných Strán.

Každá taká ťažkosť, ktorá prípadne 
vznikne medzi obidvoma mmisterstvami ユ 
ktorú by tieto nevedely odstrániť, treba 
vybaviť cestou diplomatickou.

vô Fél a póligénylés megérkezéfiétôl szá- 
mitott három hónap alatt elintézi.

Emez iratanyag kicserélé^ének végre- 
hajtá6a a két Szerzôdô Fél Belügyminkz- 
tériumainak kôzvetlen érintkezéfie utján 
eszkôzlendô.

Minden olyan nehézséget, amely eset- 
加g felmerül a két Miniszlérium kôzolt és 
amelyet ôk neni tudnának closzlani, dip
lomáciai utoň kell elintézni.

Dodatok XI.
o spisoch ochranných známok a priemysel

ných vzoriek.
Článok 1.

Slovenská republika sa zaväzuje, že 
do jedného mesiaca na vlaslné trovy dá 
zhotoviť a vydá madarskému krâlovské- 
mu vyslanectvu bratislavskému hodnover
né odpisy čiastky od čísla 820. registra 
ochranných znáinokt vedených u obchod
nej a priemyselnej komory bratislavskej a 
čiaslky cd čísla 459. registra ochranných 
známok, vedených u obchodnej a priemy
selnej komory banskobystrickej, ďalej 
oveiené odpisy o záznamoch, učinených 
od dňa 15, marca roku 1936 vo vzorko
vých registroch tých istých 'komôr.

Článok 2.
Maďarské KráTovstvo sa zaväzuje，之e 

do jedného mesiaca na vlastné Irovy dá 
zhotoviť a vydá slovenskému vyslanectvu 
budapeštianskemu overené odpisy regi
strov ochranných známok, ďalej registrov 
vzorkových, vedených od 15. marca roku 
1936 u obchodnej a priemyselnej komory 
košickej.

Článok 3.
Smluvné Strany sa vzájomne zaväzujú, 

že obchodné a priemyselné komory v člán
koch 1.a 2. spomenuté na priame požia
danie krajinského ústredného úradu dru
hej Strany, vedúceho registre ochranných 
známok a vzoriek — pri uhradení vznik” 
lých trov — vydajú hodnoverné od poplat
kov oslobodené odpisy o iných údajoch re
gistro v, ako aj ich listín a iných príloh a 
hodnoverné fotograíie o vzorkách tovaru.

XI. Függelék
a védjegyekre és ipari mintákra 

vonatkozó iratok tárgyában.
1. c i k k.

A Szlovák Koztársaság kötelezi magát, 
hogy egy hónapon bclül eaját kôltségén 
elkészitteti és a bratislavai m. kir. kovet- 
segnek kiszolgáltatja a bratislavai kerefi- 
kcdeliri- és iparkamara védiegylajstroma 
820. fizámtól és a beszterccbányai keres- 
kcdelmi- és iparkamara védjegyla;stroma 
459. 6zámtól kezdôdô részének hílcles 
má^olatát, továbbá az ujíyanezen kama- 
ráknál vezetett mintalajstromnak az 1936. 
évi március hó 15. napiától kezdôdô bc- 
jegyzéseirôl k&zilett hilclcs másolatot.

2. cikk.
A Magyar Királys^d kötelezi ma頃t, 

hogy egy hónapon bclül saját kるllsdRdn 
elké^zilteti é« a budapesti ezlovák kövcl- 
eégnck kifizolgáltalja a kacsai kcrcskcdcb 
mi- és iparkamara védjeiíylaistromának, 
továbbá minlalajstromának az 1936. évi 
március hó 15. napjálól kezdôdô hiteles 
másolatát,

3. cikk.
A Szerzôdô Felek kölcsönösen kole- 

lezik magukat, hogy a lajstromok cjíyéb 
adatairól, valamint az ezekhcz tartozó 
okiratokról ée egyéb mellékletekrôl a má
sik Fél védje^v- és minlaHjsIromozó orszá- 
gos kôzponti hatóságának kôzvetlen meg・ 
keresésére — a felmerült kbltségek meg- 
téritwe mellett — az 1.és 2. cikkben 
emlitelt kereskedelmi- és iparkamarák 
íiletckmentes, hiteles másolatot, az áru- 
mintákról pedig hiteles fényképet szolgál*  
tatnak ki.
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Dodatok XII.
o spisoch živnostenských spoločenstiev 

(živnostenských korporácii).

Článok 1.

Slovenská republika zaväzuje sa v 
rámci všeobecných ustanovení Dohody, že 
Madarekému kráľovstvu vydá spisový 
materiál (úradné exempláre učňovských 
smlúv, učňovské a pomocníčke registre, 
evidencie atď.) tých živnostenských spo
ločenstiev, ktorých väčšina členov v čase 
pripojenia bola, nehľadiac na sídlo, na 
pripojenom území.

Článok 2.

Nedclilerné spisy (napr, register po
mocníčky) ostanú u tej Strany, na území 
ktorej v čase pripojenia bola väčšina čle
nov živnostenského spoločenstva (živno
stenskej korporácie), nehľadiac na sídlo, 
na pripojenom území. Smluvné Strany si 
o týchto spisoch dajú v smysle článku 9. 
Dohody overené odpisy. DeliteTné spisy 
treba v pôvodine vydaf Strane( príslušnej 
podľa územia.

Článok 3.

Na uTahčenie výmeny zhotoví sa 
s oboch strán podrobný soznam o palrič*  
nom materiale.

Ináče použijú sa všeobecné ustanove
nia tejto Dohody. ヽ

XII. Függelék 
az ipartársulatok (ipartestületek) iratai 

tárgyában.

1. cikk.

Az Egyezmény általános rendelkezé- 
Gcínek korlátai között a Szlovák Kôztár- 
casgg kötelezi magát arr-at hogy a Magyar 
Királyságnak kiszolgáltatja azoknak az 
ipartársulatoknak az iratanyagát (tanonc- 
szerzodéáek hivatalos példányai, tenone- 
és segédlajstromok) nyilvántartások, 6tb.)t 
amelyek tagjainak tôbbsége, tekintet nél- 
küi a 6zékhelyre( a visszacsatoláfi idejében 
a visszacsatolt területen volt.

2. cikk.

A meg nem osztható iratok (pl. segédi 
lajstrom) annál a Félnél maradnak, amely
nek területén az ipartársulat (ipartestiilet) 
tagjainak tôbb6ége( tekintet nélkül a szék- 
helyŕCi a visszacsatolás idejében a vissza
csatolt területen volt. Ezekröl az iratok
ról a Szerzôdô Felek az Egyezmény 9. 
cikke értelmében egymásnak hileles má
solatot adnak. A megosztható iratokat a 
területileg illetékes Félnek eredetiben 
kell kiszolgáltatni.

3. cikk .

A kicserélés megkônnyitése végett 
mindkét részrdl részletes jegyzéket kell 
késziteai a vonatkozó anyagról. Egyebek
ben ennek az Egyezménynek általános 
rendelkezései nyernek alkalmazást.

Dodatok XIII. 
o materiale župných a iných verejno- 

vrchnostenských a verejnoúradných 
archívov.

Článok 1.
Slovenská republika 6a zaväzuje, že 

Madarskému královstvu vydá archív žu
py komárňanskej vcelosti k Maďarskému 
kráľovstvu pripojenej, vzniklý pred 31. 
oklóbrom roku 1918, ktorý po 31.októbri 
roku 1918 odvezený bol zo sídla župy na 
územie Slovenskej republiky.

XIII. Függelék 
a vármegyei és egyéb kôzhatósági és 

közhivatali levéltárak anyaga tárgyábaiL 

1.cikk,

A Szlovák Kôztársaság kötelezi ma
gát arra, hogy a teljes egészében a Ma
gyar Királysághoz esatolt Komárom vár- 
megye 1918. évi október hó 31.napja 
elôtt keletkezett levéltárát, amely a vár- 
megyei székhelyrôl 1918, évi október hó 
31.napja után szállittatott el a Szlovák 
Koztánsaság teriiletére, a Magyar Király
ságnak kiszolgáltatja.
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Článok 2.
Ak sa zistL že v Čase po 31.oiktóbri 

roku 1918 zo župných, mestských alebo 
Sných verejnovrchnostenských alebo ve
rejnoúradných archívov, ktoré boly na 
území pripojenom k Maďarskému kráľov- 
stvu( odviezol sa materiál na terajšie úze
mie Slovenskej republiky, tak aj tento 
materiál treba vydaf Maďarskému krá
ľovstvu.

Ak sa zistí, že v čase po 31.októbri 
roku 1918 zo župných, mestských alebo 
iných verejnovrohnostenských či verejno
úradných archívov, ktoré ostaly na dneš
nom území Slovenskej republiky, odvie
zol sa materiál na územie, pripojené k Ma
ďarskému kráľovstvu, tak tento materiál 
treba vrátiť Slovenskej republike.

Článok 3.
Vysoké Smluvné Strany sa dohodly, žc 

archívy žúp z doby pred 31.októbrom r. 
1918, ktorých územie pre 31.oklóbrojn 
r. 1918 jestvujúce rozdeľuje štátna hranica 
medzi Vysokými Smluvnými Stranami 
ustálená, prislúchajú *tej  Strane, na území 
ktorej leží miesto, kde dolyEný archív bol 
spomenutého dňa uschovávaný. Primera
ne tomu zaväzuje &a Slovenská republika, 
že Madarfikému královstvu odovzdá tú 
čiastku archívu župy Abauj-Turnianskej, 
klorá po 31.októbri roku 1918 odvezená 
bola zo župného sídla na územie Sloven
skej republiky.

článok 4.
Maďarské kráľovstvo, Či Slovenská 

republika 6Í rovnako zaručujú vzájomné 
užívanie archívneho spisového materiálu 
župných archívov v článku 3. označených 
pre verfejnó vrchnosti obidvoch Štátov, na- 
koľko ide o diastku územia ich vlastnému 
Štátu prislúchajúcu.

Článok 5.
Na odovzdanie archívneho materiálu, 

označeného v tomto Dodatku, má sa pri
merane použiť lehota, ustálená v treťom 
odseku článku 3. Dohody, ináče však pri
merane použijú sa všeobecné ustanovenia 
tejto Dohody.

2. cikk,
Abban az esetben, ha megállapitáet 

nyer, hogy a Magyar Királysághoz vissza- 
ceatolt területen volt vármegyei, városi 
vagy egyéb kôzhatósági vagy közhivatali 
levéltár anyaga 1918, évi október hó 31. 
napját kôvetô idôben a Szlovák Kôztár
saság jelenlegi teriiletére elszállittatott, 
ugy ezt az anyagot fizintén ki kell szob 
gáltatni a Magyar Királyság részére.

Abban az esetben, ha mcgállapitást 
nyer, hogy a Szlovák Kôztársaság mai te
rületén maradó vármegyci, városi vagy 
egyéb kôzhatósági vagy közhivatali levél
tár anyaga 1918. évi október hó 31.napját 
kôvetô idôben a Magyar Királysághoz 
visszacsatolt íeriiletrc ekzállillatott, ugy 
azt az anyagot a Szlovák Kôztársaság 
részére vissza kell szolgáltatni.

3. cikk.
A Magas Szerzödö Felek megállapod- 

□ak abban, hogy azoknak az 1918, évi 
október hó 31.napja elôtti vármegyéknck 
a levéltárai, amelyeknek 1918, évi októ
ber hó 31.napja elôtti területét a Magas 
Szerzôdô Felek közötti állami határ kc- 
re^ztulmetfizi, azt a Feiet illetik, amely
nek terülelén az a hely íekszik. ahol az 
illetô levéltárat az emlitett napon ôrizték. 
Ehhez képest a Szlovák Kôztársaság kô- 
lelezi magát arra, hogy a Magyar Király
ságnak kiszolgáltatja Abauj-Torna vár- 
megye levéltárának a vármcgyei szék
helyrôl a Szlovák Koztánsaság terúletére 
1918. évi október hó 31.napja után el- 
szállitott réczét. *

4. cikk.
A Magyar Királyságnak, illctßleß a 

Szlovák Kôztársa^ágnak a 3. cikkbcn 
megjelölt vármegyék levéltáraiban e le
véltárak iratanyagának kölcsönös ha«z- 
nálata a két állam kozhatóságai részáre a 
eaját államukhoz tarlozó teriilelrészre vo・ 
natkozóan egyaránt biztc½ittatik.

5. cikk.
A jelen Függelékben megjelölt levél- 

tári anyag átadásánál az Egyezmény 3. 
cikkének harmadik bekezdésében megje- 
lölt határidôt, egyebekben pedig a jelen 
Egyezmény általános rendelkezéseit kell 
megfelelôen alkalmazni.
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Záverečná zápisnica.
Dodatkom k Dohode, ktorá bola uza

vretá vo veci výmeny spisov medzi Slo
venskou republikou a Maďarským krá- 
fovstvom a bola dnešného dňa podpísaná, 
došlo k dohovoru aj v nasledujúcich:

Rukopisný materiál a tlačivá Matice 
slovenskej, ktoré sa nateraz nachádzajú v 
Krajinskej Széchényiho knižnici Maďar
ského národného múzea a ktoré svojho 
času boly z Nitrianskeho múzea prevzaté, 
vydajú sa Slovenskej republike.

Tento rukopisný a tlačívový materiál 
sa vydáva z dobrovolného predsavzatia 
mimo rámca vydávania spisov, vyplývajú
ceho z horeuvedenej Dohody.

Táto záverečná zápisnica je podstat
nou súčiastkou dnešného dňa podpísanej 
Dohody o výmene spisov a nadobúda účin
nosí súčasne s nou,

Danč v Budapešti dňa 1.októbra 1940.

Zárójegyzokônyv.
Az iratesere tárgyában a Magyar Ki

rályság és a Szlovák Koztársaság között 
lélesült és a mai napon aláirt megállapo- 
dás kiegészitéséiil egyetértés jött létre a 
következök tekintetében is:

A Slovenská Matica-nak jelenleg a 
Magyar Nemzeti Muzeum Országos Szé
chenyi Kônyvtárában található és annak 
idején a Nyitrai Muzeumlól átvett kézira- 
t os anyaga és nyomlatványaí a Szlovák 
Koztársaság részére ki fognak szolgáb 
tatní.

A fizóbanforgó kéziratos és nyomtat- 
ványanyag kiadása a fenti Egyezménybôl 
folyó iratszolgWltat&sok keretén kivül, ön- 
kéntes elhatározásából tôrlénik.

A jelen Zárójegyzôkônyv a mai napon 
aláirt iratcsere-egyezmény lényeges alko- 
tôrészét képezi és azzal egyidejüleg lép 
hatályba.

Kelt Budapestent 1940, évi október hó 
l.-én.

(L. S.) Dr. Ján Spišiak m. p.
(L. S.) Dr. Július Ponícký m. p.

(L. S.) Vomie m. p.
(L. S.) Morlin Ervín m. p.

PO PRESKÚMANÍ DOHODU TÜTO SCHVAĽUJEM, POTVRDZUJEM A 
SĽUBUJEM, ŽE JU D AM SPLNIŤ A VYKONAŤ.

Bratislava, dna 3. marca 1941,

DR. JOZEF TISO v. r., 
PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

DR. TUKA v. r., 
MINISTER ZAHRANIČNÝCH VECI.

Vyhlasujem s tým( že ratifikačné listiny boly vymenené v Bratislave dňa 
18, apríla 1941 a že Dohoda nadobudla podľa čL 19 účinnost ôsmy deň po výmene 
raliíikačných listín.

Dr, Tuka v. r.

TI“： Knihtla£i«r*A  AadreK BrutUU▼ム Trieda Alexudra 12.
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た vydávaný podlá zákona 己!1/1940 S/, z. d jazyku slovenskom. 
Predplatné na jeden rok činí v tuzemsku 120 Ks. do zahraničia 

110 Ks s výhradou prípadného zvýšenia pri nepredvídaných okolno
stiach f pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných výdavkov alebo • 
mimoriadne veľkom rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť naraz 
najneskoršie do 15. marca príslušného kalendárneho roku.

Kto zašle nejakú sumu na nový ročník po 15, marci, bude pokla
daný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako záloha na 
konečnú cenu celého ročníka; pritom záloha bude vyúčtovaná po 
ukončení ročníka podľa súhrnu cien jednotlivých čiastok,

V drobnom predaji účtuje sa Slovenský zákonník za každú stra
nu 20 halierov, najmenej však /.— Ks.

Cena jednotlivých čiastok objednaných do cudziny je o 50% 
yyššia; za túto cenu zasielajú sa objednané čiastky zákonníka poštou 
po predchádzajúcom zaplatení.

Novo vydané a doteraz vyšle čiastky predávajú sa i u kníh
kupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymieňajú a neberú nazpäť.
Vypovedať dalšie odberanie zákonníka možno len písomne pred 

koncom roka pre rok budúci.
Nedoslé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do štyroch týždňov po ich vydaní; ak neboly 
u tejto lehote reklamovanét dodajú sa len po zaplatení ceny prísluš
nej čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u Poštovej 
sporiteľne í*  10*  2 (Predsedníctvo vlády — Slovenský zákonník a 
Úradné noviny. Bratislava.) Platenie poštovými známkami sa neprijr 
ma Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ (odberá*  
teľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesf číslo čiastky (a nie 
číslo normy) s udaním ročníka.

Predplatné» reklamácie a objednávky freba zasielať len

ADMINISTRÁCII 
SLOVENSKÉHO ZÁKONNÍKA 

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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OßSAIl: (80.—86*)  80, Znkcロ o StAtnom vyživovacom príspex'ku. — 81,Zâlon o platobných 
úľavách pre záujemcov cudzineckého ruchu v kúpeľných micslach. — 82. Zákon o šlál- 

nnm konzervalóriti v Bralislave, — 83. ZAkc.n, klorým sa upravuje starosllivosC o po
škodených v službe Hlinkové) gardy a Freiwillige Schulzslaíícl a o ich pozostalých a 
doplňujú, zrušujú a nahradzujú nickloré predpi-sy o požitkoch vojenských poškodcncov. 
—AA Nariadenie o niektorých opilrcniach v obore priamych dani u židovských daňo
vých subicklev. — 85. Nariadenie s mocou zákona, klorým sa vyhlasuje živnost pre・ 

d"a pálených liehových nápojov v zaborených H掂iach v drobnom za koncesovanú 
živnost. — 86. Vyhláška ministra hcspodárslva o cbmedzcniach pripravovania a podá
vania nieklor)xh jedál a o zákaze podávania bravčového mäsa v niektoré dni.

80.
Zákon

zo dna 7. mája 1941
o Štátnom vyživovacom príspevku.

Snem Slovenskej rupubLky sa usniesol 
na tornio zákone:

§ L
(')Štátny vyživovací príspevok sa po

skytuje rodinným príslušníkom:
a) osôb, kloré konajú povinne alebo 6 

povolením vojenskej správy dobrovoľne 
vojenskú, pracovnú, prípadne pomocnú 
službu hocijakého druhu, ak sú ticìo 
služby uvedené v brannom zákone alebo 
v právnych predpisoch k nemu vydaných;

b) osôb, klorc konajú úkony alebo prá
ce podlá iných, než pod pism. a) uvede
ných predpisov, ak im tieto zaistujú nárok 
na vyživovací príspevok.

ド)Rodinným prishišnikom vojenských 
osôb z povolania a iných osôb, ktorým za 
služby alebo výkony sa poskytuje plná ná
hrada. štátny vyživovací príspevok nepri
slúcha.

§ 2.

ľ) Štátny vyživovací príspevok prislú
cha rodinným príslušníkom, ktorí podfa 
súkromného práva majú voči osobám uve
deným v § 1,ods.1(v ďalšom texte „živi- 
te「’)nárok na výživné, ak:

a) sú výživou podstatne na živiteľa od
kázaní;

b) pre povolanie živiteľa do služby (§ 
1,ods.1)sú na výžive ohrožení;

c) ich výživu nemožno zaislif z výnosu 
vlastného majetku alebo zárobku alebo 
z iných prameňov.

ド)Nemajelni rodinní príslušníci vo ve
ku nad 16 rokov majú nárok na štálny 
vyživovací príspevok len, a'k sú nespô
sobilí na zárobok, alebo ak sú sice na zá
robok spôsobili, ale bez vlastnei viny ne
mohli doslaf zárobkové zamestnanie, alebo 
ak študujú.

(3) Za podmienok, uvedených v ods. 
1,prislúcha štátny vyživovací príspevok 
aj rodinným príslušníkom živiteľa, ktorý 
v Čase, kedy nastúpil túto službu, bez 
vlastnej viny nemal zameslnainie, a<k sa 
zišli, že ncdoslávajú podporu z verejných 
alebo iných prostriedkov.

C) Štátny vyživovací príspevok možno 
priznat aj osobám, kloré voči povolanému 
nemajú podľa súkromného práva nárok na 
výživné, ak sú inak splnené podmienky, 
uvedené v ods.1 až 3.

§3.
Nárok na štátny vyživovací príspevok 

nemá, klo sa ho zriekol písomným vy
hlásením pred úradom verejnej správy 
vnútornej, obecným (obvodným) notariá- 
tomt verejným notárom alebo súdom.

§ 4.
(')Nárok na štátny vyživovací príspe

vok trvá len počas konania služby povola
ného (§ 1,ods.1).
ド)Ak sú splnené podmienky pre ná

rok na štátny vyživovací príspevok len na 
určitý čas služby povolaného (§ t, ods.1), 
prizná sa vyživovací príspevok len na tento 
čas.

Cena 2.— Ks.
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C) Nárok (ods.1)zaniká:
a) na čas trvalej dovolenej povolaného 

alebo dovolenej na neurčitý čas,
b) sbehnutím povolaného zo služby, a 

to dňom sbehnutia,
c) odsúdením povolaného na ťažký 

žalár alebo na trest prísnejší, a to dňcm 
právoplaínosli Ireslného rozsudku.
ぐ)Nárok (ods.1)nezaniká na čas do

časnej dovolenej, dovolenej pre chorobu, 
ani pre iné nezavinené prerušenie služby 
(§ t ods. i).

§ 5.
(*) Nárok na štátny vyživovací príspe

vok je nárokom na osobný dôchodok; ne
možno ho platne scudziť, tretej osobe po
stúpiť, ani ho zadržaf.

(2) Na štátny vyživovací príspevok ne
možno viesť exekúciu, ani postihnúť ho 
iným zaisťovacím opatrením.

(3) Neoprávnene poberaný štátny vyži
vovací príspevok Ireba vrátiť šlálnej po
kladnici.

§ 6.
(り Nárok na štátny vyživovací príspe

vok majú prihíásiť do služby povolané 
osoby (§ 1,ods.1)alebo ich oprávnení ro
dinní príslušníci (ich zákonný zástupca) na 
obecnom (obvodnom) notariále, v ktorého 
obvode majú svoje riadne bydlisko (v Bra
tislave na Mestskom noiárskom úrade). 
Ak tieto osoby žijú v cudzine, majú svoj 
nárok prihlásiť na príslušnom slovenskom 
zastupiteľskom úrade, a ak iohto niet, na 
obecnom (ebvednom) notariale, v ktorého 
obvode bolo ich posledné bvdlisko alebo 
domovská obec, ak ani tohlo niet, na 
Mestskom notárskom úrade v Bratislave.

(2) Nárok na štátny výživ3vací príspe
vok možno podľa ods.1 uplatniť hocikedy 
počas trvania službv povolaného, nni- 
neskoršic však do troch mesiacov DO iej 
ukončení: ak povolaný v boii padol alebo 
po boji je nezvestný, do troch mesiacov po 
úradnom upovedomení o tejto skutočnosti. 
Včas neuplatnený nárok zaniká.

P) V prihláške o štátny vyživovací pri- 
suevo\ treba označiť oprávneného prí
slušníka alebc jeho zákonného zásluncu. 
dc rúk liloréhn sa má prísDsvnk vyplácať.

§ 7.
(i) Slátny vyživovací príspevok prizná- í 

va sa pre osobu a na deň. Jeho výšku určí 
vláda nariadením.

(り Osobám, ktoré majú nárok na šlál- 
ny vyživovací príspevok, prislúcha tento 
v plnej miere, ak žily 6 povolaným v spo
ločnej domácnosti v čase nastúpenia služ
by (§ 1,ods.1).

(;l) Osobám, ktoré uplatňujú nárok na 
štátny vyživovací príspevok, avšak s povo
laným v čase, kedy nastúpil službu, nežily 
v spoločnej domácno-sti, boly však výživou 
naňho odkázané, prislúcha príspevok do 
výšky skutočne poskytovaného plnenia 
(podpory), najviac však do výšky sadzby 
určenej pre osobu na deň.

P) Ak by oprávnená osoba bola odká
zaná výživou na viac osôb do služby povo
laných, nesmie štátny vyživovací príspevok 
presahovať sadzbu, určcnii pre osobu a na 
deň.

『)Osobe (§ 2), ktorá žila s povolaným 
v spoločnej domácnosti (s výnimkou deti 
do 16 roku) a na zárobkové zamestnanie 
je nespôsubilá, alebo v lomlo závažnými 
okolnosťami hatená, prislúcha štátny vy
živovací prísncvok v dvojnásobnej výške. 
Nespôsobilosť na zárobkové zamestnanie 
pofažne závažné oko'nosli treba hedno- 
verne preukázať.

§ 8-
O priznaní štátneho vyživovacieho prí

spevku, ieho poukázaní a zastavení roľ- 
hoduie okresný úrad, v Bratislave Mcslský 
notársky úrad,

§ 9.
Rodinné, majelkovč a zárobkové pome

ry do služby Dovolnncin1.n H .1Ì n 
rodinných príslušníkov, uplatňujúcich ná
rok na štátny vyživovací príspevok, a vše
tky iné pre rozhodnutie dôležité okolnosti 
vyšetrí úrad, ktorý rozhoduje o nároku.

§ 10.
Šlálne a snirosprávne úrady, orG»ny a 

obce sú povinné spolupôsobit pri pre*  
vadzani Iohto zákona.

§ 11.
Štátny vyživovací prîsüevok treba vy

plácať do rúk oprávnených osôb alebo ich 
zákonných zástupcov.

§ 12.
(')Šlálny vyživovací príspevok možn? 

v odôvodnených prípadoch vyplácaf ai 
vtedy, ak povolaný má sám alebo jeho 
pozostalí nárok na zaopatrovacie požitky a
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a) vystúpil zo služby (§ 1,ods.1)so 
zmenšenou zárobkovou spôsobilosťou 

aspoň 20°/o-ovou, zapríčinenou dokáza
teľne touto službou, alebo

b) v boji padol alebo po boji je ne
zvestný.

ぐ)Vyživovacie príspevky prípadne vy
platené na dobu, za ktorú boly priznané 
aj iné zaopatrovacie požitky, treba z tých
to odpočilaC a vrátiť úradu, klorý vyživo
vacie príspevky poukázal.

§ 13.
Príslušníkom osôb z inkorporovaného 

územia (úslavný zákon č. 3251939 SI. z.), 
ktorú slúžily v bývalej poľskej armáde, ak 
podľa ustanovenia § 3 uvedeného úsLav- 
nébo zákona sú slovenskými štátnymi ob
čanmi a sú cšle v zajali, môže okresný 
úrad až do času ich prepustenia priznať 
ilúlny vyživovací príspevok podfa usta
novení lohlo zákona, a to so zpälnou účin- 
nesfou od 1.septembra 1939. I

§ 14.
Kto vedome neoprávnene pobiera štát

ny vyživovací prispevokj dopúšCa sa prie- 
jstupku, klorý tresce, ak nejde o ťažší 
trestný čin, okresný (štáiny policajný) 
úrad peňažným trestom od Ks 10 do Ks 
1000. V prípade ncvyrnozitcFnosti p2haž- 
nčho treslu treba tento prcmcnit na ná
hradný trest zatvorenia od iedndho dňa 
až do 10 dni podfa miery zavinenia.

§ 15.

Všetky podania, protokoly, prílohy a 
potvrdenia vo veciach štátneho vyživova
cieho príspevku sú oslobadcné od kolkov, 
poplatkov a dávok.

§ 16.

(l) Dnom nadobudnutia účinnosti tohto 
zákona sa zrušujú všetky právne predpisy 
nui odporujúce： najmä sa zrušujú zákony 
č. 530 1919,120 1921,476 1921 Sb. z. a n., 
opatrenie Stáleho výboru é. 227/1938 Sb. 
z. a n.f vládne nariadenia č. 582 1919, 386 
1921 a d. 279 1936 Sb. z. a n.

(り Nedotknuté zostávajú ustanovenia § 
9 nariadenia s mocou zákona 也!29 1940 
SI. z. a § 8 nariadenia s mocou zákona č. 
130 1940 SL z. s odchýlkou, že namiesto 
tam uvedeného zákona é. 530/1919 Sb. z. 
a n. nastupujú ustanovenia tohto zákona.

§ 17.
Podrobncsti pre vykonanie tohto zá

kona a počiatok jeho účinnosti určí vláda 
nariadením.

§ 18.
Tento zákon vykoná minister vnútra v 

dohode so zúčastnenými ministrami.
Dr. Tiso v. r.

Dr. Sokol v. r.
Mach v. r.

□ j za predsedu vlády

Dr. Pružinský v. r.
Čatloš v. r.

81.
Zákon 

zo dňa 7- mája 1941
o platebných úľavách pre záujemcov cu- 
dzíreckého ruchu v kúpeľných miestach.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
nユ lomìo zákone:

§ 1.
Majiteľom a nájomcom živnostenských 

oprávnení v kúpeľných miestach, uvede
ných vo vyhláške č. 97/1940 SL z” posky
tujú sa plalebné úľavy podľa lohto záko
na na hypote'kárne pôžióky, ktoré boly 
použité na investície alebo na prevádzku 
živnosti.

§ 2.
C) Záväzky uvedené v § 1 aj s ich prí

slušenstvom spadajú pod ustanovenia ioh- 
to zákona len vtedy, ak vznikly pred L 
januárom 1940 a staly sa alebo sa stanú 
splatnými do 30. se>ptembra 1942. Takéto 
záväzky nemožno pred 1.oklóbrom 1942 
súdne uplatniť a vymáhať.
ド)Splnenie platebných zaviazaností 

uvedených v ods.1 sa odsunuje na deň 1. 
mája 1941 tak, že dlžník je povinný od toh
to dňa počnúc najneskôr 10. dna každého 
meniaca až do 30. septembra 1942 mesač
ne platiť 3°/o sumy, ktorá sa rovná 
súčtu celoročných úrokov dlžného kapi
tálu, poťažne pri amortizačných pôžič
kách súčtu celoročných anuít. Pri zaviaza
nostiach sročných po 1.máji 1941 lieto 
3ü/o splátky počínajú najneskôr 10. deň na
sledujúceho mesiaca po sročnosti. Nedo
platok úrokov poťažne anuít s ostatným 
príslušenstvom a pripadne splatný kapi
tál je sročný dňa 1.októbra 1942,
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(J Nedodržanie dvoch za sebou idú
cich splátok má za následok stratu vše
tkých výhod, poskytnutých podľa tohto 
zákona.

(*)  Ak osoby uvedené v § 1 chcú do
siahnuť platebné úľavy podľa toh
lo zákona, musia preukázať na príslušnej 
daňovej správe, že ich obrat z cudzinec
kého ruchu v roku 1940 klesol oproti roku 
1938 najmenej o 5O"/o.
ド)Uchádzačovi, ktorý dokáže, že sa 

naňho vzíahujú ustanovenia ods.1,vystaví 
príslušná daňová správa osvedčenie, kto
ré oprávňuje na platebné úíavy podľa 
tohto zákona.

(3； Uchádzač, ktorý preukáže, že si 
podal žiadosf o osvedčenie podľa ods, 2, 
má predbežne nárok na tieto platebné 
úľavy až do právoplatného vybavenia tej
to žiadosti.

§ 4.
(')Do Ö0 dní od účinnosti Iohto záko

na je povinný dlžník doporučeným listom 
otznámif verilelovi, že hodlá použif vý
hod podlá lohlo zá'kona. Ak tak neučiní, 
alebo neučinil už podľa zákona č. 32 1940 
SL z.t nemôže sa neskôr dovolávať vý
hod podlá tohto zákona.

(■) Veriteí je povinný do 8 dní po pre
vzali lislu uvedeného v ods.1 oznámiť 
svojmu dlžníkovi — a to doporučeným li
stom —výšku zaostalých povinných splá
tok. Dokiaľ tak neučiní, je sám v ome
škaní a dlžník nie je povinný za tento čas 
nič plnit.

(J) Na výzvu veriteľa je povinný dlž
ník predložiť osvedčenie podľa § 3, ods. 
2 alebo potvrdenie príslušnej daňovej 
správy o podaní takejto žiadosti.

f) Ak ide o vymáhanie požiadavky 
spadajúcej pod ustanovenia § 2, po
volí súd na návrh dlžníka odklad exe
kučného odhadu a predaja (dražby) a vnú
tenej správy na čas po 1.októbri 1942, a 
to ako na hnutefnosti lak aj na nehnulel- 
nostL

(ľ) Exekučnú vnútenú správu( pri kto
rej nehnuleľnosti boly už odovzdané vnú
tenému správcovi, súd na návrh dlžníka 
zruší.

(J) Ustanovenia ods.1 a 2 sa nevzťa
hujú na splátky splatné podľa § 2, ods. 2 

a na veci, ktoré by v dobe, kedy je 
výkon predaja (dražby) odložený, podľah- 
ly skaze alebo znehodnoteniu.

§ 6.
C) Návrh na odklad exekúcie podľa 

§ 5, ods.1 má sa učinif najneskôr deň 
pred výkonom odhadu alebo 8 dní pred 
dňom nariadeného predaja (dražby); návrh 
na odklad vnútenej správy môže dlžník 
učiniť dotiaľ, dokiaľ nehnuiefnosli nebo
ly odovzdané vnútenému správcovi. Ná
vrh na zrušenie vnútenej správy podľa § 
5, ods. 2 <možno učinif kedykoľvek.

(■) Na žiadosí dlžnikc sa odročia draž
by do 1.júna 1941 vo všetkých tých ve- 
ciach, a lo ako na hnuteľnosti lak aj na 
nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahujú usta
novenia §§ 1 a 2. Po uplynulí lejlo lehoty, 
ak záujemca medzi časom nežiadal od
klad dražby v smysle § 5. ods.1,súd vy
píše dražbu z úradu na dobu 30 dní, a lo 
ako pri hnuleľnosliach tak aj pri nehnu- 
lernosliach.

(*)  K návrhu na odklad (zrušenie) exe
kúcie treba príložií osvedčenie podľa § 3, 
ods. 2. Súd pred rozhodnulím o návrhu 
dlžníka môže vypočul účastníkov a vyko
nať aj iné potrebné šetrenie. Včas podaný 
návrh má však odkladný účinok na exe
kučné pokračovanie a to až do právo
platného vybavenia návrhu,
ド)Ak súd vyhovie návrhu dlžníka, 

aby bola dražba alebo vnútená správa 
nehnuteľností odložená (zrušená), nariadi 
predpísaný zápis (poznámku v pozemko
vej knihe), ďalšie exekučné úkony však 
odloží. Ak však bola vnútenú správa zru
šená, zoslané zaistenie požiadavky veri
teľa v pozemkovej knihe nedotknuté.

§ 8.
(*)  Návrhu na odklad exekúcie alebo 

na zrušenie vnútenej správy sa nemá vy
hovieť, ak:

a) dlžník nepripojil k návrhu osved
čenie podľa § 3, ods. 2,

b) podal návrh na odklad oneskorene 
(§ 6),

c) dlžník s úmyslom poškodif veriteľa 
čiastky svojho majetku poškodzuje, niči 
alebo bezcennými činí, scudzuje alebo od- 
vláča.
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ド)Ak na návrh vymáhajúceho ven
terà zistia 6a skutočnosti uvedené v ods. 
1,písm c) až po povolení odkladu, má sa 
v exekúcii pokračovať.

(a) A'k návrh vymáhajúceho veriteFa, 
učinený v smysle ods. 2, bol zamietnutý, 
vymáhajúci ve'ritef je povinný nahradiť 
dlžníkovi trovy tohto pokračovania.

‘§9.

(')Ustanovenia § 2, ods, 2 neprekážajú 
uplatňovať požiadavky vzniklé z iilulu 
uvedeného v § 1 sporn ým pokračo- 
vaním, ale súd v rozsudku pri určení 
lehoty plnenia je povinný vziat do ohľadu 
ustanovenia tohto.zákona..

(s) Ustanovenia tohto zákona 6a ne- 
vztahujú na konkurzné a vyrovnávacie 
pokračovanie, ale na návrh záujemcov 
(§ 1)konkurzné alebo vyrovnávacie po
kračovanie môže sa suspendovať do 30. 
septembra 1942, ak záujemca preukáže 
alebo primerane zabezpečí splátky, uve
dené v § 2, ods. 2.

§ 10.
Čas, o klorý sa odkladá splatnosť 

alebo vymáhatcFnosť požiadaviek podľa 
lohlo zákona, nezapočítava sa do pre
mlčacej lehoty, ani do iných lehôt, kto
rých uplynutie podfa platných predpisov 
má za následok právnu újmu.

§ 11.

Úľavy podľa lohlo zákona sa nevzťa
hujú na Židov (§ 1 vládneho nariadenia 
č. 63 1939 SI. z.).

§ 12.

Tento zákon jc účinný od 1.mája 
1941 a piali do 30. septembra 1942; vyko
ná ho minister hospodárstva so zúčastne
nými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Mach v. r.
za predsedu vlády

Dr. Pružinský v. r.
Dr. Medrický v. ŕ.

Dr. Fritz v.：r.

82. 
Zákon . 

zo dna 7. mája 1941 
o Štátnom konzervatóriu v Bratislave. *

Snem Slovenskej republiky sa'usniesol 
na tomto zákone：-

Hudobná a dramatická akadémia v Bra： 
tislave preberá sa do správy štátu a dáva 
sa jej názov štátne konzervatórium v Bra； 
tislave. ' *

... °. (♦
Btátne kohzervalórium- ' je 'cldbordá 

umelecká škola stredného stupňa; má od
bor Ánstruimentálny, klavírny, cirkevno- 
hudobný, kompozičný a dirigentský, spe
vácky a operný, dramatidký. ako i 'peda
gogický. Vyučovacia a skúšobná, reč je 
slo\enská, • 「

• §•■ 3.*  ■ J‘iヽ・；/.., “<4 ソ
' ； j. .'í ブれい・19卜；ハエK

t1) Študijné podmienky, . učebný, ppria-： 
dok, učebné osnovy( ako: aj ostatné s, yy^ 
učovaním súvisiace predpisy vydáva.Min;; 
sterstvo školstva a národnej osvety.

ド)Na Konz&rvaťóriu imožno používal 
len učebnice a vyučovacie pomôcky schvá
lené Ministerstvom ■ školstva a národne] 
osvety. • ，

§ 4.
Na čele Konzervatória je riaditef, me

novaný Ministerstyom školstva a národnej 
osvety. --

§ 5. 炉
(')Pre platové pomery riaditefa, profe*  

šorov a učiteľov Konzervatória v pragma- 
tikálnom pomere platia príslušné ustano
venia zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. a rté- 
skoršie predpisy,*  ktoré tieto- uá-tanovenia- 
vykonávajú, pozmeňujú, alebo doplňujú.

(2) Pre služobné' pomery a mieru vy
učovacej povinnosti (učebný úväzok) ria
diteľa, profesorov a učiteľov uvedených v 
ods.1 platia ustanovenia platné pre štáí- 
nych profesorov a učiteľov na odborných 
školách.

(•) Odchýlky ad ustanovení uvedených 
v ods.1 a 2, ktoré sa môžu týkaf iba pod
mienok predpísaných pre ustanovenie pro
fesorov a .učiteľov na jednotlivé služobné- 
miesla alebo upravenia služobných tita- 



352 Slovenský zákonník č. 82, a 83.

lov, urči Ministerstvo Školstva a národnej 
osvety.

广)Pre administratívnych zameetnancov 
Konzervatória v pragmatikálaom pomere 
platia ustanovenia platné pre zamestnan
cov štátnych.

(')Služobné a platové pomery smluv
ných profesorov, učiteľov a administratív-*  
nych zamestnancov Konzervatória treba 
upraviť íodividuálnynii smluvami, pričom 
ich služobné a platové nároky nesmú pre- 
cahovat mieru, určenú pre profesorov, učí- 
teľov a administratívnych zamestnancov 
v pragmatikálnom pomere.

§ 6. ヽ
Osobné výdavky Konzervatória hradí 

štát a vecné výdavky mes lo Bratislava.

§ 7.
Zamestnancom doterajšej Hudobnej a 

dramatickej akadémie, ktorí po jej poštát
není budú prevzatí do štátnych služieb a 
ustanovení na systemizované álužobné mie
sta na Konzervatóriu, zaráta sa služobný 
čas, strávený na Hudobnej a dramatickej 
akadémii a Hudobnej škole v Bratislave, 
pre výmeru ich služného, ako aj pre nárok 
a výmeru ich penzijných (zaopatrovacích) 
požitkov,

§ 8.
Základiny, určené pre Hudobnú a dra

matickú äkadémiu v Bratislave, ktoré 
spravuje Hudobný a dramatický spolok 
pre Slovensko v Bratislave, prechádzajú 
dňom nadobudnutia účinnosti tohto záko
na do správy štátu. Tým istým dňom pre
chádza do vlastníctva mesta Bratislavy 
inventár ústaivu. Základiny na inven
tár treba upolrebif pre ciele Konzervató
ria.

§ 9・
Podrobnejšie predpisy o úlohe Konzer

vatória, o jeho vnútornej organizácii, o 
správe základín a inventáru vydá Mini
sterstvo školstva a národnej osvety.

§ 10,
ľento zákon nadobúda účinnost dňom 

L septembra 1941; vykoná ho minister 
6kolšiva -a národnej osvety v dohode s mi- 
nUtr»m financu.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r. 

Mach v. r. 
za predsedu vlády

Sivák v. r. Dr. Pružinský v. r.

83.
Zákon 

zo dňa 7. mája 1941.
ktorým sa upravuje starostlivost o poško
dených v službe Hlinkovej gardy a Frei- 
willige Schutzstaffel a o ich pozostalých a 
doplňujú, zrušujú a nahradzujú niektoré 
predpisy o požitkoch vojenských poško- 

dencov.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Čl.I.

(')Nárok na šlálnu slarostlìvoet podľa 
tohto zákona majú:

a) príslušníci Hlinkom ej gardy (HG) a 
Freiwillige Schutzslaffel (FS), ktorí čia
stočne alebo úplne stratili dočasne alebo 
trvale pracovnú schopnosť pre poranenie, 
úraz álebo onemocnenie, vzniklé prípad
ne zhoršené činnosťou alebo službou v HG 
alebo FS (§ 2 zákona č. 166,1940 SI.z.t 
§ 2 nariadenia s mocou zákona 壬.31Î/1939 
SI. z. alebo § 1 zákona č. 312/1940 SI. z.);

b) pozofitalí po príslušníkoch uve
dených pod pífim. a), padlých v bojoch 
alebo zomrelých v dôsledku poranenia, 
iírazu alebo onemocnenia, vzniklého 
alebo zhoršeného činnosťou alebo službou 
uvedenou pod písní, a).

(')Na osoby uvedené v ods.1 vzía
hujú sa obdobne zákony č.199,1919 a č. 
1424920 Sb. z. a n. a predpisy lieto do
plňujúce alebo pozmeňujúce, najmä aj 
ustanovenia čl.II až IV tohto zákona.

(')Nárok na štátnu starostlivosť po- 
dfa Iohto zákona nemá:

a) poškodená osoba, klorá si zapríči
nila poranenie, úraz alebo onemocnenie 
pripadne jeho zhoršenie úmyselne alebo 
hrubou nedbalos(ou)ako aj pozostalí po 
takejto osobe,

b) príslušník HG alebo FS, ktorý 
má nárok na liečenie a zaopatrenie z nie
ktorého druhu verejnoprávTieho social  
neho poistenia.

*

(り Ak je zaopatrenie alebo liečebná 
starostlivosť podľa ods. 3, písm. b) men
šia, než aká by prislúchala podľa tohto 
zákona, doplní 6a liečenie, poťažne aj za
opatrenie do výšky nárokov, určených 
týmto zákonom.
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ČL II.
I1) Vojenskí poškodenej majú za rov

nakých podmienok ako iní uchádzači 
prednosť pre dosiahnutie oprávnenia na 

a) trafiku (malopredaj tabaku a taba
kových výrobkov),

b) hostinskú a výčapnícku živnosť,
c) kominársku živnosE,
d) predaj novín v stánkoch.
ド)Vojenskí poškodenci majú pri rov

nakých podmienkach ako iní uchádzači, 
ak sú na to schopní, prednosť pri obsa
dzovaní miest v službách šlátu a sväzkov 
územnej alebo záujmovej samosprávy a 
ich alebo nimi spravovaných podnikov, 
ústavov alebo iných zariadení.

(3) Majitelia (nájomníci) divadiel a kín 
sú povinní zamcslnávat vo svojich pod
nikoch aspoň polovicu z počtu zamestna
ných bilctárov schopných vojenských po- 
skodencov, ak sú laki uchádzači.

(*)  Ak sú schopní uchádzači z radov 
vojenských poskodencov, treba im udelif 
uprázdnené miesia: '

a) školníkov,
b) domovníkov v domoch, ktorých 

vlastníkom je stál alebo sväzky územnej 
alebo záujmovej samosprávy,

c) obecných zriadencov a doručova- 
leFov, výbercov v tržniciach, na trhoch a 
jarmokoch,

d) poštových cezpolných doručovate
ľov,

e) vrátnikov コ upratovačiek v úra
doch a školách, v peňažných podnikoch 
a poisťovacích ústavoch,

f) vo vojenských kantínach (zátišiach), 
ak nie sú vo vlastnej réžii vojenského 
úlvaru,

g) vrátnikov, dozorcov a strážcov 
v múzeách, knižniciach, výstavných miest
nostiach, divadlách, vo verejných parkoch, 
záhradách a cinlorinoch,

h) v iných zamestnaniach, ktoré určí 
Ministerstvo vnútra vyhláškou v Úrad
ných novinách.
()Vojenskému poškodencovi, prija

tému podľa ustanovení ods. 2 až 4, treba 
priznat takú mzdu, platt pofažne iné po
žitky, ako inému zamestnancovi tej istej 
kategórie.

(")Zamestnávateľa — okrem štátu a 
sväzkov územnej a záujmovej samosprá
vy —ktorý poruší ustanovenia ods. 3 
až 5t potresce pre priestupok okresný 
(štátny policajný) úrad peňažným trestom 

od Ks 100 do Ks 5.000, ktorý v prí
pade nevymožiteľnost] treba premeniť na 
náhradný trest zatvorenia od jedného 
dňa do jedného mesiaca podľa miery za
vinenia.

り Ustanovenia toh【o Článku sa ne
vzťahujú na vojenských poškodencov-2i- 
dov.

Čl. III.

Ustanovenia § 28 zákona č. 142/1920 
v znení zákona č. 133/1930 Sb. z. a n. sa 
zrušujú a nahradzujú takto:

,,(') Nárok zaniká:
a) ak nebol prihlásený do jedného ro

ku od vyhlásenia záikona, 'ktorý sta- 
rosllivosf o poškodených uložil átátu( a 
poškodenie nárok zakladajúce vzniklo 
pred vyhlásením toho zákona,

b) ak poškodenie, ktoré nárok zakladá, 
vzniklo po vyhlásení zákona, ukladajú
ceho starostlivosC o poškodených štá
tu, a nárok nebol prihlásený do jedného 
roku po vzniku poškodenia, poťažne do 
jedného roku od prepustenia z Činnej vo
jenskej služby, v ktorej nastalo poškode
nie; ak ide o poškodencov, ktorí neboli 
slovenskými štátnymi občanmi, do jedné
ho roku odo dňat kedy sa siali sloven
skými štátnymi občammi'.

(=)Za poškodenie podľa ods.1 sa po
kladá:

a) pri invalídooh poranenie, úraz alebo 
onemocnenie, vzniklé pripadne zhoršené 
takou činnosťou alebo službou, pri ktorej 
príslušné zákonné ustanovenia ukladajú 
stálu starostlivosť o poškodených;

b) pri pozostalých úmrtie osoby, od 
ktorej je nárok odvodzovaný.

(J) Právne nároky osôb( ktoré podfa 
platných predpisov boly uznané za vojen
ských poškodencov, zostávajú ustanove
niami ods.1 a 2 nedotknuté.

(り Ak poškodenec nepodal prihlášku 
v lehote, uvedenej v ods.1,alebo ak 
uplatňovaný nárok bol odmietnutý ako 
neskoro prihlásený, Ministerstvo vnútra v 
dohode s Ministerstvom financií môže 
výnimočne na žiadosf prijať dodatočnú- 
prihlášku, ak ide o osobu, -ktorej poškode
nie vzniklo nesporne za okolností, zakla
dajúcich nárok na štátnu starostlivost.

p) V prípade p<rijatia prihlášky podľa 
ods. 4 možno priznať zaopatrovacie po
žitky —ak sú splnené ostatné podmienky 



35-í S 1 o v e n s k ý zákonník ミ 83.—85*

zákona —— len od prvého dňa mesiaca, na
sledujúceho po prijali prihlášky."

' Cl.IV.

UsLanovenia § 30 zákona č.142 1920 
Sb. z. a n. sa zrušujú a nahradzujú takto:

Dôchodok priznáva a poukazuje 
Štátny úrad pre vojenských poškodencov 
v Bratislave.

ド)Dôchodky ——ak su splnené všetky 
podmienky zákona 一 prislúchajú odo dňa 
účinnosti toho zákona, ktorý určuje ná
rok na štátnu starostlivosť, ak nárok na 
ne vznikol pred jeho účinnosťou; ak po
škodenie, na ktorom sa nárok zakladá, 
vzniklo po tomto dni, prislúchajú dôchod
ky od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho 
po nastalom poškodení; u vojakov po 
prepustení z činnej služby, v ktorej po
škodenie nasialo.

(a) Dôchodok je splatný v mesačných 
lehotách. Dôchodca nemá nárok na úrok 
z oneskorenia.

(')Dôchodok, na ktorý by mal poško- 
denec nárok v dôsledku dodatočných 
zmien v fivojich pomeroch (§ 31.ode. 2 
zákona č. 142/1920 v znení zákona č. 
39,4922 Sb. z. a n.), možno priznať len od 
prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po na
stalej zmene, ak ju v lom islom roku ohlá
si; inak len od prvého januára roku ohlá
senia zmeny u Štátneho úradu pre vojen
ských poškodencov.

(6) Ustanovenia ods. 4 vzťahujú sa aj 
na prípady, v ktorých o nárokoch na dô
chodok podľa ods. 4 do účinnosti tohlo 
zákona nebolo rozhodnuté."

čl. V.

Zákon lento piali a nadobúda účinnosť 
dňom 1.júna 1941;vykoná ho minister 
vnútra v dohode so zúčaslnenými mini- | 
etrami. !

Dr, Tiso v. r. |

Dr. Sokol v r.
Mach v. r.

aj predsedu vlády

Dr. Pružinský v. r.
Čatloš v. r.

i 84.
Nariadenie 

zo dna 25. apríla 1941
J o niektorých opatreniach v obore pria- 
I mych daní u židovských daňových 

subjektov.

Vláda Slovenskej republiky podra § 1 
zákona č. 210./1940 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
(*)  Ustanovenie čl.1,ods. 3 časti dru

hej zá»kona č. 225/1936 Sb. z. a n. v zneni 
článku 29 vládneho nariadenia č.160 1939 
SI. z. neplali pre daňovnikov-Židov a ži
dovských sdruženi (spoločnosti, družstiev, 
spolkov a pod.)( a lo počínajúc daňovým 
rokom 1940.

ド)Daňovníci, uvedení v ods.1,sú po
vinní podal soznanic na patričnú daň du 
30 dní odo dňa vyhlásenia tohto nariade
nia pod ^následkami uvedenými v § 309 
zákona o priamych daniach, ak lehota na 
podanie soznania do dňa vyhlásenia tohto 
nariadenia už uplynula.

§ 2.
Za dan všeobecnú zárobkovú, predpí

sanú podfa tohto nariadenia z výnosu bý
valých židovských podnikov, neručia ne
židovskí vlastníci týchto podnikov, ani 
majctková podstata nežidovského podniku.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosí 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií.

Dr. Tuka v. r.
Dr Pružinský v. r.

85.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 25. apríla 1941, 

ktc rým sa vyhlasuje živnosť predaja pále
ných liehových nápojov v zatvorených 

ifašiach v drobnom za koncesovanú 
živnosť.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č.185 1939 SI. z. nariaďuje:
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§ I-

Živnosť predaja pálených liehových ná
pojov v zatvorených Ifašiach v drobnom 
6a vyhlasuje za koncesovanú živnosf po
dľa ustanovení živnostenského zákona a 
predoisov tento meniacich a doplňujúcich.

§ 2.

Koncesiu pre živnost uvedenú v § 1 
udeľuje župný úrad, berúc dり úvahy po
trebu obyvateľstva.

§ 3.

(')Koncesia oprávňuje predávat pále
né liehové nápoje len v zatvorených fľa
šiach s obsahom najmenej pol litra a naj
viac 5 litrov a v plnení, ktoré pochádza 
od výrobcu alebo veTkoobchodníka. Kon
cesionárovi, klorý nie je súčasne výrob
com alebo veľkoobchodníkom, sa zaka
zuje plniť fľaše.

(り Obmedzenia podľa ods.1 sa vzta- 
huiú aj na jestvujúce oprávnenia na predaj 
pálených liehových nápojov v zatvorených 
íľasiach v drobnom.

§ 4.

Nezachovanie ustanovení § 3 ie prie
stupok, ktorý tresce okresný (štátny po
licajný) úrad peňažným trestom od 100 Ks 
do 5.000.— Ks. V prípade nevymožileľno- 
卜ti má sa peňažný trest prcmenit na ná
hradný trest zatvorenia od jedného dňa 
do 30 dni.

§ 5.

(')Týmlo nariadením sa zrušujú usta
novenia živnostenského zákonat ktoré mu 
odporujú: nain值 sa zrušuje § 53, ods. 5 a 
6 a § 239, ods, 3, nakoľko sa týka živnosti 
obchodu pálenými liehovými nápojmi vo 
fľašiach podľa obchodníckeho zvyku za
tvorených.

ド)Oprávnenia na predaj pálených lie
hových nápojov v zatvorených hasiach 
v drobnom, vydané do dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia, zostávajú ne
dotknuté s obmedzeniami, ktoré vyplýva
jú z § 3, ods. 2.

§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1.júna 1941; vykoná ho 'minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Stano v. r.
Dr. Pružinský V. r. aj za min. Dr. Medrického.

Sivák v. r. Čatloš v. r.
aj za minislra Dr. Frilza.

86.
Vyhláška 

ministra hospodárstva 
zo dňa 5. mája 1941

o obmedzeniach pripravovania a podáva
nia niektorých jedál a o zákaze podáva

cia bravčového mäsa v niektoré dni.
Podľa § 100 zákona č. 131/1936 Sb. z. 

a n. a podľa § 1,ods. 2 nariadenia s mocou 
zákona č. 287/1939 SI. z. nariaďujem:

§ 1.
(')Zakazujem v živnostiach hostin

ských a výčapníckychj ako aj v podnikoch 
a zamestnaniach vylúčených z predpisov 
živnostenského zákona (§ 251, ods. 2 živn. 
zák.)i v ktorých sa podávajú jedlá, a tak
tiež v domácnostiach za úplatu pripravo
vať a podávaE tieto jedlá: rezeň na každý 
spôsob pripravený, mleté (sekané) vyprá
žané mäso, vyprážaná hydina, cigánska 
pečená, vyprážané ryby, vyprážaná zele
nina všetkého druhu, vyprážaný chlieb 
(hrianky), vyprážané dolky, pampúšky 
(šišky), triesky (fanky), vyprážané zemia
ky na každý spôsob a palacinky.

『)Ustanovenia ods.1 sa nevzfahujú 
na prípravu a podávanie jedál na lekársky 
predpis, v ktorom je uvedený nález cho
roby.

§ 2.
(')V živnostiach hostinských a výčap- 

níckych môžu sa denne pripravovať a po
dávať ako menii najviac tri druhy mäsi
tých jedál.Z týchlo jedno musí byť z bie
leho mäsa. A la carte možno pripravovať 
a podávať ešte tri ďalšie mäsité jedlá.

(ツ Ustanovenia ods,1 sa nevzťahujú 
na hydinu a ryby.
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§ 3.

(*)  V živnosliach hostinských a výčap-[ 
ríckych zakazujem v stredu a v piatok 
podávať bravčové mäsa na akýkofvek 
spôsob prapravené.

(2) Ustanovenia ods.1 sa nevzťahujú na 
mäsiarske a údenárske výrobky a na vnú- j 
tornosli bravčového dobytka. ;

Nezachovanie predpisov tejto vyhlášky 
sa tresce podfa hlavy VIII. zákona č. 
1311936 Sb. z. a n.

§ 5.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr, Medrický v. r.

Tlak Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra C.12.
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87.
Vyhláška 

ministra hospodárstva 
zo dňa 21.mája 1941 

o zákaze predaja čerstvého chleba. 
Podľa § 100 zákona č.1311936 Sb. z. 

a n.( ako aj podľa § 1 vládneho nariade
nia č. 208/1939 SI. z. a podľa § 1,ods. 2 
nariadenia 6 mocou zákona č. 287/1939 
Sl.z. nariaďujem:

§工
Predávať chlieb možno najskôr len 24 

hodín po jeho vypečení.

§ 2.
Nezachovanie ustanovenia § 1 6a 

tresce podľa hlavy VIII. zákona č. 131/ 
1936 Sb. z. a n.

§ 3.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 

dňom 26. mája 1941.
Dr. Medrický v. r.

88.
Vyhláška 

ministra hospodárstva 
zo dna 21.mája 1941

o zisťovaní a prihlasovaní zásob pšenice, 
razí a jedlej múky a o povinnosti odpredať 
pšenicu a raž Obilnej spoločnosti pre 

Slovensko.
Podľa §§ 31 a 100 zákona č. 131/1936 

Sb. z. a n., podlá § 1 vládneho nariadenia 
č. 208 1939 Sl. z. a podfa § 1,ods, 2 na
riadenia s mocou zákona č. 287/1939 Sl. 
z. nariaďujem:

§ 1.
C) Všetky obecné a obvodné notárske 

úrady a v Bratislave Mestský notársky 
úrad (v ďalšom texte „notári**)  6Ú po

vinní zistiť prehliadkami doteraz nepre
dané množstvá pšenice, raži a jedlej mú
ky do 28. mája 1941,a to

a) u pestovateFov, ktorí obho-spodárujú 
od 20 do 200 ktj. pôdy,

b) u majiteľov, ktorí vlastnia od 20 do 
200 ktj. pôdy, ak dostávajú za jej prena- • 
jatie podľa árendálnej smluvy obilie ako 
árendu alebo časf árendy,

c) u vlastníkov obilia, ktorí ho nado
budli za mlátenie alebo ako naturálne 
dávky.

(=)U majiteľov alebo árendátorov viac 
ako 200 ktj. pôdy zistia revízori Obilnej 
spoločnosti pre Slovensko prehliadkami 
nepredané množstvo pšenice, raži a jed- 
lých múk, a to v lehote určenej v ods.1.

§ 2.
Pre pokračovanie podľa § 1,ods.1 

príslušný vždy ten notár, v obvode kto
rého je obilie alebo jedlá múka usklad
nená,

§ 3.
(り Osoby uvedené v § 5, ods.1,písm. 

a) aa) až gg) vládneho nariadenia č. 166/ 
1939 Sl. z. sú povinné v lehote, určenej 
v § 1,ods,1,prihlásif notárom všel-ky 
svoje zásoby pšenice a raži spolu nad 200 
kg a jedlej múky nad 150 kg.

ド)V prihláške treba uviesf:
a) meno prihlasujúceho,
b) množstvo pšenice a raži nad 200 k自
c) množstvo jedlej múky nad 150 kg.

§ 4，
t1) Notári a revízori Obilnej spoloč

nosti pre Slovensko vyhotovia do 31.má
ja 1941 votane trojmo výkaz o zistených 
a prihlásených zásobách pšenice, raži a 
jedlej múky a odošlú hneď potom jedno 
vyhotovenie Ministerstvu hospodárstva, 
jedno vyhotovenie Obilnej spoločnosti pre 
Slovensko a jedno vyhotovenie si pone
chajú pre seba.
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(*)  Vo výkaze treba uviesť: 
a) meno a bydlisko prihlasujúceho, 
bj nmožetvo zistených a hlásených zá

sob.
ド)V prípadoch, v ktorých u Lej istej 

osoby hlásené zásoby nesúhlasia 6o ziste
nými zásobami, treba do výkazu uviesf 
vyššie zásoby.

§ 5.
Osoby uvedené v §§ 1 a 3 sú povinné 

všetky 6voje zásoby pšenice a raži pre
dať za ceny vyhlásené pre pšenicu a raž 
z úrody 1940 spolu so všetkými mesač
nými príplatkami a dodaf Obilnej spoloč
nosti pre Slovensko najneskôr do 5, júna 
1941,Z tejto povinnosti predaja a doda
nia sú vyňaté len množstvá uvedené v § 6.

f1) Osoby uvedené v §§ 1 a 3 môžu fii 
na čas platnosti tejto vyhlášky odpočítať 
a ponechať pre každého člena domácností 
80 kg pšenice alebo raži spolu, ale len 
v tom prípade, ak nemajú k dispozícii od
povedajúce množstvo pšeničných a raž
ných jedlých múk. Odpovedajúce množ
stvo sa určuje tak, že 1 kg obilia 6a rov
ná 75 dkg jedlej múky.

(2) Pre príležitostných zamestnancov, 
s nárokom na stravu, sníži 6a prípustné, 
odpočitatelné množstvo obilia v pomere 
podfa dĺžky zamestnania.

(3) Ďalej sú osoby uvedené v §§ 1 a 3 
oprávnené ponechať si na čas určený 
v ods.1 pšenicu a raž, ktorú potrebujú 
pre svojich stálych, žatvárskych a sezón
nych poľnohospodárskych zamestnancov 
na plnenie mzdy v pšenici a raži (depu
tát), v množstve ustálenom Ústredným 
úradom práce v Bratislave vyhláškami č. 
95/1941, č. 96/1941 a č. 97/1941 Úr. nov.

C) V prípade pochybnosti má vlastní^ 
poťažne držiteľ pšenice a raži dokázal 
Obilnej spoločnosti pre Slovensko svoju 
potrebu podľa ustanovení ods.1 až 3.

§ 7.
Nezachovanie predpisov tejto vyhláš

ky 6a tresce podfa hlavy VIII. zákona č. 
131/1936 Sb. z. a n., najmä tiež s po
užitím ustanovení § 189 uvedeného zá
kona o prepadnutí predmetov v prospech 
štátu.

§ 8.
Tálo vyhláška nadobúda účinnosf 

dňom vyhlásenia a piali do 31.augusta 
1941.

Dr. Medrický v. r.

T加と Aodrej » Bralidave, Trieda kráľa Alexandra C 12
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OBSAH: (89.—90«) 89« Slovensko-nemecká dodatková smluva o úprave ílátnej príslušnosli 
národných príslušníkov obidvoch Štálov. 90. Sloven&ko-madar&ká smluva o vzájomnom 
usporiadaní )ednol1ivých šláloobčianskych otázok.

89.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 14. mája 1941

O slovensko-nemeckej dodatkovej smluve o úprave štátnej príslušnosti národných 
príslušníkov obidvoch Štátov.

Dňa 14. januára 1941 bola v Berlíne medzi splnomocnenými zástupcami 
Slovenskej republiky a Nemeckej ríše podpísaná dodatková smluva k smluve uza*  
vrelej v Bratislave dňa 27. decembra 1939 o úprave štátnej príslušnosti národných 
príslušníkov obidvoch štátov.

Táto dodatková smluva bola dňa 14. februára 1941 schválená vládou; ratifikač
ná pôvodina bola dňa 17. marca 1941 podpísaná preizidenlom republiky. Ratifikačné 
pôvodiny 6a vymenily dňa 14. mája 1941 v Bratislave. Podfa článku 5 dodatkovej 
smluvy nadobudla tálo účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

Smluva sa uverejňuje v slovenskom a nemeckom pôvodnom znení.
Dr. Tuka v. u

Dodatková smluva 
k smluve uzavretej v Bratislave 

dňa 27, decembra 1939 
medzi Slovenskou republikou 

a Nemeckou ríšou 
o úprave štátnej príslušnosti národných 

príslušníkov obidvcch štátov

Slovenslcá republika a Nemecká ríša 
sa ushodly dodatkovou smluvou doplniť 
smluvu uzavretú v Bratislave dňa 27. de
cembra 1939 o úprave šlátneí príslušnosti 
národných príslušníkov obidvoch štátov a 
pre lunlo účel menovali splnomocnencami:

Prezident Slovenskej republiky: 
Splnomocneného ministra a mimoriadneho vyslanca 

pána Matúša Černáka^ 
prednostu admùuslrativue-právneho odboru 

Mmislwsh*a  zahraníénych veci 

pána Dr. Viktora Bečku a 
hlavného radcu Ministerstva vnútra 

pána Dr. Konštantína Dlugopolského,

3uf atjDcr ttag
3u bcm am 27. Dcscmbcr 1939

in ^prcfjbuig abgcfd)loncncn Beitrag 
jwifdjcn bcm Dcutfd)cn 况ci由 

unb bet 6loœalifd)cn 员cpubliE

jut Regelung bet Staatsangeりoriglcit 
non 卯ol七jugeりorigen beibet Gtaatcn

3>as Dcutfdjc 况ei力 unb bic 6lon)aïifiç 
贫cpublif finb übcrcingcfommcn, ben Dòn 
il)ncn am 27. Dcjcmbcr 1939 in Çrcfjburg 
abgcf(f)Iof|cncn Vertrag 3111 ¾cgcíung bet 
©taatsangeijörigfeit uon 23olf5jugel)örigcn 
beiber 6taaten burd) einen gufaijvertrag ju 
ergänjen unb I)abcn Ijiciju 3U 気eiwUmadp 
Hgten ernannt:

Der 3) cu t f d) c SR c i d) s ! a n 31 e r 
ben íBottiagcnbcn Ccgationsrat im ^lusmörtigcn 以mt

^errn Dr.如bolf ©ieblct

unb

ben 孤iniRerialrat im ÍRcidjsmintftcrium bes Innern
^errn £r. fans あ【obk.

Cena Ks 2.60.
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Nemecký ríšsky kancelár:

prednášajúceho legačného radcu zahraničného 
úradu

pána Dr. Adolfa Síedlera

a

mioíslerského radcu v Mínisterslve vnútra

pána Dr. Hansa Globke, 

ktorí po preskúmaní svojich splnomocnení 
dohodli sa na tomto：

Článok 1.

V článku 2 smluvy zo dňa 27. decembra 
1939 označení slovenskí národní príslušní
ci, ktorí boli až do 14. marca 1939 česko
slovenskými štátnymi príslušníkmi a ne
uplatnili nemecké štátne občianstvo v le
hote určenej v článku 3, odsek 1 uvedenej 
smluvy, nadobudnú dňom vstúpenia v plat
nosť tejto dodatkovej smluvy bez ďalšieho 
opäť slovenskú štálnu príslušnosť, pokiaľ 
túto príslušnosť nadobudli podľa sloven
ských vnútroštátnych zákonných predpi
sov s účinnos{ou odo dňa 14.匸ユrea 1939.

Pre manželku a pre delí do 18 rokov 
týchto osôb platí obdobne článok 6 smluvy 
zo dňa 27. decembra 1939. ,

Článok 2.

V článku 2 smluvy zo dňa 27. decembra 
1939 označení slovenskí národní príslušní
ci môžu, pokiaľ boli dňa 14. marca 1939 
bez štátnej príslušnosti, uplatniť nemeckú 
štátnu príslušnosť ešte v lehote 6 mesiacov 
podfa čl.3, odsek 1 prv označenej smluvy 
po vstúpení v platnosť tejto dodatkovej 
smluvy.

Článok 3.

Lehota určená v článku 3, odsek 1 
smluvy zo dáa 27. decembra 1939 k uplat
neniu slovenskej Štátnej príslušnosti končí 
sa pre nemeckých národných príslušníkov 
iba po 6 mesiacoch po vstúpení v platnosť 
tejto dodatkovej smluvy.

Der íß r ä f i b c n t
ber 6Ioroafifd)cn 9í e p u b I i I 

ben bcDDlIniäd)iigtcn 皿inifter unb aufjcrorbentlid)en 
Ocfanbtcn

^crm WÍatúš čemál,
ben 動吁 ber reď)tH^abminiftTQtiDcn GdKon tm 

SJlinifterium bes 城uBcren

^crrn 3)匚弟エ SScčfa 

unb
ben Obcrfcitionsrat im 3nncnminiftcrium 

£エ.Äonftantin SJIug叩叫[ý, 

btc nad) Çrüfung iljrct 5BoHniúd)tcn folgen： 
bes Dcrcinbart I)abcn:

21 r t i I c [1

Die im îlTtîïel 2 bes Vertrages nom 27. 
©Qcmbcr 1939 bc^cidjnctcn 卩omciH 冋 en 
SJoífsjuqcíjôrigcn, Die bis ^um 14. îVîûrj 1939 
tfd)cd)oHoa>aEijd)c ©taatsanacljörigc waren 
unb innerhalb bet im 弘rtifel 3 2Íbf.1玩5 
bcjeidjnctcn Vertrags Dorgcfcl)cncn Jrift bic 
beutle 6tQatsanqcI)Drigtcit nid)t gcltenb 
gemadjt 加ben, enoerben am Sage bes 3n« 
frafttretens bicfcs 3M叫或ホ晔 ohne wei« 
tercs wicbcr bic Hoivatifdjc ötaatonnnchörip» 
feit, fofern fte bicfe nad) bet inncrftaatlid)cn 
fiûmafifdjcn (Scfcfjgcbung m让 2Birfung Dom 
14. SDiärj 1939 ermorben Ijattcn.

güt bic (íljcfrau unb bic unter 18 Jahre 
alten Äinbcr biefer íßcrfoncn gilt 9【rtik【6 
bes Vertrags Dom 27. ZcscmScf 1939 mk 
fprcd)e 也

2Í r t i f c I 2
Die im 2IrtifcI 2 bes Söcrtrags Dom 27. 

Dcjcniber 1939 bcjcidjnctcn flowalifdjcn 
¾JoIfsjugcbôrigcn fönnen, fomcit fic am 14. 
íDiärj 1939 fîaatcnlûs waren, bic bcnlfd)e 
6taatsangeI)orÍQľeit nod)wäl)rcnb eines 3ゼわ 
raums non 6 Monaten nad) Dnfrafttrctcn 
bicfes gufatjDcrtrags gcmäfj íirtifcí 3 &lbf.1 
bes critbe3eid)ncten Vertrags gcltcnb mad)cn.

Slrtifcl 3
Die im 2IrtiFcI 3 2lbf.1 bes SÖcrtrags 

Dom 27. Dejcmbcr 1939 Dorgcfcljcnc 3riR 
3ur (Scltcnbmadjiing ber fíowaíifi¾cn 6taats« 
angc^örinfeit enbigt für beutfdjc 5801f5311gH 
Übrige erft 6 Süionatc nad) ünfrafttreten 
tiefes SuiatjDerhagi
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Článok 4.
Obidva štáty si navzájom zašlú do dňa 

31.decembra 1941 soznam osôb, ktoré 
úspešne uplatnily štátnu príslušnosf ozna
mujúceho štátu na základe smluvy zo dňa 
27. decembra 1939 alebo tejto dodatkovej 
smluvy ako aj osôb, na ktoré sa vzťahuje 
nadobudnutie štátnej príslušnosti podfa 
článku 6 smluvy zo dňa 27. decembra 1939 
alebo podľa článku 2t odsek 2 tejto do
datkovej smluvy. U osôb, označených v so
zname treba uviesf meno a priezvisko, deň 
a miesto narodenia, ako aj bydlisko (s bliž
šou adresou).

Článok 5.
Táto dodatková smluva sa má ratifiko

vať. Ratifikačné listiny majú sa čim skôr 
vymenit v Bratislave. Dodatková smluva 
vstúpi v platnost dňom výmeny ratifikač
ných listin.

Vyhotovené v dvoch pôvodinách v slo~ 
venskej a nemeckej reči

v Berlíne dňa 14. januára 1941

2Irti!cl 4

Eie beiben Gtaatcn wcròcn cinanbcr bis 
juin 31.5)c3cmbcr 1941 ein SJcrjcitijnis bet 
Çcrfoncn übermitteln, bic bic étaatsanges 
Ijötigt'cit bes mittcilcnbcn Gtaatcs auf Örunb 
beo Vertrags nom 27. ©ejember 1939 ober 
ùiefes S»íatJDcrtrngs 壮fam gcltcnb
gemadjt I)iibcn, fowìc ber 杀巾nen, ouf bic 
岡 ùcr (ïriucrb ber 6tantsangcl)örigfcit gc» 
mäB îlrtiîcl 6 b” Vertrags nom 27. Desenv 
ber 1939 ober ¾lrtifcl 2 QÍbf. 2 biefes 3イ«板 
Dertragg erftredt. Un bcm Í3crjci(¾nis finb 
bic beteiligten 弟erfonen mit 男or= unb 3*  
nnnicn, (Seburtstng unb =ort foinic 53ol)nort 
(mit niiíjcrcr 机nf田rift) aufjufiiljrcn.

r t i Ï c I 5

S>icfcr Sufatjüertrag foli rntifijiert wer« 
ben. 3)ic SRatifilationcurľunbcn foUcn fobnlb 
voie mbglid) in 5prcfjburg ausgctaufdjt wer® 
ben. 5)cr 3iifa0DC山口9 tritt mit bcm Meige 
bes ^lustüufdjs ber ¾atififationsuríunbcn in 
Äraft.

2hi$gefertigt in boppeltcr llrfd)rift in 
bcutfdjev unb in flDwahfd)cr Spia8c

in Berlin, am 14. ganuar 1941

AUTÜS CERNAK m. p.
VIKTOR BEČKA m. p.

Dr. KONŠTANTÍN DLUGOPOĽSKV m. p.
Dr. ADOLF SIEDLER m. p.

Dr. HANS GLOBKE m. p.

90.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 12. mája 1941

O slovcnsko-maďarskcj smluve o vzájomnom usporiadaní jednotlivých štátoobčiaa- 
skych otázok

Dňa 5. februára 1941 bola v Budapešti medzi splnomocnenými zástupcami 
Slovenskej republiky a Maďarského kráľovstva podpísaná smluva o vzájomnom 
usporiadaní jednotlivých štátoobčianskych otázok spolu so záverečnou zápisnicou.

Tá to smluva bola dňa 25. apríla 1941 schválená vládou; ratifikačná pôvodina 
bola dňa 5. mája 1941 podpísaná prezidentom republiky. Ratifikačné pôvodiny 6a 
vymenily dňa 8. mája 1941 v Bratislave. Smluva nadobudne účinnosť dňom 22. 
mája 1941.

Smluva sa uverejňuje v slovenskom a maďarskom pôvodnom znení.

Dr. Tuka v. r.
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SMLUVA 
medzi 

SLOVENSKOU REPUBLIKOU 
a

MAĎARSKÝM KRÁĽOVSTVOM 
o vzájomnom usporiadaní jednotlivých 

štátoobčianskych otázok

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
a

JEHO VŸSOST .
REGENT MAĎARSKÉHO KRÁĽOVSTVÁ 
preniknutí tou túžbou, aby po hranicu 
možnosti zmenšený bol počet osôb bez 
štátnej príslušností národnosti maďarskej 
na území Slovenskej Republiky a národ
nosti slovenskej na území Madarska a 
aby aj tým upevnený bol dobrý susedlský 
pomer medzi Smluvnými Štátmi, rozhodli 
ea, že vo veci usporiadania jednotlivých 
štátoobčianskych otázok uzavrú smluvu a 
vymenovali svojimi splnomocnencami:

Prezident
Slovenskej r e p u b 1 i k y :

pána Dr. Jána Spišiaka.
mimoriadneho vyslanca a fiplnomocncnóho míni&lra, 

vyslanca Slovenskej Republúky v Budapešti

a
pána Dr, Júliusa Poníckého, 

núnifiUr&kčho radcu slovenského ministerstva 
pravosúdia,

Jeho Výsosť Regent 
Madarského Královstva:
pána Dr. Kainiána Tomcsányího, 

Máloeho tajomníka maďarského kráľovského 
ministerstva vnútra

a
pána Ervina Moriina,

ministerského odborového predu3stu maďor&kého 
Jtráľovakého minkterslva zaahrniíných vecし

ktorí po vymenení svojich splnomocnení, 
nájdených v dobrej a náležitej forme, do
hodli 6a v nasledujúcich:

Článok I.
1.Všetky tie osoby slovenskej národ

ností, ktoré dna 1,novembra roku 1918. 
boly maďarskými štátnymi občanmi, alebo 
u ktorých podfa vtedajších madarských 
právnych ustanovení možno 6a domnievať, 
že vtedy maly madanske štátne občian
stvo, stanú 6a bez akéhokoľvek vrchno- 
stenského opatrenia maďarskými štátnymi 
občanmi s právnou účinnosťou od dňa na
dobudnutia platnosti tejto Smluvy,

EGYEZMÉNY
! a MAGYAR KIRÁLYSÁG 

és
] a SZLOVÁK KÖZTARSASAG
； között
! egyes állampolgársági kérdések kölesönös 

rendezése tárgyában.

Ö FÔMÉLTÓSAGA MAGYARORSZAG 
KORMANYZÓJA

és
A SZLOVÁK KÖZTARSASAG ELNÖKE
attól az óhajtól vezerelve, hogy Magyar， 
ország területén a szlovák, a Szlovák Koz- 
társaiság területén pedig a magyar nem- 
zetiségii hon tal an személyek száma a lehe- 
tôséß határáig csôkkcnlcssék és a két Szer
zôdô Allam között a jószomszédi viszony 
ezzel is megerôsittessék, elhalärozták, hogy 
egyes állampolgársági kerdesek rendez csc 
tárgyában egyezményt köLnck és meghatal- 
mazottaikká kinevezték:
Ö Fôméltósága Magyarország 

Kormányzója:
Dr. Tomcsányi Kalman urat, 

magyar királyi belúgyrainíszleri államiilkárl 

éfi
Morlin Ervín urat,

magyar királyi külüffpiinisx.tériuini minis/teri 
osztäl)-iönököt,

a Szlovák Koztársaság E 1 n ö k e:

Dr. Spišiak Ján urat,
readkivüli k6vetel éfi mcj!hataln.a2oLt minisítcrii 

a Szlovák Kôztár&asá|í budapc&li Jíôvclčl

és
Dr. Ponícký Július urat, 

szlovák igazfiágii|!yniinĹszlčriumi numszteri 
LanÁcsosl,

akik jó és kellô alakban lalált me0halal- 
mazásaik kicserélése ulán a kövclkczökbcn 
állapodtak meg:

I. cikk.
1.Hatósági inlézkcdés nélkül magyar 

állampolgárokká válnak a jelen Egyez
mény életbelépése napján kezdôdô jogi ha- 
tállyal mindazok a szlovák nemzetisé^ü 
személyek, akik az 1918. évi november hó 
1.napján magyar állampolgárok voltak, 
vagy akiknek akkori magyar állampolgár- 
sága az akkori magyar jogszabályok sze- 
rint vélelmezhetô,
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ak dáa nadobudnutia platnosti tejto 
Smluvy nie sú štátnymi občanmi ani 
Smluvných Strán, ani tretieho štátu, dňa 
nadobudnutia platnosti tejto Smluvy býva
jú na území ktoréhokoľvek Smluvného 
StGlu a dňa 1.januára roku 1939. i bez
prostredne pred tým aspoň štyri roky ma
ly stále bydlisko na úzenu( pripojenom 
k Maďarskému Kráľovstvu podľa rozhod- 
čieho výroku viedenského zo dňa 2. no
vembra roku 1938.

2. Madarské štátne občianstvo nado
búdajú bez vrchnostenského opatrenia 
6 právnou účinnosfou od dňa nadobudnutia 
platnosti tejto Smluvy aj tie osoby sloven
skej národnosti, ktoré dňa L novembra ro
ku 1918. boly maďarskými štátnymi ob
čanmi, alebo u ktorých podľa vtedajších 
maďarských právnych ustanovení možno 
sa domnievať, že vtedy maly maďarské 
štátne občianstvo,

ak dna nadobudnutia platnosti tejto 
Smluvy nie sú štátnymi občanmi ani 
Smluvných Strán, ani tretieho štátu, dňa 
nadobudnutia platnosti tejto Smluvy býva
jú na území Smluvných Štátov a dna 1. 
januára roku 1939. i bezprostredne pred 
lým aspoň štyri roky maly stále bydlisko 
na území Maďarska, ustálenom Trianon- 
6kou 6mluvou.

Článok II.

Vĺčiky tie osoby maďarskej národno- 
6ti, ktorá dňa 1.novembra roku 1918. boly 
maďarskými štátnymi občanmi alebo u kto
rých podra vtedajších maďarských práv
nych ustanovení možno sa domnievať, že 
vtedy maly maďanské štátne občianstvo, 
slanú 6a bez akéhokoľvek vrchnostenské- 
ho opatrenia slovenskými štátnymi občan
mi s právnou účinnosťou od dňa nadobud
nutia platnosti tejto Smluvy,

ak dňa nadobudnutia platnosti tejlo 
Smluvy nie sú štátnymi občanmi ani 
Smluvných Strán, ani tretieho štátu, dňa 
nadobudnutia platnosti tejto Smluvy býva
jú na území ktoréhokoľvek Smluvného 
Štátu a dňa 1.januára roku 1939. i bezpro- 
etredne pred tým aspoň štyri roky maly 
stále bydlisko na terajšom území Sloven
skej Republiky.

ha a jelen Egyezmény életbelépésének 
napján sem a Szerzôdô Feleknek, sem egy 
harmadik államnak nem állampolgárai, a 
jelen Egyezmény életbelépésének napján 
bármelyik Szerzôdô Állam teriiletén lak- 
nak és az 1939. évi január hó 1.napján« 
valamint ezt közvetlenül megelôzôen leg- 
alább négy éven át az 1938. évi november 
hó 2,-án kelt bécsi dôntôbirói határozattal 
a Magyar Királysághoz visszacsatolt teríi- 
leten volt állandó lakóhelyuk.

2. A magyar állampolgárságot a jelen 
Egyezmény életbelépésének napján kezdö- 
dô jogi hatállyal hatósági intézkedés nél- 
kiil megszerzik azok a szlovák nemzetiségii 
személyek ist akik az 1918, évi november 
hó 1,napján magyar ál'lampolgárôk voltak, 
vagy akkori magyar állaTnipolgáreáguk az 
akkori magyar jogszabályok szerint vélel- 
mezhetô,

h软 a jelen Egyezmény életbelépésének 
napján sem a Szerzôdô Feleknek, sem egy 
harmadik államnak nem állampolgárai, a 
jelen Egyezmény életbelépésének napjáa 
a Szerzôdô Államok teriiletén lakniak és az 
1939. évi január hó 1.napján, valamint ezt 
közvetlenül megelôzôen legalább négy éven 
át Magyarországnak a Ariánom szerzôdés- 
sel megállapitott teriiletén volt állandó 
lakôhelyük.

II. c i k k.

Hatósági intézkedés nélkül szlovák ál- 
lampolgárokká válnak a jelen Egyezmény 
életbelépésénék napján kezd6dÔ jogi ha
tállyal mindaizok a magyar nemzetiségü 
személyelç, akik az 1918. évi november hó 
1.napján magyar àllampolgàrok volta此 
vagy akiknek akkori magyar állampolgár- 
sága az akkori magyar jogsza'bályok sze- 
rint vélelmezhetô,

ha a jelen Egyezmény életbelépésének 
napján sem a Szerzôdô Feleknek, sem egy 
harmadik államnak nem állampolgárai, a 
jelen Egyezmény életbelépésének napján 
bánnelyik Szerzôdô Állam teriiletén lak- 
nak és az 1939. évi január hó 1.napjan, 
valamint ezt közvetlenül megelôzôen leg
alább négy éven át @ Szlovák Kôztársaság 
jelenlegi teriiletén volt állandó lakóhelyíik.

Článok IIL

S hradiska použitia ufitanovení článkov 
L a II. u úplných sirôt alebo sirôt bez otca, 
narodených po dni 1.novembra roku 1918.,

III. cikk.

Az 1918. évi november hó 1.napja után 
sziiletett teljesen árva vagy apátlan árva 
személyekre az I. és II. cikkek rendelke- 
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smerodajným je to, či ich otec at ak sa na
rodily mimo manželstva, ich matka dna 1. 
novembra roku 1918. boli maďarskými 
štátnymi občanmi, alebo u otca, respektí
ve u matky podľa vtedajších maďarských 
právnych ustanovení možno sa domnievať, 
že vtedy maly maďarské štátne občian
stvo.

Osoba, ktorá je úplná sirota alebo siro
ta bez otca, označená v predošlom odseku, 
ktorej otec, respektíve — ak 6a narodila 
mimo manželstva — matka zomreli medzi 
dňom 1.januára roku 1935. a dnom L ja
nuára roku 1939., v tom prípade, že jestvu
jú iné podmienky, opísané v článku I.( res
pektíve II., nadobudne madarské, respek
tíve slovenské štátne občianstvo, ak jej 
otec, respektíve jej matka od dňa 1.januá
ra roku 1935. do dňa ich smrti a okrem 
toho sirota sama od poslednejšieho dáta 
do dňa 1.januára roku 1939. bývali na 
území) označenom v článku 1., respektí
ve II.

Článok IV.
Za bydlisko podfa tejto Smluvy má 6a 

pokladať to miesto, kde sa niekto zdržuje 
s úmyslom iam zostať stálé, alebo 'kam ho 
viaže jeho zamestnanie alebo zárobok 
(hlavná činnosť).

Náležitosti o stálom bydlisku, predpísa
nej v článkoch I, a II.r vyhovuje aj ten, kto 
za doby, označenej v týchto článkoch, bol 
dočasne vzdialený od svojho bydliska, kto
ré sa podľa predošlého odseku má pokla*  
daf za stále (na pr. «plnenie vojenskej po
vinnosti, pokračovanie v štúdiách, sezón
na práca, podujatie 6a pomocníckych prác 
v domácnosti, liečenie atď.).

Článok V.

L Osoby slovenskej národnosti, -ktoré 
ináčej vyhovujú náležitostiam, ustáleným 
v článku I. bode 1.,ale do dna nadobud*  
nútia platnosti Smluvy nadobudly sloven
ské štátne občianstvo, môžu nadobudnúť 
maďarské štátne občianstvo, ak nárok na 
to sa vzťahujúci zahlásia písomným osved
čením, upraveným m. kr. minißtrovi vnút
ra, do troch mesiacov, počítaných od dna 
nadobudnutia platnosti Smluvy.

Tento nárok nepatrí zpomedzi osôb, 
gpomenutých v predošlom odseku, tým, 

a) ktorí s územia Maďarska vypoveda
ní bolí právoplatným policajnovrchnosten- 
ským výmerom ako osoby s hľadiska štá- 
tobezpečnostného dosvedčené nebezpečné 
alebo s hľadiska verejnopolicajného do- 

zéseinek alkalmazása szempontjából az az 
irányadó, hogy atyjuk, ha pedig házassá*  
gon kivül Gzülettekf anyjuk az 1918, évi no
vember hó 1.napján magyar állampolgár 
volt-e, vagy az akkori magyar jogszabályok 
szerínt atyjuk, illetôleg anyjuk akkori ma
gyar állampolgársága vélelmezhetô-e.

Az elôzô bekezdésben megjelölt olyan 
teljesen árva vagy apátlan árva személy, 
akinek atyja, illetôleg — ha házasságoa 
kivül születeti — anyja az 1935. évi január 
hó 1.napja és az 1939. évi január hó 1. 
napja között halt meg, az Lt illetôleg a II. 
cikkbén köriilirt egyéb feltétclck fennállása 
esetében megszerzi a magyar, illetôleg a 
szlovák állampolgárságot, ha atyja, illetô
leg anyja az 1935. évi január hó 1,napjától 
halá¼ napjáig és czenkiviil maga az árva 
az utóbbi idôponttól az 1939. évi január hó 
1.napjáig az 1., illetôleg a II. cikkben meg
jelölt területen lakott.

IV. cikk.
Aliando lakóhelynek a jelen Egyezmcny 

szerínt az a hely tekinlendö, ahol vaiati 
állandó ottmaradás szándékával tartózko- 
dik, vagy ahová ôt foglalkozása vagy kere- 
sete (íotevékenyséée) kôtí.

Az I. és II. cikkben meßkivant állandó 
ottlakás kellékének megfelel az is, aki az 
e cikkekben megjelölt idôn bclül az elôzô 
bekezdés szerint állandónak lekiniendô 
lakóhelyétôl idôlegesen (pl. katonai szol- 
E鱼lat teljesitése( tanulmányok folytalása, 
idénymunka. háztariási alkalmazottí minô- 
ségben vaiò munkaváJlalás, gyógykezche- 
tés( slb. céljából) távol volt.

V. c i k k.
1,Azok a szlovák nemzetiséíJú szemé

lyek, akik az L cikk 1.pontjában me旗11" 
piloti kellékeknek egyébként meßfclclnck, 
de az Egyezmény élclbelépésének napjaif! 
szlovák állampolgárságot szereztek, meg- 
szerezhetik a magyar állampol^árságot, ha 
erre vonatkozó igényüket az Egyezmény 
életbelépésélôl számított három hónapon 
belül a m. kir. belügyminiszterhez intézett 
irásbeli nyilatkozattal bejelentik.

Ez az igény nem illeti meg az eldzô be
kezdésben emlitett személyek kôzül azokat, 

aノ akik Magyarorszag területérôl mint 
állambiztonsági szempontbôl igazoltan ve- 
szélyes vagy kôzrendészeti szempontbôl 
igazoltan aRgályos személyek jogerôs rend- 
ôrhatósági határozattal kiutasittattak, vagy 
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svedčene pochybné, alebo odtiaľ vypove
daní boli právoplatným rozsudkom treet- 
ného súdu;

b) ktorí pre zločin alebo prečin právo
platne odsúdení boli na stratu slobody, 
alebo ktorí opustili územie Maďarska 
preto, aby sa zbavili trestného pokračova
nia, ktoré bolo pre zločin alebo prečin za
vedené, alebo utiekli pred trestným po
kračovaním;

c) ktorí súčasne so zahlásením nepre
ukážu, že ich živobytie v Madareku je bez 
zaťaženia verejnosti zabezpečené.

2. Písomné osvedčenie treba podaf 
priamo m. kr. ministrovi vnútra alebo m, 
kŕ. zahranično-zastupiterekému úradu( prí
slušnému podfa bydliska uchádzača.

M. kŕ. minister vnútra, nakoľko nále
žitosti, predpísané v prvom odseku predo
šlého bodu, jestvujú a ani jedna z vyluču
júcich príčin, uvedených v druhom odseku 
tohlo bodu, nejestvuje, vydá repatriačnú 
lislinu. Spomenutá osoba je povinná do 
troch mesiacov, počítaných od dňa doru
čenia dotyčného rozhodnutia, preložiť svo
je bydlisko do Maďarska a do ďalších 
štrnástich dní filožif štátoobčiansku prí
sahu.

Slovenské štátne občianstvo osoby, 
ktorá maďarské štátne občianstvo takto 
nadobudla, zanikne složením štátoobčian- 
skej prísahy.

Článok VI.

1.Osoby maďarfikej národností, ktoré 
ináčej vyhovujú náležitostiam, ustáleným 
v článku II., ale do dňa nadobudnutia plat
nosti Smluvy nadobudly maďarské štátne 
občianstvo, môžu nadobudnúť slovenské 
štátne občianstvo, ak nárok na to sa vzťa
hujúci zahláGia písomným osvedčením, 
upraveným slovenskému ministrovi vnútra, 
do troch mesiacov, počítaných od dňa na
dobudnutia platnosti Smluvy.

Tento nárok nepatrí zpomedzi osôb, 
spomenutých v predošlom odseku, tým,

a) ktorí s územia Slovenskej Republi
ky vypovedaní boli právoplatným policaj- 
novrchnofitenským výmerom ako osoby 
6 hľadiska štátobezpečnostného dosvedče
né nebezpečné alebo s hľadiska verejno- 
policajného dosvedčené pochybné, alebo 
odtiar vypovedaní boli právoplatným roz
sudkom trestného súdu;

onnan jogerôs biintetôbirói itélettel kitil- 
tattak;

b) akik biintett vagy vétség miatt jog- 
erôsen szabadsàgveszlésbün tetésre itéltet- 
tek, vagy akik Magyarország területét ab- 
ból a célból hagyták elt hogy magulcat b un
teti vagy vétség miatt folyamalba tett bün- 
vádi eljárás alól kivonják, vagy búuvádi 
eljárás eloi menekültek;

c) akik a bejelerľtéssel egyidejüleg nem 
igazolják, hogy megélhetésük Magyarorszá- 
gon a kôz megterhelése nélkül biìztositva 
van.

2. Az irasbeli nyilalkozatot vagy köz
vetlenül a m. kir. belügyminisztériumban 
vagy a bejelentG tartózkodási helye szerint 
illetékes m. k ir. külképviseleti halóságnál 
kell benyuj tani.

A m. kir, beliigyminiszter, amennyiben 
az elôzô pont elsô bekezdésében megkivánt 
kellékek fennállanak és az e pont második 
bekezdésében elôsorolt kizáró okok egyike 
sem forog fenn, visszahonositási okiratot 
állit ki, Az illetô személy az erre vonat
kozó határozat kézbesitésétôl szániilott há
rom hónapon belül lakóhelyét Magyar- 
országra álienni és további tizennégy na
pon belül az állampolgársági esiküt letenni 
köteles.

Az állampolgári eskü letélelével az 
igy magyar állampolgárságot szerzett eze- 
mcly szlovák állampolgársága megszünik.

VI. cikk.
1.Azok a magyar nemzetiségü szemé- 

lyek, akik a II.cikkben megàllapHott kel- 
lékeknek egyébként megfelelnek, de az 
Egyezmény életbelépésének napjáig magyar 
állampolgárságot szerertek, megszerezhetik 
a szlovák állampolgárságot, ha erre vonat
kozó igényüket az Egyezmény életbelépésé
tôl száinitott három hónapon belül a szlo
vák belügyminisztérium'hoz intézett irás- 
beli nyilalkozattal bejelentik.

Ez az igény nem illeti meg az elôzô be- 
kezdésben emlitett személyek közül azo- 
kat(

a) akik a Szlovák Kôztársaság területé- 
rôl mint állambizlonsági szempontból íga- 
zoltan veszélyes vagy kôzrendészeti szem
pontból igazoltan aggályos személyek jog- 
erôs rendôrhatósági határozattal kiutasit- 
tattak, vagy onnan jogerôs büntetöbiroi ité
lettel kitiltattak;
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b) ktorí pre zločin alebo prečin právo
platne odsúdení boli na stratu slobody, ale
bo ktorí opujstili územie Slovenskej Repub
liky pretOj aby sa zbavili trestného po
kračovania, ktoré bolo pre zločin alebo 
prečin zavedené, alebo utiekli pred trest
ným pokračovaním;

c) ktorí súčasne so zahlásením preuká
žu, že ich živobytie v Slovenskej Republi
ke je bez zaťaženia verejnoisti zabezpeče
né.

2. Písomné osvedčenie treba podaf 
priamo slovenskému ministrovi vnútra 
alebo slovenskému zahranično-zastupiter- 
fikému úradu, príslušnému podľa bydliska 
uchádzača.

Slovenský minifiter vnútra, nakoľko 
náležitosti, predpísané v prvom odseku 
predošlého bodu, jestvujú a ani jedna z vy
lučujúcich príčin, uvedených v druhom od
seku iohto bodu, nejestvuje, vyďá repat- 
riačnú listinu. Spomenutá ofioba je povin
ná do troch mesiacov, počítaných od dňa 
doručenia dotyčného rozhodnutia, preložiť 
svoje bydlisko na územie Slovenskej Re
publiky a do dalších štrnástich dní složif 
štátoobcanskú prísahu.

Maďarcké Štátne občianstvo osoby, 
ktorá 61oven6k0 štátne občianstvo takto 
nadobudla, zanikne složením Štátoobčian- 
&kej prísahy.

Článok VIL
Štátne občianstvo, ktoré na základe 

tejto Smluvy nadobudol manžel, vzťahuje 
sa aj na manželku 6 ním spolužijúcu a na 
jeho manželské maloleté deti, ktoré sú 
pod jeho otcovskou mocou. Štátne občian- 
fitvo matky, ktoré nadobudla na základe 
tejto Smluvy, vzfahuje 6a však na jej ma
loleté deti, narodené mimo manželfitva.

O ía£e dovŕšenia plnoletosti smerodaj
nými sú právne ustanovenia tej Smluvnej 
Strany, ktorej štátne občianstvo nadobud
ne na základe tejto Smluvy otec, respek
tíve matka.

Článok VIIL
Za používania tejto Smluvy pri ustále

ní národnosti niektorej osoby smerodajnou 
je materin6ká reč, v sporných prípadoch 
ofivedčenie spomenutej osoby, učinené 
slobodne bez akéhokoľvek vplyvu.

Článok IX.

Macfarfiké Kráľovstvo tým verejným 
zanicgfn^ncom, ktorí maďarské štátne ob-

b) akik biin-tett vagy vétség miatt iog- 
erôsen szabadságvesztésbúntetésre itéltet*  
tek, vagy a Szlovák Koztársaság területét 
abból a célból hagyták el, hogy tnagukat 
buntett vagy vétség miatt folyamatba lett 
biinvádi eljárás alól kivonják, vagy biin
vádi eljárá^ eloi menekiiltek;

ヒノ akik a bejelentéssel egyidejüleg nem 
igazoljákf hogy megélhetésük a Szlovák 
Kôztársaságban a ikôz meglerhelése nélkül 
biztositva varu

2. Az irásbeli nyilatkozatot vagy köz
vetlenül a szlovák belügyminisztériuTnban 
vagy a bejelentô tarlózkodásí helye szerint 
illetékes szlovák külkcpviseleti hatóságnál 
kell benyujtani.

A szlovák belUgyminiszler. amennyiben 
az elôzô pont elsô bekezdésében megkivánt 
kellékek fennállanak és az e pont második 
bekezdésében elôsorolt kizáró okok egyike 
sem forog fennt állampolgári okiratol 
állit ki*  Az illetô személy az erre vonat
kozó határozat kézbesitcsétôl számított há- 
rom hónapon belül lakóhelyét a Szlovák 
Koztársaság területére attenni és további 
tizennégy napon belül az állampolgári es- 
küt le tenni köteles.

Az állampolgári eskü letételével az igy 
szlovák állampolgárságot szerzett szetnéíy 
magyar állampolgársága megszünik.

VII. cikk. '
A jelen egyezmény alapján a férj aitai 

megszerzett állampolgárság vele eßyüttelö 
feleségére és atyai halalom alatt allo kis- 
korú tôrvényes gyermekcire is kiterjed. Az 
anyànak a jelen Egyezmény alapján szer
zett állampolgársága pedig kiterjed a hà- 
zassàgon kivül szülelett kiskorú gyerme- 
keire.

A nagykorusá^ beálltának idôpontjára 
annak a Szerzôdô Félnek joQszab 公lyai 
irányadók, amelynek állampol^ársá^át a 
jelen Egyezmény alapján az atya, illetôleg 
az anya megszerzi.

Vili. cikk.

A jelen Egyezmény alkalmazása soràn 
valamely személy nemzetiségének megalia- 
pitására az anyanyelv, vitàs esetekben az 
illetu személy minden beíoiyástól meutes 
nyilatkozata az irányadó.

IX. cikk.

A Magyar Királyság azokat a közszol- 
頌lati alkalmazottakat, akik a magyar 
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čianstvo nadobudli na základe ustanovení 
článku I. bodu 1.a člájiku V. Smluvy, po
skytne podlá patričných maďarských zá
konných ustanovení v prípade nadobud
nutia štátneho občianstva podľa článku I. 
bodu 1.najneskoršie do troch mesiacov po 
dni nadobudnutia platnosti Smluvy, v prí
pade nadobudnutia štátneho občianstva 
podľa článku V. však najneskoršie do 
troch mesiacov po dni složenia štátoob- 
čianskej prísahy pravidelné zaopatrenie, 
primerané ich postaveniu, ktoré naposle
dy mali na území, pripojenom k Madar
fikému Kráľovstvu podľa rozhodčieho vý
roku viedenského zo dňa 2. novembra ro
ku 1938, nakoľko fia v činnej službe na ich 
skoršom mieste, primerane ich predošlé
mu postaveniu neumiefitia.

Článok X.
Slovenská Republika tým verejným za*  

me^lnancom, ktori slovenské štátne ob
čianstvo nadobudli na základe ustanovení 
článku II, a článku VL Smluvy, poskytne 
podľa patričných slovenských zákonných 
ustanovení v prípade nadobudnutia štát
neho občianstva podľa článku II. najne
skoršie do troch mesiacov po dní nado
budnutia platnosti Smluvy, v prípade na
dobudnutia štátneho občianstva podľa 
článku VI. však najneskoršie do troch me
siacov po dni eloženia štátoobčianskej prí
sahy pravidelné zaopatrenie, primerané ich 
postaveniu, ktoré naposledy mali na úze
mí Slovenskej Republiky, nakoľko 6a 
v činnej službe na ich skoršom mieste, pri
merane ich predošlému postaveniu ne- 
umiestia.

Článok XI.
Madarské, respektíve slovenské štátne 

občianstvo na základe tejto Smluvy nena
dobudne ten, koho podľa právnych usta
novení dotyčného štátu v každom čase 
treba pokladaC za žida.

Článok XII.
Ustanovenia tejto Smluvy u kolonistov 

vykonajú 6a v smysle osobitnej dohody, 
ktorá 6a má dotyčné týchto uzavríef.

Článok XIII.
Vlády Smluvných Strán budú jedna- 

druhú vzájomne iníormovaf o postupe vy
konávania tejto Smluvy a o skúsenostiach 

állampolgárságot az Egyezmény I. cikke 1- 
pontjának és V. cikkének rendelkezései 
alapján megszerezték, az állampolgárság- 
nak az I. cikk 1.pontja szerinti megszer- 
zése esetében legkésôbb az Egyezmény 
életbelépését kôvetô három hónapon belíil( 
az állampolgárságnak az V. cikk szerinti 
megszerzése esetében pedig legkésôbb az 
állampolgári eskü letételének napját kô
vetô három hónapon belül a vonaikozó ma
gyar tôrvényes rendelkezések szerint, az 
1938. évi november hó 2.-án kelt bécsi 
dôntôbirói határozattal a Magyar Király
sághoz visszacsatolt területen utoljára be
te í íôtt állásuknak megfelelô szabályszeríi. 
elbáná.sban fogja részesiteni( amennyiben 
a tényleges ^zolgálatban korábbi helyültön 
elôbbi állásuknak megfelel6 elhely&zést 
nem nyernek.

X. cikk.
A Szlovák Kôztársaság azokat a kôz- 

szolgalati alkalmazottakat, akik a spiovale 
állampolgárságot az Egyezmény II. és VI. 
cikkének rendelkezései alapján megszerez- 
ték, az állampolgárságnak a II. cikk sze
rinti megszerzése esetében legkésôbb az 
Egyezmény életbelépésétôl kôvetô három 
hónapon belül, az állampolgárságnak a VI. 
cikk szerinti megszerzése esetében pedig 
legkésôbb az állampolgári eskü letételének 
napját kôvetô három hónapon belül a vo
natkozó szlovák tôrvényes reiľdelkezések 
szerint a Szlovák Kôztársaság területén 
utoljára betöltöbt állásuknak megíelelô sza- 
bhlyszerü elbánásban fogja TÉszesiteni, 
amennyiben a tényleges szolgálatban ko
rábbi helyükÖn elôbbi állásuknak megfelelô 
elhelyezést nem nyerneik.

XL cikk.
A jelen Egyezmény alapján nem szerzi 

meg a magyar, illelôleg a szlovák állam
polgárságot az, aki az illeld állam mínden- 
kori jogszabályai szerint zsidónak tekín- 
tendô személy.

XII. cikk.

A jelen Egyezmény rendelkezései a te- 
lepesekre az ezekre vonaťkozólag kötendö 
külön megállapodás értelmében fognak 
végrehajtatni.

XIII. cikk.
A Szerzôdô Felek kormányai a jelen 

Egyezmény végrehajtásának elôrehaladásá- 
ról és a végrehajtás során szerzett tapasz- 
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pri tom získaných. Nakoľko by 6a ufitálilo, 
že by naproti horeuvedeným ustanoveniam 
zostal bez štátnej príslušnosti zpomedzi 
obyvateľov Maďarska značnejší počet osôb 
slovenskej národnosti, zpomedzi obyvate- 
fov Slovenskej Republiky značnejší počet 
osôb maďarskej národnosti, tak Smluvné 
Strany na odstránenie týchto prípadov 
budú konat ďalšie rokovania.

Medzi Smluvnými Stranami je shoda 
v tom^ že, pokým 6a neskončily tieto ro
kovania, horeuvedené ofioby bez štátnej 
príslušnosti nevypovedia s územia svojho 
štátu len pre neusporíadanosf ich štátne
ho občianstva a proti ním nevykonajú 
opatrenia, ohrozujúce ich živobytie.

Článok XIV.
Táto Smluva má byf ratifikovaná a na

dobudne platnosť za pätnásť dní po výme
ne ratifikačných listin, čo 6a stane v Bra
tislave.

Dané v Budapešti, dňa 5. februára ro
ku 1941.

talataikról egymás† kölesönösen tájékoztat- 
ni fogjáik. Amennyiben megállapiiast nyer*  
ne, hogy a f en ti rendelkezések ellenére 
Magyarország lakosai közül jelentékenyebb 
számu szlovák, a Szlovák Kôztársaság la
kosai közül pedig jelentékenyebb számu 
magyar nemzetiséghez tartozó személy hon- 
talan maradnaf úgy ezeknek a hontalausági 
eseteknek kiküszôbôlése végett a Szerzôdô 
Felek egymással további tárgyalásokat fog- 
□ak folytatni.

A Szerzôdô Felek között egyetértés áll 
fenn abban a tekinteLben, hogy addig is, 
amig ezek a tárgyalások le neni folytak, 
a fentebb emlitett hontalan szcmélyeket 
államuk teriiletérôl pusztán állampolgár- 
ságuk rendeze11 enségc okából kiutasitani 
nem fogják és létfenntartásukat veszélyez- 
tetô intézkedéseket velük szemben neni fo- 
ganatositanak.

XIV. cikk.
Ez az Egyezmény merferösitendö és a 

megerôsitô okiratoknak Bratislavában esz
közlendö kicserélését kôvetô tizenötödik 
oapon lép életbe.

Kelt Budapesten, 1941. évi február hó 
5. napján.

DR. JAN SPIŠIAK m. p.

DR. JULIUS PONICKŸ m. p.

DR. TOMCSANY1 KALMAN m. p.

MORLIN ERVIN m. p.
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Záverečná zápisnica.
Dodatkom k Smluve, uzavretej dneš

ného dňa medzi Slovenskou Republikou 
a Madarským Královstvom vo veci vzá
jomného usporiadania jednotlivých otázok 
štátoobčianskych, podpísaní splnomocnen-, 
ci dohodli sa takto:

1. Ustanovenia článku I. bodu 1.Smlu
vy v prípade jestvovania tam spomenutých 
iných podmienok primerane treba použiť 
aj na tie osoby slovenskej národnosti, kto
ré dňa 23. júna roku 1939 a bezprostredne 
pred tým na terajšom podkarpatskom úze
mí maly stále bydlisko aspoň štyri roky. 
Tieto osoby majú sa pokladat za madar- 
ekých štátnych občanov it pokým nebudú 
ma£ listinu, dokazujúcu ich maďarské štát
ne občianstvo.

2. Náležitosti, vyžadovanej v Článku 1., 
bode l.t respektíve v článku II. o stálom 
tamojšom bydlisku, vyhovujú aj tie osoby 
slovenskej, respektíve maďarskej národ
nosti, kloré v dobe, označenej v týchto 
článkoch, na terajšom území Protektorátu 
Cechy a Morava konaly službu ako verej
ní zamestnanci následkom svojho prelože
nia s územia, pripojeného k Maďarskému 
Královstvu podľa rozhodčieho výroku vie
deňského zo dňa 2. novembra roku 1938, 
respektíve 6 terajšieho územia Slovenskej 
Republiky.

3. Podmienke Článku V. bodu 1.c), re
spektíve článku VI. bodu 1.c) tejto Smlu
vy vyhovuje aj ten, klo hodnoverne pre
ukáže, že mu v Madarsku, respektíve 
v Slovenskej Republike niektorý zamest- 
nävatef písomne zabezpečí pracovnú prí- 
Icžilosf trvalého rázu a preukáže vysved
čením, vydaním administratívnou vrch- 
nosCou, príslušnou podľa bydliska zamest
návateľa. žc zamestnávateľ tomuto svoj
mu záväzku vyhovief aj môže.

4. U advokátov a lekárov, ktorí nado
budli na základe ustanovení článku 1.bo
du 1.alebo článku V. tejto Smluvy maďar
ské štátne občianstvo, na základe ustano
vení článku II. alebo VI. slovenské štátne 
občianstvo, o prijatí do komory advokát
skej, respektíve lekárskej, obmedzení ad
vokátskej, respektíve lekárskej praxe, pre
ložení, zákaze praxe smerodajnými 6Ú tie 
isté právne ustanovenia, ktoré upravujú 
prijatie, obmedzenie, preloženie, respek
tíve zákaz praxe advokátov, respektíve le
károv —maďarských štátnych občanov 
v Maďarsku a slovenských štátnych obča
nov v Slovenskej Republike. Teda tomu

Zárójegyzôkônyv.
A Magyar Királyság és a Szlovák Kôz- 

társaság között egyes állampolgárságí kér
dések kölosönös rendezése tárgyában a mai 
napon kelt Egyezmény aláirása alkalmával 
annak kiegészitéseúl alulirott meghatalma- 
zottak a következökben állapodtak meg:

1 .Az Egyezmény I. cikke 1.pontjának 
rendelkezéseit az ott emlitett egyéb elöfel- 
tételek fennforgása esetén megfelelôen kell 
alkalmazni azokra a szlováic nemzetiségii 
személyekre is, akiknek az 1939. évi június 
hó 23. napján és ezt közvetlenül megelô- 
zöen legalább négy éven át a jelenlegi kár- 
pátaljai területen volt az állandó lakó- 
helyük. Ezek a személyek addig is, amig 
az állaimpolgárságot igazoló okirat birto- 
kába nem jutnak, magyar állampolgárok- 
nak vélelmezendok.

2 . Az I. cikk 1.pontjában, illetôleg a II. 
cikkben megkivánt állandó ottlakás kellé
kének megíelelnek azoka szlovák, illetôleg 
magyar nemzetiségii személyek is, akik az 
e cikkekben megjelölt idön belül mint köz- 
alkalmazottak az 1938. évi november 2.-án 
kelt bécsi dôntôbirói határozattal a Magyar 
Királysághoz visszacsatolt területrôl, ille
tôleg a Szlovák Koztársaság jelenlegi terü
letérôl tôrtént àthelyezésük folytán a Cseh- 
Morva Protektorátus jelenlegi területén 
leljesitettek szolgálatot.

♦ 3. A jelen Egyezmény V. cikkének 1.c) 
pontjában, illetôleg VI. cikkének 1.c) pont- 
jWban foglalt feltételnek eleget tesz az is( 
aki hiteltérdemlôen igazolja, hogy részére 
Magyarországon, illetôleg a Szlovák Kôz- 
társaságban valamely munkaadó irásban 
állandó jellegü mundaalkalmat bíztosit és 
a munkaadó lakóhelye szerint illetékes koz- 
igazgatási hatdság által kiállitott bizonyít- 
vánnya-l ígazolja( hogy a munkaadó e köte- 
lezettségének eleget is tud tenni.

4. Azoknak az ügyvédeknek és orvo- 
soknak az ügyvédi, illetôleg az orvosi ka- 
marába vaiò felvételeére, az ügyvédi, ille
tôleg orvosi gyakorlatban vaiò korlátozá- 
6ára, áthelyezésére éfi a gyakorlattól vaiò 
eltiltására, aki ka magyar állampolgárságot 
a jelen Egyezmény I. cikke 1.pontjának 
vagy V. cikkénekf a szlovák állampolgár- 
fiágot pedig a jelen Egyezmény IÎ. vagy 
VI. cikkének rendelkezései alapján szerez- 
ték meg, ugyanazok a jogszabályok irány- 
adókt amelyek Magyarországon a többi 
magyar állampolghrsAgú, a Szlovák Kôz- 
társaságban a többi szlovák állampolgár- 
£ágú ügyvéd, illetôleg orvos felvételét,
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primerane nemožno ani odoprieť prijatie 
do komory, ani zakázať prax advokátovi 
alebo lekárovi, ich predložiť alebo ich vo 
vykonávaní praxe báreakým spôsobom 
obmedziť z tej príčiny, že 6a príslušnikmi 
v Madarsku národnosti slovenskej, v Slo
venskej Republike národnosti maďarfikej.

5. Osoby bez štátnej príslušnosti ná
rodnosti slovenskej, respektíve maďarskej, 
ktoré sa zdržujú na území niektorej Smluv
né} Strany, ale narodily sa na území dru
hej Strany a na územi poslednejšej na roz
hraní, spoločnom 6 druhou Stranou, v hĺb
ke desať kilometrov majú nehnuteľný ma
jetok (dom, pozemok), nakoľko maďarskét 
respektíve slovenské štátne občianstvo 
v smysle článku I. bodu l.(respektíve 
článku II. nenadobudnú len preto, lebo ná
ležitosti tam označenej o stálom tamojšom 
bydlisku vyhovujú len ciastocne( môžu na
dobudnúť maďarské, respektíve elovencké 
Štátne občianstvo za pokračovania, upra
veného v článku V. bode 2” respektíve 
v článku VI. bode 2, Ale ani tieto oeoby 
nemôžu nadobudnúť štátne občianstvo ma
ďarské, respektíve slovenfikéf ak

■) e územia Madarska, respektíve Slo
venskej Republiky vypovedané boly prá
voplatným rozsudkom trestného súdu, ale
bo ak

b) pre zločin alebo prečin právoplatne 
odsúdené boly na stratu slobody, alebo 
opustily územie Madareka, respektíve Slo
venskej Republiky, aby sa zbavily trest
ného pokračovania, zavedeného pre zločin 
alebo prečin, alebo utiekli pred trestným 
pokračovaním.

6 . S hľadiska ufilanovení Článku XIII. 
tejto Smluvy, Smluvné Strany prípady 
osôb bez štátnej príslušnosti, ktoré môžu 
6a azda ešte vyskytnúť, budú posudzovať, 
respektíve usporiadať dobroprajnosťou 
najďalej idúcou 6o vzájomným zreteľom na 
osoby národnosti madarskej, respektíve 
slovenskej. Aj dovtedy, kým sa rokovania, 
spomenuté v článku XIII. odseku 1.,pri
merane potrebe nezačnú, Smluvné Strany 
pričinia sa vyriešiť jednotlivé vyskytlé 
prípady výmenou not.

7 2iヨdostif ktoré už boly podané osoba
mi, podliehajúcimi ustanoveniam článku I. 
c II., o ustálenie alebo nadobudnutie štát
neho občianstva madarského, respektíve 
slovenského, treba posudzovať v smysle 

gyakorlatának korlátozását, áthelyezé^ét, 
illetóleg a gyakorlattól vaiò eltiltását sza- 
bályozzák. Ehhez képe6t tehát Magyaror- 
szágon a szlovák, a Szlovák Kôztársaság- 
ban pedig a magyar nemzetiséghez tarlo- 
zás okából sem a kamarába vaio íelvételt 
megtagadni, sem íigyvédet vagy orvosl 
a gyakorlattól eltíltani, áthelyezni vagy 
a gyakorlatban bármilyen módon korlátoz- 
ni nem lehet.

5. Azok a szlovák illetóleg magyar 
nemzetiségü hontalan személyek, akik va
lamelyik Szerzôdô Fél területén tartóz- 
kodnakf de a máeik Fél területén szíilet- 
lek és az utóbbi területén a másik Szerzô
dô Féllel közös határ mentén tiz kilométer 
mélységben ingatlanvagyonnal (ház, íold) 
birnak, amennyiben a magyar, illetóleg 
a szlovák állampolgárságot az I. cikk 1. 
pontja, illetóleg a II. cikk értelmében esak 
azért nem szerzik meg, meri az ott meg
jelölt állandó otllakás kellékének esak 
részben felelnek meg, a magyar, illetóleg 
a szlovák állampolgárságot az V. cikk 2. 
pontjában, illetóleg a VI. cikk 2. pontjá- 
ban 6zabályozott eljárás ulján mcgfizercz- 
hetik. Az ilyen személyek sem szcrezhetik 
azonban meg a magyar, illelôleg szlovák 
állampolgárságot, ha

a) Magyarország, illetóleg a Szlovák 
Kôztársaság terü加jogerôs buntctôbi- 
rôi itélettel kitiltaltak, vagy ha

b) búntelt vagy vélség miatt jogcrô- 
sen szabadsàgvefiztésbüntetcsre itéltcttck, 
vagy Magyarország, illelôleg a Szlovák 
Kôztársaság területét abbólユ célból hagy・ 
ták elf hogy magukat büntett vajjy véteég 
miatt folyamalba leit búnvádi cliárás alól 
kivonják, vagy bünvàdi eljárás eloi menc- 
kiiltek.

6. A jelen Egyezmény XIII. cikkének 
rendelkezései szempontjából a Szerzôdô 
Felek a netalán még jelenlkczô hontalan- 
6agi eeeteket a magyar, illetóleg ázlovák 
nemzetiségü személyekre vaiò kölcsönös 
tekintettel a legmesszebbmenô jóindulatlal 
fogják elbirálni, illetóleg rendezni. Addig 
ist amig a XIII. cikk 1.bekezdésében em
litett tárgyalások a szükséghez képest 
megíndulnalq a Szerzôdô Felek az e&yee 
felmeriilô eeetek megoldását jegyzékvál- 
tás^al mozdjtják elô.

7. A magyar, illetóleg a szlovák állam- 
polgárság ire^állapitása vagy megszerzése 
iránt az I. és II, cikk rendelkezései alá esô 
személyek által már beadott kérelmeket 
uj kérelem bekivánása nélkül a jelen 
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tejto Smluvy bez vyžiadania novej žiado
sti. Avšak prirodzené je aj to, že 6 hľa
diska ustálenia alebo nadobudnutia štáb 
neho občianstva predošlé prípadné od
mietnutie takýchto žiadostí nedotýka 6a 
právneho položenia, zabezpečeného touto 
Smluvou o6obám( spomenutým v článku 
I. a II.

Žiadosti o vydanie svedectva o štátnom 
obcians tve( taktiež otázky, ktoré 6a s tý
mito súvisle vyskytnú, vybavia 6a ako súr
ne veci a, nakofko by za ich vybavenia 
boly potrebné určité ustálenia, alebo 
z úradu zadovážiť údaje, Smluvné Strany 
si v týchto veciach poskytnú právnu po
moc.

8. Tie ofioby, ktoré štátne občianstvo 
maďarské, respektíve slovenské nadobud
nú na základe tcjlo Smluvy, respektíve ho 
nadobudly predošle na základe iných práv
nych uslanovcnf, v každom ohľade poží
vajú rovnaké práva 6 ostatnými štátnymi 
občanmi Maďarska, respektíve Slovenskej 
Republiky.

9. V Smluve o poslrku, ktorá 6a má 
uzavricí, urobí sa opatrenie aj v tom sme
re, žc Smluvné Strany obapolne nebudú 
ea zaťažovať osobami, nespadajúcimi pod 
(úto Smluvu, ktoré na základe právnych 
ustanovení, v Maďarsku maďarských, v 
Slovenskej Republike slovenských treba 
pokladaC za osoby bez štátnej prislušnoslí.

Dané v Budapešti, dna 5. februára ro
ku 1941.

Egyezmény értelmében kell elbírálni. Vi- 
szont természetes az ifi, hogy az ily kérel- 
meknek netalán elôzôleg tôrtént elutasitá- 
6a az I. és II. cikkben emlitett ezemélyek- 
nek a jelen Egyezmény által biztositott jo
gi helyzetét az állampolgárság megallapi- 
tása vagy megázerzése ezempontjából sem- 
tni tekintetben nem érinti.

Az állampolgáráági bizonyitvány kiálli- 
tására orányuló kérvényekf valamint az 
ezekkel kapc^olatban felmerülö kérdések 
GÜrgös ügyekként intéztetnek el és ameny- 
nyiben elintézé«uk során bizonyos meg- 
állapitááok vagy hìvatalból vaiò adatszer- 
zés ezükeége merulne fel,a Szerzôdô Fe
lek egymásnak ezekben az úgyekben jog- 
segélyt nyujtanak,

.8. Azok a személyek, akik a magyar, 
illetôleg a szlovák állampolgárfiágot a je
len Egyezmény alapján megszerzik, illetô
leg azt egyébb jogszabályok alapján elô
zôleg megszerezték, Magyarorezág, illetô
leg a Szlovák Koztársaság többi állam- 
polgárával minden tekintetben egyenlô jo- 
gokat élveznek.

9. A megkölendö toloncegyezményben 
intézkedés fog torténni abban az irányban 
is, hogy a Szerzôdô Felek a jelen Egyez
mény alá nem eso 6 Magyarorezágon 
a magyar, a Szlovák Kôztársaságban a 
szlovák jogszabályok alapján hontalanok- 
nak tekintendô személyekkel egymást nem 
fogjhk megterhelni.

Kelt Budapesten( 1941 évi február hó 
5, napján.

DR. JAN SPIŠIAK m. p.

DR. JULIUS PONICKŸ m. p.

DR. TOMCSÁNYI KALMAN m. p.

MORLIN ERVIN m. p.

Tlač： KaihUaČiareá Aadrek Bratislava, Trieda lerála Alexuidri £lslo 12.
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íe vydávaný podlá zákona ご•11/1940 SL z. v jazyku slovenskom.
Predplatné na jeden rok činí ひ tuzemsku 120 Kst do zahraničia 

170 Ks s výhradou prípadného zvýšenia pri nepredvídaných okolno
stiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných výdavkov alebo 
mimoriadne veľkom rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť naraz 
najneskoršie do 15. marca príslušného kalendárneho roku.

Kto zašle nejakú sumu na nový ročník po 15. marci, bude pokla
daný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako záloha na 
konečnú cenu celého ročníka; pritom záloha bude vyúčtovaná po 
ukončení ročníka podľa súhrnu cien jednotlivých čiastok.

V drobnom predaji účtuje sa Slovenský zákonník za každú stra
nu 20 halieroVf najmenej však 1.—Ks.

Cena jednotlivých čiastok objednaných do cudziny je o 50% 
vyššia; za túto cenu zasielajú sa objednané čiastky zákonníka poštou 
po predchádzajúcom zaplatení.

Novo vydané a doteraz vyšle čiastky predávajú sa i v kníh
kupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymieňajú a neberú nazpät.
Vypovedať ďalšie odberanie zákonníka možno lan písomne pred 

koncom roka pre rok budúci,
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne re kla- 

movaf najneskoršie do štyroch týždňov po ich vydaní; ak neboly 
v tejto lehote reklamované, dodajú sa len po zaplatení ceny prísluší 
nej čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na Šekový účet u Poštové! 
sporiteľne í*  /O*  2 (Predsedníctvo vlády — Slovenský zákonník a 
Úradné noviny. Bratislava.) Platenie poštovými známkami sa neprijh 
ma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ (odbera
teľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesf číslo čiastky (a nie 
číslo normy) $ udaním ročníka.

Predplatnét reklamácie a objednávky treba zasielať len
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Slovenský zákonník
Čiastka 26. Vydaná dňa 30. mája 1941. Ročník 1941.

OBSAH: (91.—96.) 91,Nariadenie s mocou zákona o uslúlenl n&zvu „obecný (obvodný) no- 
láxsky iiraď*  a o rozšírení oslobodenia od poštovného pre tento úrad. — 92. Nariadenie 
5< mocou zákona o prevzatí slovenských diclčich dlhopisov Zemskej banky v Prahe Slo
venskou hypotečnou a komunálnou bankou v Bralislavc. — 93. Nariadenie s mocou 
zákona, ktorým sa upmvujc vykonávanie pozemkovej reformy na židovských polnoho- 
spodárskych nehnuteľnostiach. — 94. Nariadenie s mocou zákona o povinnom zamesl- 
návani poslucháčov vysokých žkôl technických počas prázdnin. — 95, Nariadenie b mo
cou zákona o noslníikácii zverolekárskych diplomov a doktorských diplomov veterinár
nej medicíny. — 96, Vyhláška ministra dopravy a verejných prác o zrušení koncesie 

- Elcklrickci lokálnej železnice Bratislava—krajinská hranica.

91.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 19. mája 1941 

o ustálení názvu “obecný (obvodný) no
társky úrad**  a o rozšírení oslobodenia od 

poštovného pre tento úrad«

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 1S5J939 Sl. z. nariaďuie:

§ L
Pre úrad obecného, potažného obvod

ného notára ustaľuje sa názov obecný, 
po[a2ne obvodný notársky úrad.

§ 2.
Dolerajšie oslobodenie obecných (ob

vodných) notárskych úradov od poštov
ného sa rozširuje aj na písomný styk so 
Skitnymi nemocnicami a liečebnými ústav
mi, s nemocnicami a liečebnými ústavmi 
s právom vcrejnosli, ako aj so štátnymi 
sociálnymi ústavmi vo veciach prikáza
ných im v obore šlálnej správy,

§ 3.
Tolo nariadenie nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
vnútra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v, r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. Stano v. r.
Dr. Fritz v. r. Čatloš v. r.

92.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 19. mája 1941 

o prevzatí slovenských emisii dielčich 
dlhopisov Zemskej banky v Prahe Sloven
skou hypotečnou a komunálnou bankou 

v Bratislave.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SL z, nariaďuje:

§1・
(')Istiny s prĹslušenstvomi zaistené 

vkladom záložného práva v prospech Zem
skej banky v Prahe a slúžiace podľa §§ 4 
a 5 zákona č. 48/1874 r. z.( § 1 zákona č. 
213/1905 r. z. a § 2 zákona č. 238/1922 
Sb. z. a n. a podľa stanov Zemskej banky 
v Prahe ako kaucia za prednostné uspo
kojenie nárokov majiteľov komunálnych 
a melioračných dlhopisov, slúžia ako kau- 
'eia za prednostné uspokojenie nárokov 

majiteľov komunálnych dielčich dlhopi
sov, vydaných Slovenskou hypotečnou a 
komunálnou bankou podra § 1 nariade
nia s mocou zákona č. 297/1939 Sl. z., a 
lo vzhľadom na dohodu zo dňa 12. sep
tembra 1940 medzi Slovenskou hypoteč
nou a komunálnou bankou v Bratislave a 
Zemskou bankou v Prahe, ktorou Sloven
ská hypotečná a komunálna banka nado
budla dňom 30. septembra 1940 práva 
(požiadavky) Zemskej banky v Prahe, slú
žiace za podklad tohto záložného práva.
ド)Zo zápisov, týkajúcich sa vkladu 

záložného práva (ods.1)v pozemkových 
kniháchf vedených na území Slovenskej 
republiky, pre Zemskú banku v Prahe je 
.oprávnenou osobou (veriteľkou), počnúc 

Cena Ks 1.40.
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dňom 30. septembra 1940, Slovenská hy
potečná a komunálna banka.

(3) Pozemnoknižné prevody a zápisy 
podľa ods.1 a 2 vykoná súd na základe 
lohto nariadenia, a to na žiadost Sloven
skej hypotečnej a komunálne^ banky; 
osobitné vkladné povolenie podľa pozem- 
□oknižného poriadku sa nevyžaduje.

§ 2.
Slovenská hypotečná a komunálna 

banka je povinná v lehote 30 dní odo dňa 
(nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
upovedomiť dlžníkov o nadobudnutí práv 
z pôžičiek v § 1,ods.lt bod 2 nariadenia 
s mocou zákona č. 297/1939 SI. z. uvede
ných a bankou prevzatých.

Slovenskej hypotečnej a komunálnej 
banke prináleží od dlžníkov za nostriíiká- 
ciu emisných úverov Zemskej banky 
v Prahe 1% z prevedeného salda emisnej 
pôžičky. Tento poplatok je splatný 
v dvoch rovnakých splátkach pri anuitách 
najbližšie splatných.

§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosf 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
financií a minister pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr, Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.
Dr, Fritz v. r. Čatloš v. r.

93.
Nariadenie 

zo dna 19. mája 1941. 
ktorým sa upravuje vykonávanie pozem
kovej reformy na židovských polnohospo- 

dórskych nehnuteľnostiach.
Vláda Slovenskej republiky pod ľa § 1 

zákona č. 210/1941 SL z. nariaďuje:

§ L
(り Poľnohospodárske nehnuteľnosti, 

ktoré môže Štátny pozemkový úrad podľa 
§ 23 zákona č. 46/1940 SI. z, v znení čl.

I- nariadenia č. 56/1941 SI, z. vykúpií, sta
nú sa dňom, ktorý určí Štátny pozemkový 
úrad vyhláškou v Úradných novinách, vlast*  
níctvom Slovenského štátu. Za tieto nehnu
te Tnos b sa poskylne dodatočne náhrada, 
ktorej výšku určí a ktorú pod Ta tohlc na
riadenia vyplatí Štátny pazemkový úrad.
ド)Ustanovenie ode.1 sa nevzťahuje 

na nehnutefnosti;
a) ktoré sa scudzia so súhlasom Stat・ 

neho pozemkového úradu (§ 26 zák. Č. 
46,1940 SI. z.)t ak žiadosf o súhlas bola 
podaná do dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia,

b) ktoré podliehajú výkupu podľa 返" 
koná č. 213/1940 SI. z. v znení nariadenia 
č. 52/1941 SI.z.t ak ich osoby, uvedené 
v §§ 1 a 4 zákona č. 213/1940 SI. z., včas 
vykúpia,

c) ktoré sa do dňaT určeného Stolným 
pozemkovým úradom podľa ods.1,odpre
dajú súdnym predajom pri zachovaní usta
novení §§ 16 až 18 zákona č. 46/1940 SL 
z., ak dražba nebude zrušená podľa § 179 
exekučného zákona, alebo ak nebude vy
hlásená za neplatnú podľa §§ 185 alebo 
187 exekučného zákona.

(リ Súdy na žiadosE Státneho pozem
kového úradu vložia v pozemkovej knihe 
vlastnícke právo na nehnutcľnosli, kloré 
sa staly podfa § 1 vlastníctvom štátu, pre 
Slovenský štát (Štátny pozemkový úrad), 
alebo na základe prídclovej listiny, respek
tíve kúpnopredajnej smluvy pre osoby； 
ktoré Siátny pozemkový úrad v žiadosti 
označí.

(2) Súd môže žiadosf Štátneho pozem
kového úradu, podanú podfa ods.1(od
mietnu E len pre nepríslušnosf a zamietnuť 
len preto, že odporuje pozemnoknižnému 
s ta vil

(s) Proti usneseniu súdu, ktorým sa na
riaďuje vklad vlastníckeho práva podfa 
ods.1,stažnosť sa nepripúšťa-

§ X
(リ Osoba, ktorej nehnuteľnosť sa stala 

vlastníctvom štátu podra § lt je povinná na 
vyzvanie Štátneho pozemkového úradu 
odovzdať ju do držby štátu (Štátnemu po
zemkovému úradu), respektíve osobe, kto
rú Štátny pozemkový úrad označí; ak tak 
neučiní, súd na žiadosf Štátneho pozem
kového úradu uvedie štát (Štátny pozem
kový úrad), respektíve osobu« ktorú Štát
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ny pozemkový úrad označí, do držby ne- I 
hnutéTnosti podfa § 180, ods. 2 exekuč
ného zákona.

ド) Kým Štátny pozemkový úrad; re
spektíve osoba, ktorú Štátny pozemkový 
úrad označí, nevezme nehnuteľnofiť do 
držby, osoba, ktorej nehnuteľnost sa stala 
vlafilnfctvom štátu podľa § 1(je povinná 
nchnuleľnosf riadne obhaspodárovaf podfa 
zásad riadneho hospodárenia pod násled
kami trestných sankcií nariadenia s mocou 
zákona č. 240/1940 Sl. z. a platíf všetky 
verejnoprávne danet dávky, poplatky a ich 
prislušenstváf ktoré obťažujú ju( vlastníka 
nehnuteľnosti a nehnuteľnosť samu, ako 
aj príspevok podľa § 23, ods. 3, vety 1 a 
2 zákona č. 46^1940 Sl. z. v znení čl.I. 
nariadenia と 564941 Sl. z.

§4.
(リ Ak nehnuteľnosť, ktorá sa stala 

vlaslniclvom štátu podľa § 1.bude v čase 
prechodu vlastníctva v árende, prípadne 
v nájme, ostanú práva a povinnosti áren- 
dálora, respektíve nájomcu voči štátu ne
zmenené, kým štátny pozemkový úrad ne
zruší árendálny, respektíve nájomný po
mer. Arcndu, respektíve nájomné, splatné 1 
po dni prechodu vlastníctva na štát, je po- 
vinnv árendálor, respektíve nájomca pla
tiť Štátnemu pozemkovému úradu.
ド)Štátny pozemkový úrad árendálny 

alebo nájomný pomer môže zrušiť výpove
ďou aj pred vypršaním smluvnej árendál- 
nej. respektive náiomnci dobv; vypovedaf 
však ich možno len pri zachovaní a即od 
30-dňovej výpovednej lehoty, árendálny 
pomer však len ku koncu hospodárskeho 
roku. Slálny pozemkový úrad dá výpoveď 
v ナ Eerom.

(リ Neplatenie daní, poplatkov a iných 
vcrcinoDrávnvch požindavick árendátorom 
respektíve nájomcom jc dôvodom zrušenia 
árcndálncho, respektíve nájomného po
meru.

(り Arendátorovi, respektíve nájomcovi 
neprislúcha náhrada škody a ušlého zisku 
z dôvodu, že árenda, respektíve nájom 
budú podľa ods. 2 zrušené.

「)Výmer Štátneho nozemkového úra
du, vydaný podTa ods. 2 a opatrený dolož
kou vykonateľnosti, je exekučným titulom 
súdnej exekúcie.

§5.
Štátny pozemkový úrad môže s nehnu

teľnosťami, ktoré sa staly podfa § 1 vlast
níctvom štátu, nakladať podľa zákona č. 1

461940 Sl. z. alebo podTa smexníc, vyda
ných vládou.

(り Výšku náhrady (§ 1)určí Štátny 
pozemkový úrad výmerom so zreteľom：

a) na skutočnú hodnotu nehnuteľnosti 
ku dňu, kedy toto nariadenie nadobudne 
účinnosf, po odpočítaní tiarch, ktoré budú 
aj naďalej zachované,

b) na skutočnú hodnotu investícií po
dľa času prevzatia nehnuteľnosti do držby 
(§ 3, ods.1)‚ ヽ

c) na cenu prídelovú, respektíve cenu, 
za ktorú Štátny pozemkový úrad nehnutef- 
nosC predá,

d) na režiu Slátneho pozemkového úra
du, 1

e) na príspevok do Fondu pre pozem
kovú reformu (§ 7( ods. 3 zák. č. 46/1940 
Sl. z. v znení § 3 zák. č. 176/1940 Sl. z) (*

f] na cenu, za ktorú Žid (židovské sdru
ženie) nehnuteínosť nadobudol,

g) na požiadavky hypotekárnych veri
teľov.

(2) Ak na nehnuteľnosti viaznu služob
nosti, respektíve iné vecné bremená, čísel
ne nevyja'drenél ktoré nebudú zachované, 
Štátny pozemkový úrad vo -výmere, uvede
nom v ods.1,určí podTa § 24 vládneho na
riadenia č. 100/1933 Sb. z. a n. kapitaly) 
ktoré odpovedajú ich protihodnote.

§ 7.
Vklad vlastníckeho práva podľa § 2 má 

voči veriteľom, ktorí pri rozvrhu dražob
nej kúpnej ceny majú nárok na prednostné 
uspokojenie, voči hypotekárnym veriteľom, 
iným vecne oprávneným a tretim osobám 
ten istý právny účinok; ako by nehnuteľ
nosti boly odpredané na exekučnej dražbe 
v deň prechodu vlastníctva podľa § 1 bez 
ponechania pozemnoknižných tiarch. Štát
ny pozemkový úrad moze však určiťf 加 
niektoré pozemnoknižné farchy zostanú 
prechodom vlastníctva podlá § 1 nedotknu
té do výšky sumy( v ktorej by boly podľa 
rozvrhového usnesenia uspokojené, keby 
neboly ponechané.

§ 8.
(り Okresný súd rozvrhne náhradu, ur

čenú podfa § 6, na žiadosť Štátneho po
zemkového úradu, doloženú výmerom, a to 
pod Fa §§ 188 až 199 exekučného zákona 
s odchýlkami, uvedenými v odsekoch 2 
až 6.
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ド)K rozvrhu podlá ods.1 je príslušný 
okresný súd( v obvode ktorého je nehnu- 
leľnosレ za ktorú náhrada sa má rozvrhnúť.

(3) Prednostnou položkou pri rozvrhu 
náhrady je i hektárový príspevok, uvedený 
v § 23, ods. 3, veta 1 a 2 zákona č. 46.Ì94Q 
SI. z. v znení čl.I. nariadenia č. 56，1941 
SI.z.( vo výške, v ktorej ho uplatní Štátny 
pozemkový úrad, a to v poradí za verejný
mi farchami.

(4) Nevyčerpanú časC náhrady súd vra- 
dí a prikáže na tie verejnoprávne dane, 
dávky, poplatky a ich príslušenstvá — bez 
ohľadu na to, či obťažujú nehnutefnosf 
alebo nie — ktoré dlhuje osoba, ktorá bola 
vlastníkom nehnuteľnosti do prechodu po
dľa § 1 a ktoré neboly ani v poradí pred
nostnom, ani v poradí hypotekárnych veri- 
tefov uspokojené a ktoré 6a staly splatný
mi do dňa rozvrhovaného pojednávania.

(5) Ak predvolanie na deň pojednáva
nia o poradí uozemnoknížnému veriteľovi 
alebo osobe, ktorá bola vlaslníkom nehnu- 
teTncsti do prechodu vlastníctva podlá § 
1,nemohlo byf doručené, alebo do 15 dní 
cd vypravenia nedošlo potvrdenie o doru
čení, 6úd im wmenuje kurátora a predvo
lanie, ako aj ďalšie usnesenia doručí ku
rátorovi. Kurátor zastupuje účastníka, pre 
ktorého bol vymenovaný, kým sa tento o 
svoje zastúpenie nepostará. Odmena lohto 
kurátora je prednostnou položkou pri roz- 
vrhu náhrady.

(e) Súd z úradnej povinnosti je povin
ný doničiť Štátnemu pozemkovému úradu 
nrávonlatné rozvrhové usnesenie, opatrené 
doložkou právoplatnosti.

§9.
Štátny pozemkový úrad je povinný do 

verejnoprávnych požiadaviek árendátorom, 
30 dní od doručenia rozvrhovaného usne
senia (§ 8, ods. 6),

a) požiadavky, radené v rozvrhovom 
usnesení v prednostnom a pozemnoknižnom 
poradí, ktoré nebudú zachované a prevza
té. ako aj požiadavky, radené podľa § 8, 
ods. 4, alebo zaplatiť priamo oprávneným 
alebo složiť do súdneho depozitu,

b) postarať sa, aby zvyšok náhrady po 
srážke na odškodnenie zamestnancov po
dľa § 62 zákona č. 46 Ì 940 SI. z. bol zapí
saný do náhradoveí knihy podľa vládneho 
nariadenia č. 241/1940 SI. z.

§ 10.
V súdnom pokračovaní, uvedenom v §§ 

8 a 9, Štátny pozemkový úrad má tie isté ； 

práva ako vymáhajúci veríte f v exekučnom 
pokračovaní.

§ 11.
Ak Štátny pozemkový úrad predloží sú

du potvrdenie, že povinnosti, uvedenej v § 
9 vyhovel, súd z úradnej povinnosti vyma
že všetky vložené alebo zaznamenané tar- 
chové položky a poznámky na nehnuteľno
sti okrem tých, ktoré budú zachované a 
prevzaté, a vykoná podľa §§ 200 až 202 
exekučného zákona výplatu tej čiastky ná
hrady, ktorú Štátny pozemkový úrad složil 
do súdneho depozitu, a to tým oprávneným, 
pre ktorých 6a táto doň složila.

§ 12.
(り Živý a mŕlvy inventár a iné veci 

(príslušenstvo nehnuteľnosti), potrebné k 
prcváidzkc poínohospodárslva na nchnu- 
teFnosti, klorá sa stala podľa § 1 vlastní
ctvom štátu, môže Štátny pozemkový úrad 
vykúpiť, vyjmúc prípady, ak tieto veci pa
tria vlastníckym právom nežidom.
ド)Ak nedôjde k dohode o výške vý

kupnej ceny. Štátny pozemkový úrad vý
merom určí výkupnú cenu podľa cien v 
mieste obvyklých.

(3) Ak vecí, vykúpené pedľa ods.1,pa
trily vlastníkovi nchníiteľnosti, výkupná 
cena tvorí súčiastku náhrady za nehnuter- 
nosf.

(り Ak veci, vykiápend podľa ods.1,pa*  
trily ínci osobe ako vlastníkovi nehnufeľ- 
noslí, výkupná cena sa vypHtí vlastníkovi 
vecí.

(5) Ak Stáiny pozemkový úrad zistí do
tazom na príslušný okresný cúd, daňový 
úrad, okresný tirad, prípadne aj iný úrad, 
žc na vykúpených veciach viaznu prava 
tretích osôbt alebo zišli, že zaplaleníu pre- 
kážaiii iné dôvody, na miesto platenia slo
ží výkupnú cenu do depozita okresného sú
du s príslušným návrhom.

§ 13.
円 Štátny pozemkový úrad vyzvaniu po- 

dTa § 3, ods.1 a výmei\ vydaný podTa § 6, 
doručí len osobe, ktorej nehnuteľnosf sa 
stala podľa § 1 vlastníctvom štátu, výmer, 
vydaný podľa § 4, ods. 2, doručí len áren- 
dátoron, respektíve nájomcovi a výmer, 
vydaný podľa § 12, doručí len vlastníkovi 
vecí.

ド)Ak Štátny pozemkový úrad osobám, 
uvedeným v ods.1,výmer respektíve vy
zvanie doručiť nemôže, alebo do 15 dní od 
vypravenia nedôjde potvrdenie o doručení. 
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vymenuje im kurátora cieľom zastupovania 
pred Štátnym pozemkovým úradom.

§ 14.
Proti výmerom, vydaným Štátnym po

zemkovým úradom podľa tohto nariadenia, 
sCažnosf na Najvyšší správny súd je vylú
čená,

§ 15.
(J) Len čo nastane prechod vlastníctva 

nchnulcľnoslí podľa § 1,súdy z úradnej 
povinnosti zrušia na ne vedený zatvor, vnú
tenú správu, okrem vnútenej správy naria
denej podľa nariadenia s mocou zákona č- 
240 1940 Sl. z. a dražobné pokračovanie( 
vynímajúc prípady uvedené v § 1,ods. 2t 
písní- c),

ド)Slálny pozemkový úrad je oprávne
ný žiadat v>Thlásif dražbu za neplatnú z 
dôvodu, žc neboly splnené dražobné pod
mienky podTa § 185 exekučného zákona.
ド)Ak sa dražba zruší podľa § 179 

exekučného zákona, alebo vyhlási za ne
platnú podľa §§ 185 alebo 1S7 exekučného 
zákona (§ 1,ods. 2, písní, c), nemožno na- 
riadiC novú dražbu. Ak sa dražba vyhlá
sila za neplatnú podľa § 1S5 exekučného 
zákona, zvyšok vadia, respektíve zvyšok 
súm, zaplatených na dražobnú kúpnu cenu, 
po odpočítaní útrat dražby, súd vráti dra
žobnému kupcovi.

§ 16.
I1) Veriteľ, klorý má na nehnuteľnosti 

(§ 1)vložené záložné alebo exekučné zá
ložné právo, zaznamenané záložné právo 
alebo poznamenanú výkonユtelnosf zálož
ného prava, jc povinný na vyzvanie 
ho pozemkového úradu do 8 dní od jeho 
doručenia podať písomné osvedčenie o tom, 
či jeho pozemnoknižné zaistená požiadav
ka skutočne jestvuje a v akej výške, a to 
na istine, na úrokoch a na útratách.

(?) Za osoby nesvojprávne, osoby, kto
ré bývaiu mimo územia Slovenskej republi
ky, a právne osoby je povinný podať osved
čenie podľa ods.1 ich zákonný záslupca( 
respektíve ich splnomocnenec.

(3) Osobe, uvedenej v ods.1 a 2, ktorá 
osvedčenie podlá ods.1 do 8 dní od doru
čenia vyzvania nepodá alebo podá osved
čenie nepravdivé, uloží na návrh Štátneho 
pozemkového úradu okresný (štátny poli
cajný) úrad výmerom pokutu od 100 do 
100.000 Ks.

(*)  Ustanovenia zákona č. 46/1940 Sl- 
z., právnych predpisov lento zákon menia
cich a doplňujúcich a právnych predpisov 
na jeho základe vydaných, nakoľko odpo
rujú tomuto nariadeniu, neplatia pre prí
pady upravené v tomto nariadení.

(-)I po prechode nehnuteľnosti do 
vlastníctva štátu zostáva odborná správa 
Ministerstva hospodárstva podľa § 23, ods. 
3, poslednej vety zákona č. 46/1940 Sl, z. 
v znení čl.I. nariadenia č. 56/1941 Sl. z., 
kým nehnuteľnosť nevezme do držby štát, 
respektíve osoba, ktorú označí Štátny po
zemkový úrad.

(3) Tam, kde podľa § 1 vládneho na
riadenia č. 326/1940 Sl. z. sa počítajú le- 

od poznámky zamýšľaného prevzatia, 
lieto Icholy poéítaf pri nehnuteľno

stiach. na ktoré sa vzťahuje toto nariade
nie, odo dňa určeného vyhláškou Dod「a 
§ 1.

§ 18.
Toto nariadenie nadobúda účinnosí 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tuka v. r., 
Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v, r. Dr« Medrický v. t.

Sivák v. r. Stano v. r.
Čatloš v. r.

94.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 19. mája 1941 

o povinnom zamestnávaní poslucháčov 
vysokých škôl technických počas 

prázdnin.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 Sl. z, nariaduje;

§ t -
(*)  Üradyf ústavy a podniky štátne a 

štátom spravované a sväzky územnej a 
záujmovej samosprávy, ako aj podniky sú
kromné, ak zamestnávajú aspoň 1 kvali
fikovaného inžiniera alebo dvoch absol
ventov vyššej priemyselnej školy)a tak
tiež tie súkromné podniky, ktorých maji- 
teFom je kvalifikovaný inžinier, činný vo 
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svojom odbore, 6Ú povinné prijať do prázd
ninovej praxe poslucháčov vysokých škôl 
technických, slovenských štátnych obča
nov (v ďalšom texte „poslucháči").

(ツ Povinnosť podra ods.1 sa vzfahuje 
aj na majiteľov (nájomcov) poľnohospo
dárskych nehnuteľností vo výmere nad 
200 ha.

§ 2.
(*)  Poslucháči vysokých škôl technic

kých, slovenskí štátni občania, — okrem 
poslucháčov kreslenia — sú povinní konať 
vo svojom odbore prázdninovú prax. Po
slucháči vysokých škôl technických v cu
dzine sú povinní ciefom výkonu tejto pra
xe prihlásiť sa na Ministerstve hospodár
stva.

C) V odôvodnených prípadoch môže 
profesorský sbor vysokej školy technickej 
povoliť výnimku zpod ustanovenia ods.1

C) Dĺžku prázdninovej praxe určí Mi
nisterstvo školstva a národnej osvety po 
■vypúčutí príslušných ministerstiev.

(*)  Poslucháčom vysokých škôl tech
nických v cudzine uzná sa štúdium za 
platné iba vtedy, ak vykonajú prázdnino
vú prax podľa tohto nariadenia, alebo ak 
fia im povolí výnimka podfa ods. 2.

§ 3.
(l) O pridelení poslucháčov do prázd

ninovej praxe jednotlivým úradom, ústa
vom a podnikom uvedeným v § 1,roz
hoduje Ministerstvo hospodárstva so zre
teľom na potrebu úradov a ústavov, po
ťažne na rozsah a hospodársku nosnosť 
podnikov.

F) Ürady, ústavy a podniky uvedené 
v § 1 sú povinné v lehote určenej Mini- 
fiterstvom hospodárstva oznámiC skutoč
nosti rozhodné pre pridelenie posluchá
čov.

§ 4.
(')Pre právny pomer medzi zamestná- 

vateFom a poslucháčom platia obdobne 
ustanovenia zákona č. 154/1934 Sb. z. a n. 
s odchýlkami plynúcimi z tohto nariade
nia.

(2) Poslucháči sú povinní svedomite 
plniť im uložené povinnosti a zachovávať 
mlčanlivosť o všetkých veciach, ktoré ma
jú v záujme zamestnávateľa zostať v taj
nosti. Ustanovenia §§ 13 a 31 zákona č. 
111/1927 Sb. z. a n. platia aj pre posluchá
čov zamestnaných podľa tohto nariadenia.

§ 5.
(')Za práce vykonané cez prázdnino

vú prax prislúcha poslucháčom hrubý me
sačný plat, ktorý činí pred prvou štátnou 
skúškou — obdobnou skúškou v cudzine 
—najmenej 800.— Ks a po jej složení 
najmenej 1.000 Ks.

(2) Naturálne požitky, ktoré zamestná
vateľ poskytne poslucháčovi sa zarátajú 
do platu vo výške určenej dohodou me
dzí zamestnávateľom a poslucháčom.

Prázdninová prax sa zaráta v štátnej a 
inej verejnej službe pre zvýšenie služné- 
ho polovicou v praxi skutočne strávené- 
to času.

§ 7.
(')Nezachovania predpisov tohto na

riadenia majiteľom (nájomcom) neštátne
ho podniku je priestupok, ktorý tresce 
okresný (mestský notársky) úrad peňaž
ným trestom od 100.— do 20.000•一 Ks, 
ktorý sa v prípade nevymožiteľnosti pre
mení na zatvorenie od 1 dňa do 2 mesia*  
cov. .

(=)Následky nezachovania predpisov 
tohto nariadenia poslucháčmi 一 okrem 
následkov, ktoré plynú zo zákona と!54f 
1934 Sb. z. a n. — určia študijné predpisy.

§ 8.
To to nariadenie nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia a platí do 30. júna 1942; 
vykoná ho minister hospodárstva so zú
častnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r
Dr. Fritz v. r. čatloš v. r.

95.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 19. mája 1941 

o nostrifikácií zverolekárskych diplomov 
a doktorských diplomov veterinárnej 

medicíny.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 Sl. z. nariaďuje:
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('J Zverolekárske diplomy, nadobudnu
té po 14. marci 1939 na niektorej vysokej 
zverolekárskej škole v cudzine, oprávňu
jú majiteľov k výkonu zverolekárskej 
praxe na území Slovenskej republiky len, 
ak boly Ministerstvom školstva a národ
nej osvety v dohode s Ministerstvom ho- 
spodárslva nostrifikované.

(=)Za zverolekárfiky diplom podľa ods. 
1 sa pokladá aj potvrdenie o vykonaných 
štátnych skúškach, ktoré niektoré vyso
ké zverolekárske školy v cudzine vydáva
jú cudzím štátnym príslušníkom namiesto 
zverolekárskych diplomov.

Podrobné predpisy o nostrifíkáci zve
rolekárskych diplomov podra § 1 vydá Mi- 
nislerstvo školstva a národnej osvety v 
dohode s Ministerstvom hospodárstva vy
hláškou v Úradných novinách, v ktorej 
určí aj podmienky nostrifikácie, najmä 
spôsob skladania doplňovacích skúšok, 
absolvovanie predbežnej praxe a pod.

§ 3.
Doktorské diplomy veterinárnej medi

cíny, nadobudnuté po 14. marci 1939 na 
niektorej vysokej zverolekárskej škole 
v cudzine, oprávňujú majiteľov užívaf ti
tulu doktora veterinárnej medicíny na úze*  
mi Slovenskej republiky len, ak boly Mi*  
nislcrstvom školstva a národnej osvety 
v dohode s Ministerstvom hospodárstva 
noslriíikovaná.

§4 
No^trifikovaf možno len doktorské 

diplomy lých zverolekárov, ktorí sú opráv
není na území Slovenskej republiky vyko
návať zverolekársku prax.

§ 5.
Predpisy o nostrifikácii doktorských 

diplomov veterinárnej medicíny vydá Mi

nisterstvo školstva a národnej osvety 
v dohode s Ministerstvom -hospodárstva 
vyhláškou v Úradných novinách.

§ 6.
Týmto nariadením nie 6Ú dotknuté 

práva zverolekárov —- cudzincov( ktoré 
vyplývajú z osobitných medzinárodných 
dohovorov.

§ Z
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
školstva a národnej osvety a minister ho
spodárstva.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr, Fritz v. r.

Dr. Pružinský v. r. Dr, Medrický v. r.

Sivák v. r. Siano v, r.

Čatloš v. r.

96.
Vyhláška 

ministra dopravy a verejných prác 
zo dňa 26. mája 1941

o zrušení koncesie Elektrickej lokálnej 
železnice Bratislava—krajinská hranica.

Podra § 10, ods. 2 a § 23, ods.1,písní, 
c) zákona č. 86/1937 Sb. z. a n. vyhlasu
jem:

Podľa usnesenia vlády zo dňa 26. má
ja 1941 zrušuje sa koncesia, ktorá bola 
udelená na základe splnomocnenia dané
ho zák, čl. XIX/1909 výnosom býv. uh. 
ministra obchodu zo dňa 5. júna 1909 Čt 
45.947 pre elektrickú lokálnu železnicu 
Bratislava—krajinská hranica.

Stano v. r.

Tl&£: Andrej ▼ Bratisla”，Trieda krUa Alexandra g.12.



Slovenský zákonník
je uydáuaný podľa zákona č, lí/1940 SÌ, z. v jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden rok činí レ tuzemsku 120 Ks, do zahraničia 
170 Ks s výhradou prípadného zvýšenia pri nepredvídaných okolno
stiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných výdavkov alebo 
mimoriadne veľkom rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť naraz 
najneskoršie do 75. marca príslušného kalendárneho roku.

Kto zašle nejakú sumu na nový ročník po marcit bude pokla- 
daný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako záloha na 
konečnú cenu celého ročníka; pritom záloha bude vyúčtovaná po 
ukončení ročníka podľa súhrnu cien jednotlivých čiastok,

V drobnom predaji účtuje sa Slovenský zákonník za každú stra
nu 20 halierov, najmenej však 九一Ks.

Cena jednotlivých Čiastok objednaných do cudziny je o 50% 
uyMia; za túto cenu zasielajú sa objednané čiaslky zákonníka poštou 
po predchádzajúcom zaplatení.

Nodo vydané a doteraz vyslé čiastky predávajú sa i v knih- 
kupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymieňajú a neberú nazpät.
Vypovedaf ďalšie odberanie zákonníka možno len písomne pred 

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do štyroch týždňov po ich vydaní; ak neboly 
リ tejto lehote reklamované, dodajú sa len po zaplatení ceny prisluš. 
nej čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u Po^touei 
sporiteľ ne 仆!0*  2 (Predsedníctvo vlády — Slovenský zákonník a 
Úradné noviny. Bratislava.) Platenie poštovými známkami sa nepriji*  
ma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ (odbera
teľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesť čislo čiastky (a 
číslo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielal len

ADMINISTRÁCIÍ 
SLOVENSKÉHO ZÁKONNÍKA 

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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Čiastka ユア・ Vydaná dna 3L mája 1941. Ročník 1941.

OBSAH: 97. Nariadenie s mocou zákona o povinnom prihlasovaní zásob jedlých múk, pšenice a 
raži a o díslribúdi múky a chleba.

97.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 29. mája 1941 

o povinnom prihlasovaní zásob jedlých 
mg pšenice a raži a o distribúcií múky 

a chleba.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
(*)  Majilelia, námestníci a nájomci 

—ich zástupcovia — všetkých podnikov 
(vpočilanc mlynov), ktoré majú v deň na
dobudnutia účinností tohto nariadenia na 
sklade alebo ináč k dispozícii jedlé múky, 
pšenicu a raž, sú povinní osobne alebo 
doporučeným listom prihlásit tieto záso
by príslušnému obecnému (obvodnému) 
notárskemu úradu (v Bratislave — mest- 
ekčniu notárskemu úradu) najneskôr do 
3. júna 1941 vpočitane.

(り Hlavy domácnosti — ich zástupco
via—zodpovedné orgAny ústavov, spolkov 
a iných sdruženi osôb (v ďalšom texte 
„sdruzenia"), ako aj osoby, ktoré sa stra
vujú mimo domacnosli, sú povinné prí- 
hlúsíf na mieste, spôsobom a v lehote, 
nko je uvedené v ods.1,zásobu jedlej 
múky nad 10 kg na o^obu alebo zodpo
vedajúce irnožslvo pšenice a raži spolu. 
Zodpovedajúce množstvo sa určuje tak, že 
1 k& obilia sa rovná 75 dkg jedlej múky. 
Pri vypočítaní zásob k hláseniu možno rá
tať len lie osoby, ktoré sa v den nado
budnutia účinnosti tohto nariadenia v do
mácnosti alebo fidružení skutočne stra- 
vovaly.

(3) Ustanovenia ods, 2 nevzťahujú 6a 
na osoby uvedené v § 5, ods.lt písm. a) 
vládneho nariadenia č. 166/1939 SI. z.

C) V prihláškach podľa ods.1 a 2 tre
ba uviesf;

a) meno (firmu), zamestnanie (druh 

podniku) a bydlisko (sídlo, ßtanovište) pri- 
hlasovatefa — zastúpeného —.

b) množstvo múky nad 10 kg na oso
bu alebo zodpovedné množstvo pšenice a 
raži,

c) v prihláškach podra ods. 2 okrem 
toho aj pačet osôb rozhodný .pre určenie 
zásob múky, poťažne pšenice a raži.

§ 2.
t1) Notárske úrady (mestský notársky 

úrad) zahlásia do 6. júna 1941 Minister
stvu hospodárstva množistvo jedlej múky, 
pšenice a raži prihlásené podlá § 1.

(2) V hlásení podlá ods.1 treba uviesf:
a) množstvo múky, pšenice a raži, pri

hlásené podTa § 1,ods.1,
b) množstvo múky, pšenice a raži pri

hlásené podfa § 1, ods. 2t a to úhrnné 
pre každú z týchto skupín.

Spotrebitelia( ktorí prihlásia podfa § 
1,ods, 2 do 3. júna 1941 vpočitane zásoby 
múky, prevyšujúce množstvo určené na 
jednu osobu vyhláškou ministra hospodár
stva č. 86/1941 Úr. nov.(10 kg), sú bez
trestní, ak zachovajú ustanovenia § 7.

§ 4.
I1) Odo dňa 3. júna 1941 vpočitane je 

prípustný predaj všetkých druhov jedlých 
múk a chleba len 6pô<sobom určeným tým
to nariadením.

(2) Výnimku z ustanovenia ods.1 mô
že povoliť minister hospodárstva v prípa
doch zvlášť odôvodnených.

§ 5.
(')Hlava domácnosti — je>j zástupca — 

je povinná najneskôr do 5. júna 1941 vpo
čitane prihlásiť všetkých členov svoje-j do
mácnosti —okrem samozásobiteľov a zá
sobených (§ 7) 一‚ a to:

a) osobitne na odber múky na vare
nie a

Cena 2-20 Ks.
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b) osobitne na odber chleba alebo 
múky na chlieb.
ド)Osoby, ktoré sa stravujú mimo do- 

mácnostif môžu 6a prihlasif len na odber 
chleba.

(3 ) Prihlášku na odber múky alebo 
chleba možno podaf len jednému obchod
níkovi alebo pekárovi a len v bydlisku 
prihlasovatefa.

(り Na odber múky možno 6a prihlásiť 
u obchodníka oprávneného k obchodova
niu 6 múkou alebo u mlynára, ktorý do 
dňa nadobudnutia účinnosti tohto naria
denia bol oprávnený predávať múku 
v drobnom priamo spotrebitelom.

(rj Na odber chleba možno 6a prihláisiť 
u obchodníka alebo u pekára. Kto si 
však chce pieci chlieb sám, môže 6a pri- 
hlásif na odber múky na chlieb len u ob
chodníka alebo u mlynára (ods. 4).

(ツ Z prihlášok na odber chleba, ktoré 
boly odovzdané obchodníkovi, vyhotoví 
tento osobitný výkaz, a to jediný, ktorý 
odovzdá pekárovi. Obchodník môže odo
vzdať výkaz len jednému pekárovi. Pe
kári na základe im odovzdaných výkazov 
si opatria múku sami a sú povinní ob
chodníkom dodávať chlieb podfa odo
vzdaných im prihlášok, uvedených vo vý
kazoch.

§ 6.
(*)  Obchodníci, mlynári a pekári sú po

vinní od každého, kto sa u nich chce pri
hlásiť, prijať prihlášku, ale len pre laký 
počet osôb, aký môžu uspokojiť.

(')Obchodníci, mlynári a pekári vy
dajú prihlasovateľovi dvojmo odberné le- 
gilim豆eie. a to：

a) osobitne na odber múky na varenie 
(legitimáciu môže vydať obchodník alebo 
mlynár) a

b) osobitne na odber chleba alebo mú
ky na chlieb (legitimáciu na chlieb môže 
vydať obchodník alebo pekár, legitimáciu 
na múku na chlieb môže vydať obchodník 
alebo mlynár).

f) Odberné legitimácie vyhotovené po
dľa vzorov 1 a 2 uvedených v prílohe 
tohto nariadenia, 6Í zaopatrí prihlasova
teľ (v trafikách； v Bratislave — u obchod
níka alebo pekára) a vyplní ich. Vy
plnené, podpísané a obchodníkovi, mly
nárovi alebo pekárovi odovzdané odberné 
leßilimácie treba považovať za prihlášky 
podľa § 5.

(;)Jedno vyhotovenie odbernej legiti

mácie si ponechajú obchodníci, mlynári a 
pekári a druhé vydajú prihlasovateľovi.

C) Pri každom nákupe múky alebo 
chleba musí zákazník predložiť odbernú 
legitimáciu, do ktorej obchodník, mlynár 
alebo pekár zapíše množstvo odobranej 
ir；úky alebo chleba a dátum odberu.

§ 7・
(')Osoby, ktoré kryjú svoju potrebu 

múky a chleba alebo potrebu v domác- 
no-sti z vlaislnej úrody alebo zo zásob, 
ktoré dostávajú ako árendovné alebo iné 
plnenie v obili alebo v mlynských výrob
koch (fiamozásobovatelia — § 5, ods.1, 
písm, a) vl. nár. č.1661939 Sl. z.), nesmú 
sa prihlásiť ani na odber múky ani na 
odber chleba do toho času, kým ich zá
soba neklesne na prípustné množstvo mú
ky, určené vyhláškou ministra hospodár
stva č. 86，1941 Ür. nov., poťažne na zod
povedajúce množstvo pšenice a raži po
dľa § 1,ods. 2 tohto nariadenia.

ド)Hlavy domácnosti, sdruženia a iné 
osoby v ods.1 neuvedené, ktoré majú zá
soby na člena domácnosti alebo osobu, 
stravujúcu 6a v ich domácnosti, nad 10 kg 
múky alebo zodpovedajúceho množstva 
pšenice a raží spo!u (osoby zásobené), smú 
■sa prihlásiť len na odber chleba, nie však 
na odber múky na varenie a múky na 
chlieb do toho času, kým ich zásoby ne
klesnú na množstvo určené vyhláškou 
uvedenou v ods,1.

(3) Prevyšujúce zásoby osôb v ods. 2 
uvedených, môžu sa spotrebovať len v ta
kej miere, ako je určená mesačná dávka 
na múku podľa § 9.

§ 8.
Pomer váhy múky na chlieb k váhe 

chleba sa určuje na 1:ľ ...

§
C) Mesačnú dávku múky a chleba, 

pripadajúcu i)a jednu osbu, určí minister 
hospodárstva na návrh Obilnej spoločno- 
sti pre Slovensko vyhláškou v Úradných 
novinách. Väčšie množstvo múky a chle
ba sa zakazuje nielen predať a dodať, ale 
aj odobrať.

ド)Nárok na mesačnú dávku múky a 
chleba je neprenosný.

§ 10-
(*)  Podnikatelia — okrem pekárov — 

a zodpovedné orgány sdruženi (§ 1,ods- 
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2), ktoré k prevádzaniu svojho podniku 
alebo štatutárnej činnosti potrebujú múku 
alebo chlieb, majú prihlá<sif svoj mesačný 
odber múky alebo chleba najneskôr do 5. 
júna 1941 u svojho dodávateľa prihláška
mi nimi eamými vyhotovenými podľa vzo
rov č. 3 a 4 uvedených v prílohe tohto 
nariadenia.

ド)Pekári môžu podaf prihlášku len 
na múku potrebnú na pečenie pečiva na 
jeden mesiac. Na mesačný odber múky na 
chlieb predložia svojmu dodávaleíovi vý
kaz prihlásených zákazníkov podľa vzo
ru č. 7 uvedeného v prílohe lohlo naria
denia.

(3) Notársky (mestský notársky) úrad 
preskúma, či prihlásená potreba zodpo
vedá doterajšiemu priemeru spolreby a 
potvrdí na prihláške podra ods.1 a 2, či 
prihlásená potreba múky je primeraná 
rozsahu podniku.

(*)  Dodávatelia vydajú prihlasovateľo
vi na základe prihlášok podlá ods.1 a 2 
odberné legitimácie, a to osobitne na od
ber múky a osobitne na odber chleba ale
bo múky na chlieb podľa vzorov č. 5 a 6 
uvedených v prílohe tohlo nariadenia.

§ ÍL
(ハ Obchodníci, pekári a mlynári, klorí 

predávajú múku priamo spotrebilclovi, 
soslavia Iroimo výkaz u nich prihlásených 
osôb, podnikov a sdruženi podlá vzoru 
č- 7 uvedeného v prílohe lohlo nariade
nia a odošlú naineskôr 8. júna 1941 jedno 
vyhotovenie nolárskenni (meslskôniu no
társkemu) úradu, druhé vyhotovenie — 
okrem mylnárov — svoiniu dodávaleľovi 
a tretie sí ponechajú pre seba： mlynári 
odošlú druhé vyhotovenie výkazu Obilnej 
spoločnosti pre Slovensko v Bratislave.
ド)Obchodníci však nesmú zapísať do 

výkazu podTa ods.1 ani počet osôb pri
hlásených li nich na odber chleba, ani 
množstvo chleba prihlásené pre podniky a 
sdruženia (§ 5, ods. 6).

ド)K výkazu podfa ods.1,zaslanému 
nolárskenm (mestskómu notárskemu) úra
du. treba pripojiť druhé vyhotovenie vše
tkých odberných legitimácií.

(•) Notársky (mestský notársky) úrad 
skontroluje, či jedna a tá islá domácnosť, 
sdruženie, podnik alebo iná osoba, ne
podala prihlášku u dvoch alebo viacerých 
dodávateľov a či vôbec mohla byt pri
hláška podaná vzhľadom na ufitanovenie 
§ Z .

(')Pre veľkoobchodníka platia výkazy 
uvedené v ods.1 ako prihlášky na odber 
múky.

§ 12.
(')Veľkoobchodník sostavi trojmo so

znam výkazov u neho prihlásených malo
obchodníkov, iných podnikateľov a sdru
ženi podľa vzoru č. 8, uvedeného v prí
lohe tohto nariadenia a odovzdá najne
skôr do 10. júna 1941 vpočitane jedno vy
hotovenie okresnému úradu, druhé Obilnej 
spoločnosti pre Slovensko a Irelie si po
nechá pre seba.

円 Ak má veľkoobchodník výkazy (§ 
11)aj z obcí iného okresu, sostavi svoj 
soznam podľa vzoru č. 8 v toľkých vyho
toveniach, aby z nich mohol za-slať po jed
nom každému okre<snému úradu, z obvodu 
ktorého mu prihlášky došly.

C) Okresné úrady (mestský notársky 
úrad) skontrolujú, Či sa ten išly naloob- 
chodník, iný podnikateľ alebo sdruženie 
prihlásily skutočne len u jedného dodá- 
vateTa.

(*)  Soznam podfa od<s.1 a 2 platí pre 
Obilnú spoločnosť pre Slovensko ako pri
hláška na odber múky. Obilná spoločnosť 
pre Slovensko urči podľa týchto soznamov 
mlyn alebo mlyny, ktoré budú dodávať 
múku jednotlivým odberateľom.

§ 13.

Ak odoberá maloobchodník, pekár, 
iný podnikaleT alebo sdruženie múku pria
mo z mlyna, musí tiež vyhovieť ustano
veniam § 12.

§ 14.
ľ) Prestúpiť k inému dodávateľovi mož

no len z vážnych dôvodov. O odhlásení 
vydá na základe potvrdenia doterajšieho 
dodávateľa notársky (mestský notársky) 
úrad potvrdenie podľa vzoru č. 9 uvede
ného v prílohe Lohto nariadenia.

ド)Znova sa možno prihlásiť len vtedy, 
ak sa novému dodávateľovi predloží po
tvrdenie notárskeho (mestského notár
skeho) úradu podľa vzoru č. 9, uvedeného 
v prílohe tohlo nariadenia. Toto po
tvrdenie ei nový dodávateľ ponechá a 
predloží príslušnému notárskemu (mest
skému notár-skemu) úradu spolu s hláse
ním zmien podra § 15. Bez tohto potvr
denia žiaden obchodník, pekár alebo mly
nár nesmie prijaf prihlášku po 5. júni 
1941.

円 Ustanovenia ode,1 a 2 sa nevzťa
hujú na samozásobovateľov a zásobených, 
ktorým klesly zásoby v smysle § 7. Títo 
sa môžu prihlásil len na základe po
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tvrdenia notárskeho (mestského notár- | 
skeho) úradu podľa vzoru č.10, uvedené- | 
ho v prílohe tohto nariadenia. Tolo po- । 
tvrdenie vydá notársky (mestský notársky) 
úrad len vtedy, ak sa presvedčí, že dote
rajší samozásobovateT alebo zásobený sku- 
tcčne nemá už vyššie zásoby, ako sú uve
dené v § 7.

§ 15.

(')SpotrebiteF (§§ 5 a 10) je povinný 
hned zahlásiť svojmu dodávalelovi každú 
zmenu. Obchodníci a pekári zahlásia prí
slušnému notárskemu úradu a dodávate
ľovi všetky zmeny nastalé behom mesia
ca najneskôr do 23. dňa každého mesiaca 
podľa vzoru č.11,uvedeného v prílohe 
tohto nariadenia. Veľkoobchodníci majú 
túto povinnosť voči príslušnému okresné
mu úradu (v Bratislave — mestskému no
társkemu úradu) a Obilnej spoločnosti pre 
Slovensko, maloobchodníci, ak odoberajú 
múku priamo z mlyna a mlyny, ktoré pre
dávajú v drobnom, voči notárskemu (mest
skému notárskemu) úradu a Obilnej spo
ločnosti pre Slovensko do 25. dňa každého 
mesiaca.

(=)Zmeny, ktoré boly hlásené Obilnej 
«spoločnosti pre Slovensko najneskôr do 
25. dňa každého mesiaca, vezmú sa do 
ohľadu len v nasledujúcom mesiaci.

16.
Ustanovenia tohto nariadenia 6a ne

vzťahujú na zásobovanie príslušníkov ar
mády a pracovných sborov stravovaných 
vojenskou správou.

§ 17.

Minister hospodárstva 6a splnomocňu
je, aby podľa potreby v duchu tohto na
riadenia urobil prípadné ďalšie opatrenia 
a uverejnil ich vyhláškou v Slovenskom 
zákonníku.

§ 18.

Porušenie predpisov lohlo nariadcnií 
a vyhlášok podľa neho vydaných tresce 
sa podľa hlavy VIII. zákona č.1311936 
Sb. z. a n., najmä (iež s použitím ustano
vení § 189 uvedeného zákona o prepad
nutí predmetov v prospech stálu.

§ 19.

Toto nariadenie nadobúda účinnosf 
dŔom 1.júna 1941; vykoná ho minister 
hospodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Mach v. r. 

ai za predsedu vlády

Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.

aj za mm. Dj Medrického
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Príloha ん nariadeniu, s mocou zákona č. 9711941 SI. z.

Vzor č.1.

Odberná legilimácia 
_________ ______ ___ _________________ na odber múky na varenie podľa 
(Meno, firma obchodníka alebo mlyna.) § 6, ods. 2, bod a) nariadenia

s mocou zákona č. 97/1941 SI. z.

Meno a bydlisko prihlasovalefa: ____ ______ ____ 一 ulica -----------------  č. d--------
Zamestnanie hlavy domá cn os ti:  .........—• Je fažko pracujúci? -------(áno, nie)*)
Počet členov domácnosti ________________ __________________________________
Hlásená zásoba múky:_________pšenice---------------raži--------------- (v kilogramoch).

Vyhlasujem na svoju čest a svedomie, že som sa na odber múky na varenie 
inde neprihlásil, že tu uvedené dáta sú pravdivé a že mám vedomie o lom, že za 
hlásenie nepravdivých dát budem potrestaný peňažným trestom do 60.000.一 Ks alebo 
zatvorením do 6 mesiacov alebo obojím trestom (hlava VIII. zákona č. 131/1936 
Sb. z. a n.).

V __________________  dňa _________ _____ 一 !941.

Podpis prihlafiovatefa.

•) Ťažko pracuiúci &ú osoby, konajúce Užké fyzické práce napríklad v baniach, továrňach, 
pri stavbách ユ v lesoch.

Množstvo odobranej múky na varenie n dátum v mesiaci
■i

jún iúl J august
二・ ------二^^-= 1 一 …q  二:一・f—一一^ 二:・二=-
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Vzor č. 2.
Odberná legitimácia 

---------- ---------------------------------------- ---- na odber chleba alebo múky na 
(Mtno, firma obchodníka, pekára alebo chlieb podľa § 6, ods. 2, bod b)

mlyna.) nariadenia s mocou zákona č.
97/1941 Sl. z.

Meno a bydlisko prihlasov'atera: ____ ____________  ulica ____________ č. d.___ _
Zamestnanie hlavy domácnosli: __________ Je fažko pracujúci?____  (áno, nie)*)
Počet členov domácnosti:______________
Hlásená zásoba múky:_________ .pšenice__________raži__________ (v kilogramoch).
Budem odoberať： _________________________________ (chlieb, čí múku na chlieb?).

Vyhlasujem na svoju česť a svedomie, že som sa na odber chleba alebo múky 
na chlieb inde neprihlásil, že tu uvedené dáta sú pravdivé a že mám vedomie o lom, 
že za hlásenie nepravdivých dát budem potrestaný peňažným trestom do 60.000.— 
Ks alebo zatvorením do 6 mesiacov alebo obojím trestom (hlava Vili, zákona č. 
1311936 Sb, z. a n,),

V __________________  dňa ________________  1941.

Podpis prihlasovatefa.

*) Ťažko pracujúci sú osoby, konaiúcc tažké íyzické práce napríklad v baniach, továrňach, 
pri slavbách a v lesoch.

Množstvo odobraného chleba alebo múky na chlieb v mesiaci

jún august泡
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Vzor č, 3.

Prihláška podľa § 10 nár. s moc. zák,ミ 97 1941 SL z.

Obchodníkovi (mlynu) ------------- -------- ----- v ---------------------------------------

Prihlasujem sa k Vám na odber múky (nie múky na chlieb) pre podnik (sdru-

ženie) _____________________ _____ ____ _________________

Mesačná potreba tejto múky je：----------------------- ---------- ----

Pudpis ‚prihldsüvatvïa. Pohŕdenie nolärskuho (mestského nolúrskeho)
úradu.

Vzor £. 4.

Prihláška podľa § 10 nár. s moc, zák. č. 97/1941 SI. z.

Obchodníkovi (mlynu, pekárovi) ________________  v ____________________

Prihlasujem sa k Vám na odber chleba (múky na chlieb) pre podnik (sdruže

nie) --------------- ------------------------------------------------------------------------------------

Mesačná potreba chleba (múky na chlieb) je: ----- ------------------------------- kg.

Podpis prihlás。vulelユ・ Potvrdenie nutärskeho fXúlár»kehú)
úrudu.
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Vzor č. 5.

Odberná legitimácia 
na odber múky pre pcdniky (sdruženia) podfa § 10, ods. 4 nariadenia s mocou 

zákona č, 97 1941 Sl. z.

Meno dodávaleFa: _____________________________________________ __________

Meno a sídlo prihlasujúceho podniku (sdruženia): ________________________  

_____________ ___ _______________ v _________________ _______ _------------  

Množstvo prihlásenej polreby múky (nie na chlieb) je: __________________ - kH，

Podpis prihlasuvalcra.

Vzor č. 6.

Odberná legitimácia 
na odber chleba (múky na chlieb) podľa § 10, ods. 4 nariadenia s mocou zákcna 

č. 97 1941 Sl. z.

Meno dodávateľa __________ ___ _____ _____ ______ _________ ________ ___
Meno a sídlo prihlasujúceho podniku, (sdruženia) je: _______ ____ ________

________________________ ___ ___  v __________________________________ 
Množstvo prihlásenej potreby chleba (múky na chlieb) je： ______________kf.

Podpis prihl jsovoteľa.
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Vzor č. 7.

Firma, šidlo

Výkaz
prihlásených spetrebiUfov podra § 10, ods. 2 a § 11,ods.1 nariadenia s mocou zákona 

č. 97 1941 SI. z.
(Vyholoví obchodník, pekár, mlynár.)
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Vzor t. 8.

Kirma, šidlu.

Soznam 
výkazov prihlásených maloobchodníkov, pckárovf sdruženi a podnikov podra § 12, 

ods.1 nariadenia s mocou zákona č. 97/1941 SL z.
(Vyhotoví veľkoobchodník a pekár, ak odberá múku priamo z mlyna.)
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Vzor č. 9.

Povolenie podľa § 14, ods.1 nariadenia s mocou zákona č. 97,1941 SL z.

Potvrdenie.

Polvrcfuicm, žc ------------------------------------------------------------------------- (klo)

sa dnom __________________ 1941 od odberu múky (múky na chlieb, chleba) 

u svojho doterajšieho dodivalcTa skutočne odhlásil. Počet odhlásených osôb 

(množstvo múky, chleba) je: _______________ ___ kg.

V--------ヽ------------  dňa -------------------------  1941.

Pečiatka a pGdp】s noi. (mcslsk, noi.) úradu.

Vzor č.10.

Povolenie podlá § 14, ods. 3 nariadenia s mocou zákona č. 97/1941 Sl. z.

Povolenie«

Povoľujem týmto ______________________________________ (komu?)
bytom v _________________________ _ ulica, č. d. ----------------------------- - aby
sa k odberu múky, múky na chlieb, chleba prihlásil u ______________________ 

________________________________ (meno obchodníka, pekára, mlynára) 

v ___________________________________ _
Počet osôb (množstvo múky alebo chleba) je: _______二_____ kg.

V _______________________  dna ...................  1941.

P“ialka a podpis noi. (mcslsk. no-t.) úradu.
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Vzor č.11.

Hlásenie zmien podTa § 15, nariadenia s mocou zákona č. 97 1941,

Hlásenie zmien.

Hlásim, že sa u mňa behom mesiaca ________________ 1941 prihlásilo
k odberu múky (múky na chlieb, chleba) ______________ ____ osôb.

Odhlásilo sa v tom istom čase___________  osôb.
Novoíprihlásené mmiožstvo múky (múky na chlieb, chleba) je:______ I
Odhlásené množstvo je:_________ kg.

V --------------------------------------- dňa---------------------------- 1941.

Pečiatka a pcdpLs obchodníka, mlyna 

alebo pekára

Tlač： Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra e 12
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rov úradníkov Slovenských Železníc. — 99, Vyhláška ministra financií, ktorou sa uverej- 
力uje opatrenie Slovenskej národnej banky v Bratislave o úprave platobného slyku medzi 
Slovenskou republikou a Belgiokom.—100, Vyhláíka ministra financií, ktorou sa uve
rejňuje opælrenie Slovenskej národnej banky v Bratislave o úprave platobného »tyku 
medzi Slovenskou republikou a Holandskom.—101,Vyhláška ministra financií o pauía- 
lizovani dane z obratu u poTnohcMpodárov na rok 1940.—102. Vyhláíka ministra národ
nej obrany o nástupnom termine vysvätených (ordinovaných) duchovných osôb do pre・ 

zen&nej služby v roku 1941.

98.
Vládne nariadenie 

zo dna 26. mája 1941
o úprave niektorých služobných a plato
vých pomerov úradníkov Slovenských 

železníc.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 

210 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. na
riaďuje:

§ t
(り Pre úradníkov Slovenských železníc 

statusu Ilia a IHb, ktorí sú v d.eň nado
budnutia účinnosti tohto nariadenia v čin
nej filužbCf zriaduje 6a kategória nižších 
prevádzkových a administratívnych úrad
níkov, do ktorej sa títo prevedú 6 doteraj
ším služobným platam.

(3) Na úradníkov uvedených v ods.1 
vzťahujú sa obdobne so zmenami, ktoré 
plynú z nefikorších právnych predpisov, 
§§ 11 a 12 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n., 
pokial sa vzfahujú na úradníkov III. (pre 

štajtús Ilia) a IV. (pre štatús Illb) služob
nej triedy, ďalej § 1,ods. 3 a 4, §§ 4, 8, 
11,13 až 20, 57 až 74, 76 až 79, 81 až 83 
vládneho nariadenia č. 15/1927 Sb. z. a n., 
pokiaT 6a tieto predpisy nevzfahujú iba 
na úradníkov L alebo II. služobnej triedy 
alebo na ustanovenie čakateľom, a na
koľko neodporujú tomuto nariadeniu.

Vláda systemizuje pre úradníkov uve
dených v § 1 potrebný úhrnný počet 
miest, a to pre úradníkov štatúsu Illa v 5. 
až 7. platovej stupnici a pre úradníkov 
štatúsu Illb v 6. a 7. platovej stupnici. 
O udelení systemizovaných miest platí § 
15 a ďalšie ustanovenia vládneho naria
denia č. 15/1927 Sb. z. a n. a udeľovani 
úradníckych služobných miest.

Üradnikom kategórie nižších prevádz
kových a administratívnych úradníkov 
prislúchajú tieto úradné tituly:

Titulové meno
V plat, stupnici I Pre úrad, b ý v. Statusu Titulový prfdomok

Il nia nib

5. hl. revid.
6. revident
7. a&íNent

hlavný ofic. 
oiiciál

Slovenských železníc

§ 4.
Ustanovenia vládneho nariadenia č. 

15/1927 Sb. z. a □. o viazaní syatemizo- 
vaných miest úradníkmi štatúsu Úla a Illb 
6a zrušujú*

§ 5.
Toto nariadenie nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia; vykaná ho minister do
pravy a verejných prác.

Dr. Tuka v. r. 
Stano v. r.

Cena 1.20 Ks.
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tovarových dodávok, a to z dodávok, 
uskutočnených pred i po uverejnení tohto 
opatrenia,

b) úhrady z iných titulov. Pŕí týchto 
úhradách z Belgicka na Slovensko, pre
sahujúcich protihodnotu RM 100.—, tre
ba ai vopred vyžiadať súhlas Slovenskej 
národnej banky,

Čl.4.
(') Počínajúc dňom nadobudnutia 

účinnosti tohto opatrenia môžu slovenskí 
vývozci fakturovať do Belgicka a sloven
skí dovozci sjednávať uzávierky na do
dávky z Belgicka len v Kst RM alebo 
v Bfre,

(2) Záväzky, vzniklé pred účinnost-ou 
tohto opatrenia, nakoľko znejú na štvrtú 
menu, prepočítajú 6a pri úhrade cez 
„Zvláštny účet — obsadené územia'* na 
RM podta stredného kurzu príslušnej me
ny značeného v Berlíne v deň vplatby.

Čl.5.
Prevádzanie úhrad cestou súkrom

ných kompenzácií je vylúpené. Výnimku 
tvoria záväzky, vzniklé pred 10. maiom 
1940, ktoré sa môžu 5 povolením prísluš
ných devízových miest vyrovnať aj sú
kromnou kompenzáciou, aby 6a predišlo 
eventuálnym kurzovým diferenciám.

Čl.6.
Vývozné pohľadávky za tovar vyveze

ný do Belgicka po vydaní tohto opatre
nia nepodliehajú predpisom o povinnom 
postupe vývozných pohľadávok a tvoria 
íalšiu výnimku z opatrenia Slovenskej 
národnej banky č.10, uverejneného vy
hláškou míní&tra- financií č. 251/1939 SI. z.

ČL 7.
Slovenská národná banka bude vy

berať zo súm, skladaných na „Zvláštny 
účel — obsadené územia'*  a zo súm z ne
ho vyplácaných odmenu vo výške 
—najmenej 5.— Ks z položky, okrem 
počtového a skut&čných trov,

Čl.8.
Toto opatrenie nadobúda účínnosf 

dňom 12, mája 194L

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE,

Guvernér: Ndm. riadilef:
Dr. Karvaš v, r. Dr. Vírsík v. r.

99.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dna 29. mája 1941, 

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o úprave 
platobného styku medzi Slovenskou ne- 

pnblikoa a Belgickom
-t .I. e：/-I

Podfa § 4 vládneho nariadenia č. 179/ 
1931 Sb. z. a n.( ktorým 6a vykonáva 
ustanovenie § 2, bodu 2 zákona 也 7 1924 
Sb. z. a ako aj § 9 opatrenia Stáleho 
výboru č.166 1929 Sb. z. a ロ・，a podľa § 
1 vládneho nariadenia c. 3,1939 SI. z. vy
hlasujem opatrenie Slovenskej národnej 
banky v Bralifilave č. 27.

Dr. Pružinský n. r

Opatrenie
Slovenskej národnej banky 

伍•27)
zo dna 12. mája 1941

o úprave platobného styku medzi Sloven
skou repablíkoa a Belgickom.

Čl.1.
Platobný styk medzi Slovenskou re

publikou a Belgickom prevádza 6a pro
stredníctvom Nemeckej súctovacej po
kladnice (Deutsche Verrechn ungskasse) 
v Berlíne. Pre uskutočnenie vzájomných 
platov medzi Slovenskom a Belgickom 
je smerodajná platobná dohoda, platná 
medzi Slovenskou republikou a Nemec
kou ríšou na strane jednej a medzi Ne
meckou ríšou a územiami obsadenými Ne
meckom na strane druhej.

Čl.2,

K prevádzaniu vzájomných úhrad me
dzi Slovenskou republikou a Belgickom 
slúži „Zvláštny účet — obsadené územia" 
(Sonderkonto Besetzte Gebiete), vedený 
pre Nemeckú 6Účtovaciu pokladnicu u 
Slovenskej národnej banky a rovnaký 
účet Slovenskej národnej banky, vedený 
u Nemeckej súčtovacej pokladnice. Oba 
účty nejú na RM a sú bezúročné.

ČL 3.

Cez „Zvláštny účet — obsadené úze
mia* 1 prevádzajú 6a:

a) úhrady, vyplývajúce zo vzájomných
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100.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dna 29. mája 1941« 

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej 
n&rodnej banky v Bratislave o úprave 
platobného 或yku medzi Slovenskou ite- 

publikou a Holandskom.

PodTa § 4 vládneho nariadenia & 179/ 
1931 Sb. z. a n., ktorým sa vykonáva 
ustanovenie § 2, bodu 2 zákona č. 7/1924 
Sb. z. a n., ako aj § 9 opatrenia Stáleho 
výboru č. 166/1929 Sb. z. a n., a podlá § 
1 vládneho nariadenia & 3/1939 SI. z. vy- 
hlaßujem opatrenie Slovenskej národnej 
banky v Bratislave č. 28.

Dr, Pružinský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky 

(& 28)
zo dňa 12. mája 1941 

o úprave platobného styku medzi Sloven
skou republikou a Holandskom.

ČI.1.
Platobný styk medzi Slovenskou re

publikou a Holandskom prevádza sa pro
stredníctvom Nemeckej súčtovacej po
kladnice (Deutsche Verrechn un gs-kasse) 
v Berlíne. Pre uskutočnenie vzájomných 
platov medzi Slovenskom a Holandskom 
je smerodajná platobná dohodat platná 
medzi Slovenskou republikou a Nemec
kou tíšou na strane jednej a medzi Ne
meckou ríšou a územiami obsadenými Ne
meckom na strane druhej.

ČI.2.
K prevádzaniu vzájomných úhrad me

dzi Slovenskou republikou a Holandskom 
slúži „Zvláštny účet — obsadené územia" 
(Sonderkonto Besetzte Gebiete), vedený 
pre Nemeckú «účtovaciu pokladnicu u 
Slovenskej národnej banky a rovnaký 
účet Slovenskej národnej banky; vedený 
u Nemeckej súčtovacej pokladnice. Oba 
účty znejú na RM a sú bezúročné.

ČI.3.
Cez „Zvláštny účet — obsadené úze

mia**  prevádzajú sa:
a) úhrady( vyplývajúce zo vzájomných 

tovarových - dodávokf a to . z dodáivok, 

uskutočnených pred í po vyhlásení tohto 
opatrenia(

b) úhrady z iných titulov. Pri týchto 
úhradách z Holandska na Slovensko, pre
sahujúcich protihodnotu RM 100.—t tre
ba 6Í vopred vyžiadaE súhlas Slovenskej 
národnej banky.

ČI.4.

(') Počínajúc dňom nadobudnutia 
účinnosti tohto opatrenia môžu slovenskí 
vývozci fakturovať do Holandska a slo
venskí dovozci zjednávať uzávierky na 
dodávky z Holandska len v Ks, RM alebo 
HoL zl.

(2) Záväzky, vzniklé pred účinnosťou 
tohto opatrenia, nakoľko znejú na štvrtú 
menu, prepočítajú 6a pri úhrade cez 
„Zvláštny účet — obsadené územia  na 
RM podľa stredného kurzu príslušnej me
ny značeného v Berline v deň vplatby.

**

ČI.5.
Prevádzanie úhrad cestou súkrom

ných kompenzácií je vylúčené. Výnimku 
tvoria záväzky, vzniklé pred 10. májom 
1940t ktoré 6a môžu 6 povolením prísluš
ných devízových miest vyrovnať aj 6ú- 
kromnou (kompenzáciou, aby 6a predišlo 
eventuálnym kurzovým diferenciám.

ČI.6.
Vývozné pohladávky za tovar vyveze

ný do Holandska po vydaní tohto opatre
nia nepodliehajú predpisom o povinnom 
postupe vývozných pohľadávok a tvoria 
ďalšiu výnimku z opatrenia Slovenskej 
národnej banky č.10, uverejneného vy
hláškou ministra financií č. 251/1939 SI. z.

ČI.7.
Slovenská národná banka bude vy- 

beraľ zo súm( skladaných na „Zvláštny 
účet — obsadené územia" a zo súra z ne
ho výplácaných odmenu vo výške 3ッ切 

—najmenej 5.— Ks z položky, okrem 
poštového a skutočných trov.

ČI.8.
Toto opatrenie nadobúda účinnosf 

dňom 12. mája 1941-

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE.

Guvernér: Nám. riadite］：
Dr. Karvaš v, r. Dr. Vírsík v. r.
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101.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dna 12. mája 1941 

o pausaluovaní dane z obratu u poľno
hospodárov na rok 1940.

Podra § 19, ods. 8 zákona o dani z ob
ratu a dani prepychovej č. 26S/1923 Sb. z. 
a n. v znení zákonov č. 246 1926( 188/1930, 
56.Ì932, 265/1935 a č. 356.1938 Sb. z. a n. 
v dohode s ministrom hospodárstva usta
novujem:

(')Miesto dane z obratu« ktorú majú 
podľa zákona č. 268;1923 Sb. z. a n. v zne
ní zákonov č. 246 1926,188/1930, 56 1932, 
265 1935 a č, 356,1938 Sb. z. a n. platiť 
pornohospodári (ods. 2) na rok 1940 
z dodávok a z vlastnej epotreby pofno- 
hospodárekych výrobkov z vlastnej pro
dukcie ako aj z niektorých výkonov súvi
siacich s prevodzovaním poľnohospodár- 
šiva, stanovím paušál.

ド)Paušál 6a vzťahuje na všetkých pol- 
nohospodárov, ktorí v roku 1940 hospodá
rili na vlastnej alebo árendovanej (užíva
nej) poľnohospodárskej pôde. Za pafno- 
hospodánsku pôdu podľa tejto vyhlášky sa 
považujú všetky pozemky (parcely), ktoré 
sú zapísané alebo zaznamenané 6 kata
strálnym výnosom v pozemkovom kata
stre okrem lesov, viníc, močiarov, jazier 
a rybníkov, a to bez ohľadu na to, či sa na 
nich skutočne hospodárilo alebo nie.

(3) Pokiaľ však jednotliví poľnohospo
dári hospodárili na pozemkoch vlastných 
alebo árendovaných (užívaných) vo výme
re nad 100 kat. jutár (57.5 ha) 6Ú povinní 
podaf riadne daňové 6oznanie (§ 17 zákona 
č. 268/1923 Sb. z. a n. v znení zákonov 己 
246/1926, 188/1930, 56/1932, 265/1935 a č. 
356/1938 Sb. z, a ロ・)，Paušál vyrubený po
dľa tejto vyhlášky takémuto poľnohospo
dárovi započíta sa do predpisu pravidel
nej dane z obratu odpočtom, a to daáovou 
správou miestne príslušnotL Daňovník 
(pornohospodár) má do 20. júna 1941 da
ňovej správe, u ktorej podal svoje sozna- 
nie k daní z obratu za rok 1940, oznámiť 
meno obce, v ktorej fia pozemky (role, lú
ky, pasienky) nachádzajú a číslo pozem- 
nofitného (katastrálneho) hárku a na tieto 
pozemky pripadajúci katastrálny výtažok 
so stavom ku dnu 31.XII« 1940.

(り Základom pre výpočet paušálu je 
katastrálny výťažok zistený podľa stavu 
koncom kalendárneho roku priamo pred

chádzajúceho daňovému rok叫 a to aj z po
zemkov od pozemkovej dane dočasne oslo
bodených.

P) Sadzba paušálu aj 6 prípadnou pri
rážkou k dani z obra lu podľa § 1 zákona č. 
267/1935 Sb. z. a n. v znení zákonov č. 
281/1937 a 358/1938 Sb. z, a n，činí 50% 
z katastrálneho výťažku. Paušál fia za- 
okrúhluje na celé koruny dolu; pod Ks 
2.— 6a nepredpisuje.

(®) Pornohospodári, ktorí boli v kalen
dárnom roku živelnou pohromou preuká
zateľne značne poškodení alebo ktorí 
v kaJendámom roku hospodárili na paľno- 
hoGpodárskej pôde spustošenej dolovaním 
natoľko, že ju nemožno vôbec používať 
ani na pafitvu, daňový úrad po dohode 
s delegátom poľnohospodárskej rady prí
slušného okresu paušál primerane sníži, ak 
daňovník o to zažiada u príslušného da
ňového úradu do 15. Júna bežného roku; 
takáto žiadosf nepodlieha kolkovému po
platku. Ak sa daňový úrad nedohodne 
6 delegátom poľnohospodárskej rady prí
slušného okresu, o enížení r-ozhodne fi
nančný úrad ÍL fitolice po dohode fi poľno
hospodárskou radou.

(り Paušálom je krytá daň z obratu z do
dávok a z vlastnej spotreby poľnohoepo- 
dárskych výrobkov vlastnej produkcie do
tyčného poľnohospodára (rastlinnej a živo
číšnej) i z jeho výkonov súvisiacich s pre
vodzovaním roľníctva (tiež z úplat prija
tých za pripúšťanie plemenných zvierat 
alebo v súvisl-ofiti s ním).

(*)  Paušálom nie je krytá daň z obratu: 
a) z dodávok mäsa;
b) z dodávok a vlastnej spotreby rýb;
c) z dodávok a vlastnej spotreby vína;
d) z dodávok a vlastnej spotreby 

ušľachtilých páleniek；
e) z dodávok a vlastnej spotreby dre

va;
f) z dodávok a vlastnej spotreby ovo

cia, zeleniny a záhradníckych, vý
robkov; keď poľnohospodár na 
vlastných alebo na árendovaných 
pozemkoch prevádzal ovocinárstvo, 
záhradníctvo, ale zeleninárstvo, ák 
6a tieto odvetvia neprevádzajú po 
živnostenský a ak úhrn prijatých 
úplat za dodávky týchto predínetov 
v kalendárnom roku presahoval 
sumu Ks 5000.—;

g) z výkonov povoznfckych (dovoz
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dreva( kamenia a pod.), ak úhrn 
úplat prijatých za tieto výkony 
v kalendárnom roku presahoval 
sumu Ks 5000.—;

h) z dodávok piecku, štrku a skál 
.z vlastných alebo najatých pozem

kov, pokiar úplata za tieto dodáv
ky presahovala v kalendárnom ro
ku sumu Ks 5000.—.

Tieto dodávky a výkony alebo vlast
ná spotreba, z ktorých daň z obratu nie 
je krytá paušálom dane z obratu u poFno- 
hospodárov, podliehajú príslušnému iné
mu paušálu alebo pravidelnej dani z 
obratu.

(")Pornohospodárí hospodáriaci na pó
ze m*ko  ch podliehajúcich paušálu podľa 
tejto vyhlášky, v pohraničných -oboiach sú 
povinní platíf paušál zo váetkej pofnoho- 
spodár^kej pôdy, ktorá leži na slovenskom 
štátnom území, bez ohľadu na to, na kto
rom štáifanom území ich "bydlisko (sídlo) 
alebo hospodárske budovy, ako i na to, 
kde poFnohospodarske výrobky z týchto 
pozemkov predali alebo spotrebovaili.

(10) Tuzemskí podnikatelia, ktorí na
kúpili poľnohospodáreke výrobky od poľ- 
nohospodárov hospodáriacich na pozem
koch do 100 kat. jutár (57.5 ha) podlieha
júcich paušálu podlá tejto vyhlášky, majú 
pri vývoze týchto poFnohospodárskych 
výrobkov v nezmenenom stave podTa § 
22, ods.1 a 2 zákona č. 268/1923 Sb. z. 
a n. v znení zákonov č. 246/1926,188/ 
1930, 56/1932, 265/1935 a 356/1938 Sb. z. 
a n. nárok na vrátenie sumy vo výške 
1 % z nákupnej ceny tovaru.

l

(門 PoFnohospodári, ktorí na svojich 
pozemkoch sami nehospodária, sú. povinní 
do 15. júna bežného roku, najneskôr 
však pred vyrubením paušálu príslušné
mu daňovému úradu oznámiť mená áren- 
dátorov (užívatefov) ich pozemkov. Toto 
oznámenie má obsahovať tieto údaje:

a) Meno a bydlisko árendátora (uží- 
vatefa) pozemkov;

b) obec, v ktorej sú tieto pozemky：
c) na tieto pozemky pripadajúci kata

strálny výťažok a číslo pozemnost- 
ného hárku;

d) potvrdenie árendátora (uživatefa) o 
správnosti týchto údajov.

A'k sa takéto oznámenie v stanovenej 
lehote nepodá, vyrubí 6a paušál vlastní
kovi pozemkov a tento má potom.1 sú-

kromnoprávny nárok proti árendátorovi 
(uživatefoví) pozemkov na úhradu vyru
beného paušálu.

(Ia) Paušál sú pofnohospodàri povinní 
zaplatít najneskoršie do 15. októbra bež
ného roku u príslušného daňového úradu 
šekovým vplatným lístkom (prípadne v ho
tovostí) alebo u obecného úradu. PoFno- 
hospodári, ktorí v uvedenej lehote paušál 
vôbec alebo celkom nezaplatili a ktorých 
predpis paušálu, prípadne súčet predpisu 
paušálu a pravidelnej dane z obratu v da
ňovej obci presahuje Ks 500.—, sú po
vinní zaplatil okrem paušálu aj 5% zvý
šenie a poplatok z oneskorenia z dlžného 
paušálu, rozvrhnutého na štyri rovnaké 
štvrťročné splátky (§ 20, ods.lf č.1 a 
ods, 6 a 7 zákona č. 268/1923 Sb. z. a m 
v zn&ní zákonov č. 2461926,188/1930, 
56/1932, 265/1935 a 356/1938 Sb. z. a n.).

Paušál vyrubujú príslušné daňové 
úrady. O vyrubení budú daňovníci upove
domení vyložením predpisného výkazu 
v obci na verejné nahliadnutie na 15 dni. 
Obec je povinná v obci obvyklým spòso*  
bom vyhlásiť, že sa daňovníci o výške 
predpísaného paušálu môžu dozvedief na
hliadnutím do predpisného výkazu. Po 
uplynutí 15 dní obec potvrdí na predpis- 
nom výkaze, od kedy do kedy bol na ve
rejné nahliadnutie vyložený, a vráti ho do 
3 dni daňovému úradw
ド)Platobný rozkaz na paušál vydá 

príslušný daňový úrad len tým daňovní
kom, ktorí nebývajú v tej daňovej obci, 
za ktorú je paušál vyrubený.
ド)Ak katastrálny výťažok spoločné

ho pozemku patrí niekoľkým osobám, vy
rubí sa paušál dane z obratu jednou su
mou spoločne všetkým spoluvlas tníkom 
menom a k rukám toho z nich, ktorého 
títo k tomuto cieľu daňovému úradu 
oznámili, inak ktorémukoľvek z nich. Na 
žiadosť spoločníkov daňový úrad vykáže 
ich eplnomocnencovi, kolko pripadá z 
úhrnného paušálu na jednotlivca.

(必)Proti vyrubenému paušálu možno 
6a odvolať do 30 dni u príslušného daňo
vého úradu. Odvolacia lehota 6a začína 
dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty 
určenej na verejné nahliadnutie (ods. 13), 
a v prípadoch ads.14 'dňom, ktorý na*  
sleduje po doručení platobného rozkazu.
ド)Paušál 6a vymáha spôsobom sta

noveným v § 23, ods.1 zákona č. 268/
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1923 Sb. z. a n. v znení zákonov č. 246/ 
1926,188 1930. 56 1932, 265,1935 a 356/ 
1938 Sb. z. a n.
ド)Inak platia o paušále všetky usta

novenia zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. 
v znení zákonov č. 246,1926,188/1930, 
56/1932, 265 1935 a 356 1938 Sb. z. a n. a 
vládne nariadenie č. 156/1924 Sb, z. a n“ 
ktorým 6a vykonáva zákon o dani z obra
tu a dani prepychovej v znení vládnych 
nariadení č. 247/1926, 189/1930, 58/1932, 
175-1932, 269/1935 a 359,1938 Sb. z. a n., 
pokiaľ neodporujú tejto vyhláške.

(,p) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

102.
Vyhláška 

Ministerstva národnej obrany 
zo dňa 4. júna 1941

o nástupnom termíne vysvätených (ordino
vaných) duchovných osôb do prezenčnej 

služby v roku 1941.

Ministerstvo národnej obrany podľa § 
15 ods. 7 zákona č. 20/1940 SI. z. vyhla
suje:

Ako nástupný termín' do prezenčnej 
služby vysvätených (ordinovaných) du- 
ichovných -osôb kresťanských cirkví štá
tom uznaných a recipovaných určuje sa 1. 
júl 1941.

Čatloš v. r.

TiaE: Andrej v Bralislave, Trieda kráfa Alexa.adra č.12.
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103.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dna 12. mája 1941

o slovensko-nemeckom dohodnutí o výmene súxlnych depozitor.

Medzi slovenskou vládou a nemeckou vládou ¾olo výmenou verbálnych 
nót prostredníctvom Slovenského vyslanectva v Berlíne so Zahraničným úradom 
v Berline zo dňa 16/31. januára 1941 dohodnuté vzájomné vydanie súdnych depo
zitov vo veciach poručenstva a opatrovníctva, ktoré boly v smysle dohody o vzá
jomnom usporiadaní vecí v súdnictve zo dňa 20. júla 1939 navzájom prevedené.

Toto dohodnutie bolo schválené vládou dna 13. marca 1941 a vstupuje hned 
v platnost.

Doslovné znenie verbálnych nót spolu so slovenským prekladom sa tuto 
uverejňuje.

Dr. Tuka v. r.

Glouwfi汕e (Scfanbtf^aft.

9ír.: 45.023/41 V.

53crboínote.

Die 6!ou)aïifd)c (5cfaiibtfd)afi bcd)rt fid) 
bcm Qluswärtigcn 21mt wcifungsgcmäfj fol= 
gcnbeG mitjutcilcn:

3n Dnid)fii[)rung bes flowatifd^beutfdjen 
juv ¾luscinanberfc^ung auf 

bcm (Scbiet ber ¾cdjtspflegc Dom 20. VH. 
1939 crHärt 时 bic 6lowaíifd)c Regierung 
bereit, bas bewcglitfje Vermögen betjenigen 
ÏÏJÎünbcl,. bereu iÜDrmunbfcfjaftcn ober 5ßfkgr 
fd)aftcn auf <5runb bes genannten ¾Ibtoms 
mens von einer (Seridjtsbcljörbc im 6Iomar 
tif^en Staat auf eine (Scnd)tsbcl)örbc mit 
bcm 6i^ im (Scbictbes (5rofjbcutfd)cn SHeidjcs 
übergdeitet nwで加n finb ober nod)überge? 
leitet roerben, an bie nunmeï)t jujtänbigc 
Öeridjtsbe^orbe foftens, gcbiiíjrcns unb 
fteuerfrei aiis^ufolgen. hierbei wirb Dorauss 
gefetjt, b曲 bie Dcutfdjc Regierung bie ®ご 
gcnfeitigľeit gcn)ŕií)rt, foweit nid)t fd)on auf 
©runb bes 2ibfommcns jn)ifd)en ber 甲レ 
fpai'fnjfc in 23rntifiaua unb ber 甲Dftjpm 
iaffe in 執。g eine Übcrœcifung ber gerid册 
litten Depofitcn an bie ÇoftfparîaHe in 
25rnti{ÍQDa ftattgefunben I)at.

(PREKLAD.)
SLOVENSKÉ VYSLANECTVO
Číslo： 45.023/41 V.

V erbálna n ó t a«

Slovenské vyslanectvo si považuje za 
česf podľa príkazu oznámif zahraničnému 
úradu toto:

Pri prevádzaní slovensko-nemecké] do
hody o vzájomnom usporiadaní vecí v súd
nictve zo dňa 20. VIL 1939 prehlasuje Slo
venská Vláda ochotu vydať bezplatne, bez 
poplatkov a daní, teraz príslušným súd' 
nym vrchnostiam hnuteľný majetok tých 
poručencov a opatrovancovj ktorých po- 
ručenstvá a opatrovníctva boly na zá
klade uvedenej dohody súdnou vrchnosťou 
slovenského štátu prevedené na súdnu 
vrchnosť so sídlom na území Verkonemec- 
kej ríše. Pri tom je predpoklad, že nemec
ká vláda poskytne vzájomnost, pokiaT už 
podľa dohody medzi Poštovou sporiteľňou 
tislave a Poštovou sporiteľňou v Prahe 
nenastal prevod súdnych depozít na Poš
tovú sporiteľňu v Bratislave1.

Cena 4.40 Ks,
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Pic 6lümati|'d)c tf'cfaniitfdiaft wäre beni 
2hiûwürtiacn 2lint für eine baldige æîittei= 
lunq, bロト í»ic Pcutîdie ?ïcçiierung ber tfr= 
llârunq ber (51Dumli|d)cn SKcqierung 511= 
[timmt, fehr ùûtïlbar.

Berlin, ben 16. 3onuar 1941.

0〔n bas
9lu?n)ârtigc 9(uit 

in æerlin.

Slovenské vyslanectvo by bolo Zahra
ničnému Úradu veľmi vďačné za skoré 
oznámenie, že Nemecká vláda súhlasí 
s prehlásením s-lovenskej vlády.

Bcrlíri) dňa 16. januára 1941.

Zahraničnému úradu

v Berlíne«

2IusvätHgcs 2ímt

况二：况1541.

Verbalnote.

Sas ¾lusroärtigc bccljrt 阿 ber Giò； 
matifdjcn (5c[anbtíd)aft ben empfang ber 
Verbalnote Dom 16. Januar 1941ー况エ. 
45023 41 v — 3u bcjtätigcn, bic nad朮el)c他 
ben Wortlaut I)at:

„3n Durd)fül)ning bes flowafif(f)=bcutfc^cn 
生6tommcns jur "iliuscinanbcrfctjung auf bem 
Gebiete ber ¾cdjtspfícgc nom 20. §u【i 1939 
erhärt fi由 bic GIon)atifd)e Regierung bereit, 
bas bcn)cgítd)c Vermögen berjenigen ÍVÍiinbeí, 
bereit Î3ormunbf(f)aftcn ober ^fíegfd)aften 
auf ©runb bes genannten 弘btommens ddr 
einer (Scrid)t5bcl)örbc im SÎoroatifi^en 6taat 
auf eine (Scrid)t6bcl)örbe mit bem 6询 im 
6cbict bes (Srofebcutfdjcn 况ei力es übcrge= 
leitet worben [inb ober nod) übcrgcleitet 
werben, an bie nunmefjr 3uftänbigc (Seri力 
bcljorbc foftens, gcbül)rcn= unb ftcucrfrä auss 
jufölgcn. hierbei wirb oorausgefe^t, ba^ 
bie IDcutfcfje Regierung bie (Segenfeitigfeit 
gewährt, foweit ni力t ftfjon auf örunb bes 
îlbfûmmens jwifdjcn ber ipojtfparfafîe in 
jBratifíana unb ber íßoftíparfafic in 羽rag 
eine Überweifung ber gcridjllic^en 5)epofiten 
an bie ^oftfparfaffe in 23ratif(aDa ftattge« 
funben 加ビ’

(Síeidjjcitig beehrt fi由 Ďas Auswärtige 
Olmi mitjutciicn, bag bie Acutゆe 况同ierung 
ber DDrftc^cnben (Érfíärung bèエ 6íowafifá)cn 
货egicning gnftinimt unb iljrerfeits bie &e= 
genfeitigfeit gewähren wirb.

SBcrlin, ben 31.3anuar 1941.

ZAHRANIČNÝ ÜRAD
Číslo: R 1541

Verbálna n ó t
Zahraničný úrad si považuje za česť 

p-otvrdif Slovenskému vyslanectvu príjem 
verbálnej nóty zo dňa 16. L 1941 č. 
45023/41 V, ktorá má toto znenie：

”Pri prevádzaní slovensko-nemeckej 
dohody o vzájomnom usporiadaní vecí 
v súdnictve zo dňa 20, VIL 1939 prehla
suje slovenská vláda ochotu vydať bez
platne, bez poplatkov a daní, teraz prí
slušným súdnym vrchnostiam hnutefný 
majetok tých poručencov a opatrovancov, 
ktorých poručenstvá a opatrovníctva bo
ly na základe uvedenej dohody súdnou 
vrchnosťou slovenského štátu prevedené 
na súdnu vrchnosť so sídlom na území VeF- 
konemeckej ríše. Pri tom je predpoklad, 
že nemecká vláda poskytne vzáíomnosf, 
pokiar už podľa dohody medzi Poštovou 
sporitefnou v Bratislave a Poštovou spo- 
rítefňou v Prahe nenastal prevod súdnych 
depozít na Poštovú sporiteľňu v Brati
slave."

Zahraničný úrad si súčasne považuje 
za česť oznámiť, že nemecká vláda s pred
chádzajúcim prehlásením slovenskej vlá
dy súhlasí a poskytne so svojej strany 
vzájomnosť.

Berlín, dňa 31,januára 1941.

21n bie 
óíomafif^c (ScfanbtfcOQft 

in Berlin.

Slovenskému vyslanectvu

v Berlíne,
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104.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dnä 12. mája 1941

O prístupe Slovenskej republiky k parížskej unijnej dohode na ochranu živ
nostenského vlastníctva zo dňa 20, marca 1883, revidovanej v Bruselu dňa 
14, decembra 1900, vo Washingtone dňa 2’ júna 1911 a v Haagu dňa 6- 

novembra 1925.

Prezident republiky dňa 12. marca 1941 schválil usnesenie vlády o prístupe 
Slovenskej republiky k horeuvedenej Dohode a prístupnú listinu ten istý deň pod
písal. い (' i -

Prístupná 'listina bola dna 29. marca 1941 odovzdaná vláde Švajčiarskeho 
spolkového štátu, ktorá ju dňa 10. apríla 1941 oznámila všetkým štátom viazaným 
touto Dohodou, takže Dohoda podfa článku 16 nadobudla pre Slovenskú republiku 
medzinárodnú účínnosf dňom 10. mája 1941.

Dohoda sa tuto spolu so slovenským prekladom uverejňuje.
Dr. Tuka v. r.

Convention ďUnion de Paris 
du 20 Mars 1883

pour la Protection de la Propriété Indu
strielle revisée à Bruxelles le 14 Décembre 
1900, à Washington le 2 Juin 1911 et à la

Haye le 6 Novembre 1925,

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND, 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
D' AUTRICHE, SA MAJESTÉ LE ROI 
DES BELGES, LE PRÉSIDENT DES 
ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL, LE PRÉSI
DENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, 
SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK, 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE, SA MAJESTÉ LE ROI 
D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉ
PUBLIQUE D'ESTHONIE, LE PRÉSI
DENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DE FINLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MA
JESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 
ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES 
AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES 
INDES, SON ALTESSE SERÉNISSIME 
LE GOUVERNEUR DE HONGRIE, SA 
MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SA MA
JESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON, SA 
MAJESTÉ LE SULTAN DU MAROC, LE 
PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU ME
XIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI DE NOR-

(Preklad.)
Parížska unijná dohoda 
zo dňa 20. marca 1883

na ochranu žívnústenského vlastníctva, 
revidovaná v Bruselu dňa 14. decembra 
1900, vo Washmgtone dňa 2. júna 1911 a

v Haagu dňa 6, novembra 1925.

PREZIDENT RISE NEMECKEJ, PREZI
DENT REPUBLIKY RAKÚSKEJ, JEHO 
VELIČENSTVO KRÁĽ BELGOV, PRE
ZIDENT SPOJENÝCH ŠTÁTOV BRA
ZILSKÝCH, PREZIDENT REPUBLIKY 
KUBYf JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ 
DÁNSKY, PREZIDENT REPUBLIKY DO
MINIKÁNSKEJ, JEHO VELIČENSTVO 
KRÁĽ ŠPANIELSKY, PREZIDENT RE
PUBLIKY ESTÓNSKEJ, PREZIDENT 
SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH, 
PREZIDENT REPUBLIKY FÍNSKEJ, PRE
ZIDENT REPUBLIKY FRANCÚZSKEJ, 
JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ SPOJENÉ
HO KRÁĽOVSTVÁ VEĽKEJ BRITÁNIE 
A ÍRSKA A BRITSKÝCH ÚZEMÍ ZÁ
MORSKÝCH, CISÁR INDICKY, JEHO 
NAJJASNEJŠIA VÝSOSŤ RÍŠSKY 
SPRÁVCA MAĎARSKY, JEHO VELI
ČENSTVO KRÁĽ ITALSKY, JEHO VE
LIČENSTVO CISÁR JAPONSKY, JEHO 
VELIČENSTVO SULTÁN MAROCKY, 
PREZIDENT SPOJENÝCH ŠTÁTOV ME
XICKÝCH, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ 
NÓRSKY, JEJ VELIČENSTVO KRÁ
ĽOVNA HOLANDSKA, PREZIDENT RE-
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VÈGE, SA MAJESTE LA REINE DES 
PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE POLONAISE. AU NOM 
DE LA POLOGNE ET DE LA VILLE 
LIBRE DE DANTZIG, LE PRESIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, 
SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, 
CROATES ET SLOVÈNES. SA MA
JESTÉ LE ROI DE SUÈDE, LE CONSEIL 
FEDERAL DE LA CONFÉDÉRATION 
SUISSE, LES ÉTATS DE SYRIE ET DU 
GRAND LIBAN, LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, 
SON ALTESSE LE BEY DE TUNIS, LE 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TUR
QUE,

Ayant jugé utile d'apporter certaines 
modifications et additions à la Conven
tion internationale du 20 mars 1883, por
tant création d'une Union iatemalionale 
pour la protection de la Propriété indu- 
slrielle, re visée à Bruxelles le 14 décem
bre 1900 et à Washington le 2 juin 1911, 
ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, 
savoir:

L e Président d u Reich 
Allemand:

M. W. F. von Vietinghoff, 
conseiller de la Légation d'Allemagne à la Haye;

M von Specht,
Geheimer Oberregienmgsrat, Président de l'OHice 

des Brevets;
M- Klauer,

Conseiller minislériel au Ministère de Justice;
M.le Prof. Dr, Albert Osterrieth, 

Justizrat;

L e président d e 1 a Republique 
ď A u t r i c h e ;

M, le Dr, Cari Duschanek, 
Conseiller ministériel, Vice-Président de l'OHice 

autrichien des Brevets;
M. le Dr. Hans Fortwânglcr, 
Conseiller ministériel audit Office;

S a Majesté 1 e Roi des Belles:
M. Octave Mavaut,

Directeur Général de l'industrie au Ministère de 
l'industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale;

M. Albert Capitaine,
A-vocal à la cour d'Appcl de Liege, ancien Bâton
nier, Délégué de la Belgique à la. Conférence 

de Washington;
M. Louis André,

Avocat à la Cour ďAppel de Bruxelles：

PUBLIKY POĽSKEJ. MENOM POĽSKA 
A SLOBODNÉHO MESTA GDANSKA, 
PREZIDENT REPUBLIKY PORTUGAL
SKEJ, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ 
SRBOV, CHORVÁTOV A SLOVINCOV, 
JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠVÉDSKY, 
SPOLKOVÁ RADA SPOLKOVÉHO ŠTÁ
TU ŠVAJČIARSKEHO, ŠTÁTY SÝRSKY 
A VEĽKOLIBANONSKY, PREZIDENT 
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ, JE
HO VÝSOSŤ BEY TUNISKÝ, PREZI
DENT REPUBLIKY TURECKEJ,

považujúc za užitočné v istom smere 
zmeniť a doplniť medzinárodnú dohodu 
z 20. marca 1883 o zriadení medzinárod
nej únie na ochranu živnostenského vlast
níctva, ktorá bola revidovaná v Bruselu 
14. decembra 1900 a vo Washingtone 2. 
júna 1911,menovali svojimi splnomocnen
cami:

Prezident Nemeckej R í š e :

pána W. F, von Vietínghoff, 
legcr&ného radcu vyslanectva nemeckého v Haagu;

■pána von Specht.
tajného vrchného vládneho radcu, predsedu 

patejilného úradu;
pána Klauera« 

minislens-kého radcu ministerstva spravedlnosti; 
pána profesora Dr. Alberta Osterrientha, 

justičného radcu;

Prezident Republiky
R a k ú s k e j :

pána Dr. Karola Duschanekay 
mítiivtersikého dadcu, mieďtopredsedu rakúskeho 

patentného úradu;
pána Dr, Hansa Foriwänglera, 

minisiersikého radcu zmieoie>n6ho úradu;

Jeho Veličenstvo Kráľ B e 1 g o v:
pána Octava Mavautf

generálneho riaditeľa priemyslu v minis-lerslve 
priemydu, práce a. sociálnej starostlivo&ti;

pána Alberta Capitaine,
advokáta apelačného súdu luLiŠského, bývalého 
predsedu advokátskeho sboru, belgického dele- 

£áta na konferencií washuiglonskej;
pána Louis Andréf

advokáta apela£ného súdu bruseldcého;
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M. Thomas Braun, 
Avocat h la Cour d'Appcl de Bruxelles;

M. Daniel Coppíeters, 
Avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles;

L e Président des Etats-Unis 
du Brésil:

M. le Dr, Julio Augusto Barboza Carneiro, 
Membre du Comité Economique de la Société 

des Nations;

M, le Prof. Dr. Carlos Americo Barbosa 
de Oliveira,

Professeur à l'Ecole Folyteoh.nique, Directeur de 
l'Ecole Normale des Arts et des Métiers 

Wenceslau Braz;

L e Président d e 1 a République 
d e Cuba：

.M. le Dr, Raphael Martinez Ortiz, 
Envoyé Extraordinair et Ministre Plénipoten

tiaire de Cuba à Paris;
M. le Dr. Raphael de la Terre, 

Chargé ď Affair es de Cuba & la Haye;
S a Majesté 1 e Roi 

d e D anemar k í

M. le Dr. N・ J・ Ehrenreich Hansen,
Sous-Chef de Bureau -au Mmifitère de l'industrie, 

du Commerce et de la Navi^artion;
L e Président d e 1 a République 

Dominicaine:
M. C, G, de Haseth Cz”

Consul de 】a République dominicaine à la Haye;

S a Majesté 1 e Roi ď Espagne :

S. Exc. M. Santiago Mendez de Vigo, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten

tiaire de S, M, le Roi d'Espagne à la Haye;
M, Fernando Cabello y Lapiedra, 
du Bureau de la Propriété Industrielle 

et Commerciale d'Espagne;
M. Jese Garcia-Monge y de Vera,

Secrétaire du Bureau de la Propriété Industrielle 
et Commerciale d'Espagne;

Le Président d e la République 
ď E s t h o n i e :
M. O. Aarma叫

Ingénieur, Directeur du Bureau des Brevets：

L e Président des Etats-Unis 
ď Amérique-:

M. Thomas E. Robertson, 
Commissaire des Brevets, Member oí thè B" 

of -thè Supreme Court of U. S. A，;

pána Thomasa Brâuna, 
admkAla apelaóného eúdu bruiebkéhd;

p/na Daniela Coppieters, 
advokáta apelaâného súdu bruselského;

Prezident Spojených Štátov 
Brazilských:

pána Dr. Júlia Augusta Barboza 
CarneírOf

£lena hospodárskeho komitétu Spolo&xti 
národov;

pána prof*  Dr. Cariosa Americo Barbosa 
de Oliveira«

profesora Školy polytechnickej, riadítefa vyŠíej 
priemyslovej £koly Wenceslau Braz;

Prezident Re p u b 1 i k y Kuby:

pána Dr. Rapbaela Martínez Ortíza, 
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného mini*  

s†ŕa Kuby v Paríži;

pána Dr. Raphaela de la Torre, 
chargé ďaifaíres Kuby v Haagu；

Jeho Veličenstvo Krá T 
Dánsky:

pána Dr. N. J. Ehrecreícha Hansena, 
mie6toprednoslu oddelenia v ministerslve prie

myslu, obchodu a plavby;

Prezident Republiky Domini
kánskej:

pána C. G. de Haseth Cz,, 
konzula republiky Dominikánskej v Haagu；

Jeho Veličenstvo Kráľ 
Španielsky:

J. E, pána Santiago Mendez de Vigo, 
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného mini- 

sitra J, V. kráfa Španielskeho v Haagu, 
pána Fernando Cabello y Lapiedra, 

prednostu Špa'niclskeho úradu pre živnostenské a 
obchodné vlastníctvo;

•pána José Garda-Monge y de Vera, 
tajomníka španielskeho úradu pre živnostenské 

a obchodné vlastníctvo;

Prezident Republiky 
Estónske"

pána O. Aarmannay 
inženiera, riadi-tefa paleatného úradu;

Prezident Spojených Štátov 
Amerických;

pána Thomasa E, Robertsona, 
pailentného >komi$ára, člena advokatúry najvyššieho 

súdu U, S, A.;
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M.'Wallace R Lane, 
ancien Présidcnl des American and Chicago Pa
tent Law Associations. Mcmbcr of the Bar of Uic 
Supreme Court of U. S. A. and lhe Supreme Court 

of niinoU；
M. Jo. Baily Brown,

Pittsburgh, Membcr of the Bar of lhe Supreme 
Court of U. S. A. aod thè Supreme Court

of Pcasylvania;
L e Président d e 1 a République 

d e Finlande :
M. Yrjö Saastamoineiif 

Chargé ďafíaires de Finlande à la Haye；
Le Président d e 1 a République 

Française:
S. Exc. M. Chassain de Marcilly, 

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénîpoteiv*  
tiaire de France à la Haye;

M. Marcel Plaisant, 
Député, Avocat à la Cour ď Appel de Paris;

M. Charles Droaets,
Directeur de la Propriété ladustridle au Ministère 

du Commerce;
KL Georges Maillard^

Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Vice-Président 
du Comité technique de la Propriété Industrielle;

a
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Majesté 1 e Roi d u Ro yau m e - 
i d e Grande-Bretagne e t 
r lan d e e t des Territoires 
itanniques au delà, des Mers, 

Empereur des Indes:
pour la Grande-Bretagne et l'Irlande 

du Nord:
Sir Hubert Llewellyn Se"%

G, C. B.( Chief Economie Adviser to fais Britamiic 
Majesly's Government;

M. Alfred James Martin^
O. B. E„ Assistant Comptroller of the Paient 
Office &ad Industrial Property Department of Lhe 

Board of Trade;
Sir Arthur Balfour,

K. B. E., One oi his Majesty's Justices of Üie 
Peace, Chairman of thè Commitee on Trade and 

lodustrY；
Pour le Dominion du Canada:
M Frederick Herbert Palmerf

M. C., Caladi an Government Trade Commission er;
pour le Commonwealth <1* Australie;

M le Lieutenant-Colonel Charles Vincent 
Watson,

D. S, 0., V. D., Commissioner of Palenls and 
Registrar of Trade Marks and Designs;

pour l'Etat Libre ďlrlande:
M le Comte Gerald O'Kelly de Gallagh. 

RÉprésentamt de. l'Etad Libre d'Irlande;

pána Wallaca R Lane( 
bývalého predsedu Amcrictua <amd Chicago Pa
tcat Law A asociali ans, €lena udvakatiiry naj

vyššieho súdu U. S. A. q aajvyššieho súdu 
v Illinois;

pána Jo. Baily Browna
<z ■ Pittsburghu; člena ；o)dvokalúry najvyššieho 

súdu U. S, A, a gajvy発ieho súdu Pensylvanie;

Prezident republiky Fínskej:

pána Yrjö Saastamoínen, 
chargé ďalfaires Fiofika v Haagu;

Prezidient Republiky Fran
cúzskej:

J. E. pána Chassain de Marcilly, 
ネvyslanca a. splnotnocne-ného EÍni・ 

0tra Francie v Haagu;
pána Marcela Plaisanta, 

poslanca« advokáila. apcla'ánéh.o súdu parížskeho;
pána Charles Drouets, 

riaditeTa živno^ten&kéhs vlaslníclva v minister- 
6tve obchodu;

pána Georges Maillarda, 
advokáta apela&ného súdu parížskeho, vicepre- 

(zjdenta technického výboru živnostienského 
vlastníctva;

Jeho Velie eus t v o Kráľ Spoje
ného kráTovstva V e F k e i Brita- 
n í e a í râ k a a Britských území 
Zámorských, Cisár Indický:

pre Veľkú Britániu a Severné Írsko:

Sir Huberta Llewellyn Smitha, 
G. C. B“ Chief Economie Adviser lo his Británie 

Majesty's Govenunent;
pána Alfreda James Martina, 

Q, B. E., Assistant Comptroller of the Patent 
'OfEce 二d Industrial Properlry Departmeat ol 

<ťhe Board af Trade;
Sir. Arthura Balioura,

K, B, E.. One ©f hís Majesty's Justices of the 
Peace; Chairman <of tthe Comittee g Trade and 

Imdustry;
pre Dominium Kanadské:

pána Frederick Heberta Palmera, 
M. C. Caaadían Govenunent Trade C-ommi«£Í(mcr;

pre Commonwealth Austrálsky:
pána podplukovníka Charles Vincent 

Watsona,
D. S, 0., V. D., Commissioner ef Patents a od 

Registrar ef Trade Manks amd Designs;
pre Slobodný Štát írsky: 

grófa Gerald O'Kelly de Gallagli 
zástupcu Slobodného Štátu tr&keho;
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Son AltesaeSéréni^sime le 
Gouverneur d e Hongrie ;

M, Elemér de Pompéry, 
Président de la Cour des Brev&U;

S a Majefi té 1e Roi ď H a 1 i e :

M. Domenico Barone, 
Conseiller d'Etat;

M. Gustavo de Saactis, 
OiTecteur du Bureau de la Propriété Industrielle;

M. l'ingénieur Letterio Laboccetta； 
M Gino OUvetti,

Député, Secrétaire Général de la Confédératig 
de l'Induslrie italieime;

M. le ProL Mario Ghiron, 
Docent le droil industrie!も!'Ujiîvenùté de Rome; ।

S a Majesté ľ Empereur 
du J apo n:

M. Saichiro Sakikawa.
Président du Bureau des Brevetta d'invention;

M. Nobumi Ito;

S a Majesté 1 e Sultan 
d u Maroc:

S. Exc. M. Chassain de Marcillyf 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten

tiaire de France A La Haye;

L e Président des Etats-Unis 
du Mexique：
M. Julio Poulat, 

Ablaché Commercial à la Légation du Mexique 
à Paris;

S a Majesté 1 e Roi 
d e N orvè g e:

M. Birger Gabriel Wyller, 
Directeur Général du Bureau de la Propriété 

Induslrielle de Norvège;

S a Majesté 1 a Reine des 
Pays-Bas:

M. le Dn J, Alingh Prins, 
Pr&ideirt du Conseil des Brervots, Directeur de 

ľOHice de la Propriété Industrielle;
M le Dr. H. Bijleveld, 

ancien Ministre, Membre de la Chambre des Dシ 
put&s, ancien Président du Conseil des Brevetât 

ancien Directeur de l'OHice de la Propriété 
Industrielle;

M. le Dr. J. W. Dijckmeester, 
Membre du Conseil du Brevet la;
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Jeho Najjasnejšia V ý so s C 
Ríšsky Správca Maďarský: 

pána Elemér de Pompéry, 
predsedu patentného dvora;

Jeho VeliCenetvo Kráľ 
Italský: 

pána Domenico Barone, 
fttátneho radcu;

pána Gustavo de Sanctis, 
riadŕteFa úradu pre priemyslové vlastníctvo; 

pána inžiniera Letterio Laboccetta; 
pána Gíno Olivetti, 

‚ptosla&ca, generálneho tajomníka sväzu italskA« 
ho priemyslu;

pána profesora Mario Ghirona, 
docenta práva živnostenskéJio univerzity 

rímske“

Jeho V e 1 i č ens t v o Cisár 
J ap o n s k ý: 

pána Saichiro Sakikawa, 
predsedu patentného úradu;

pána Nobumí Ito；

Jeho Vel ičenstvo Sultán 
Marocký：

J. E. pána Chassain de Marcillyf 
mimoriadneho りslaaca a splnomocneného mini

stra Francie v Haagu;

Prezident Spojených Štátov 
Mexických:

pána Júlia Poulata, 
obchodaého atLaM mexického vyslanectvo 

v Paríži;
Jeho Veličenstvo K r á F 

N ó rs k y :
pána Birger Gabriela Wyllera, 

generálneho riaditeľa úradu pre žívjioslcDské 
vlastníctvo Nórska;

J e j Veli č eus t vo Kráľovna 
Holandská:

pána Dr. J. Alíngh Prinse, 
predsedu patentnej rady, riaditeE úradu pre 

živnostenská vlastníctvo;
pána Dr. H. Bíjlevelda, 

bývalého ministra, člena poslaneckej snemovne. 
ftxýnfaléh.oí prcdisedu paitúivLnei tra<dy,, bývalého 

riaditela) úr&du pre živAaslexiské vlastníctvo;

pána Dr. J. W. Díjckmeestera, 
filóna paitentnej rady;
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Le Président d e 1 a République 
P o 1 o n a i s e ：

pour la Pologne:
S. Exc. M. Ie Dr. Stanislav Kožmínski, 

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire 
de Pologne à la Haye;

M. îe Dr. Frédéric Zoll, 
Professeur à rUnivcrsilé de Krakow;

pour la Ville Libre de Dantzig:
S. Exc. M. le Dr, Stanislas Kozminski«

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotcii- 
tiairc de Pologne à la Haye;

L e Président d e la République 
Portugaise:

S. Exc. M. A. C. de Sousa Santos Bandeira, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipaten- 

tiaire du Portugal à la Haye;

S a Majesté 1 e Roi des Serbes, 
Croates e t Slovènes:
M. le Dr, Yanko Choumane,

Présidant de l'OIfice pour 】a Protection de la 
Propriété Industrielle auprès du Ministère du 

Commerce et de l'industrie;
M. Mihailo prediteli, 
Secrétaire audit Office;

S a Majesté 1 e Roi de Suède:
M le Directeur-Général E. O, J.

Björklund, 
Chef de l'Administr£.ti(m des Brevets et d'En- 

registremenl;
M. KL IL R Hjertén, 

Conseiller de la Cour d'Appel de Góta；
MAE. Hasselrot, 

ancien Directeur de Bureau à ľ adite Administra
tion, Conseil en matière de propriété industrielle;

L e Conseil fédéral de la Con
fédération Suisse :
S, Exc. M. Arthur de Puryf

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénîpoten- 
üaire de Suisse à la Haye;

M. Walther Kraft, 
Directeur du Bureau Fédéral de la Propriété 

Intellectuelle;

L e Président d e la République 
Française:

pour les Etats de Syrie et du Grand. Liban:
S. Exc, M. Chassain de Marcüly, 

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipoten
tiaire de France A la Haye;

k o n n i k Č.104.

Prezident Republiky P o Fs k e j: 

pre Poľsko :
J. E. pána Dr. Stanislava Kožmiňskilio, 

mimorindneho vyslanca a splnomocneného mini*  
sira PoTska v Haagu;

pána Dr. Frédérica Zolla, 
profesora, univerzily krakovskej;

pre Slobodné Mesto Gdaosko;
J. E. pána Dr, Stanislava Kožmiúskiho, 

mimoriadneho vyslanca 包 splnomocneného mi
nistra Poľska v Haagu;

Prezident Republiky Portu
gals kej:

J. E. pána A. C. de Sousa Santos 
Bandeir叫 

mimoriadneho vyslanca a splnomocneného mini*  
sira Portugalsika v Haagu;

Jeho Veličenstvo K r á f Srbov, 
Chorvátov a Sio vinco v:

pána Dr. Yanko Choumana, 
predsedu úradu pre ochranu Živnostenského 

vlastníctva u ministeAFtva. obchodu a priemyslu;
.pána Mihailo Predítcha, 

tajomníka tohoto úradu;

Jeho Veličenstvo KráT 
Švédsky;

pána generálneho riaditeľa E, O, J. 
Bjdrklunda,

.prednostu úradu patentného a regislraàného; 
pána K, H, R. Hjertena« 

radcu ape*la6ného  súdu golskéh'o;
pána A. E. Hasselrota, 

bývaléh-o riaditeľa zmieneného úradu, poradcu vo 
veciach živnostenského vlaslníctva;

Spolková Rada Spolkového 
Štátu Švajčiarskeho： 
J. E. pána Arthura de Pury, 

mimoriadneho vyslanca a splnomocngého mini*  
stra Švajčiarska v Haagu； 
pána Walthera Krafta, 

riadiitefa spolkového úradu pre duševné 
vlastníctvo;

Prezident Republiky 
Francúzskej：

pre Štáty Sýrsky a Velkolibanonský:
J. E, pána Chassain de Marcilly, 

mimoriadneho vyslanca a. splnomacnemého mini. 
&b-a Francie v Haagu;
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L e Président d e 1 a République 
Tchécoslovaque;
S. Exc. M, P. Baráček,

Ingénieur, Envoyé Exlraordinaire d Ministre 
Plénipolcnliaire de Tchécoslovaquie h la Haye;

M. le Dr. Karel Hermann-0tavský, 
Professeur À ľUniversilé de Prague;

M. Bohuslav Pavlousek,
Ingénieur, Vice-Président de l'OHice des Brevets 

de Prague;
Son Altesse 1 e B e y de Tunis ;

S, Exc. M. Chassain de Marcilly,
Envoyé Extraordinaire H Ministre Plénipoteii- 

lÎQirc de France à la Haye;
L e Président d e 1 a République 

Turque:
Mehmed Essad Bey,

Chargé d'Afiaires de Turquie à La Haye.
Lesquels, après sfêtre communiqué 

leurs pleins ipouvoir-s respectifs, 'trouvés 
en bonne et due forme, <son.t convenus des 
articles suivants：

Article premier.
Les pays contractants sont constitués 

à l'état ďUnion pour la protection de la 
propriété industrielle.

La protection de la propriété in
dustrielle a pour objet les brevets d'inven
tion, les modèles d'utilité, les dessins et 
modèles industriels, les marques de fabri
que ou de commerce, le nom commercial 
et les indications de provenance ou ap*  
pellations d'origine, ainsi que la répression 
de la concurrence déloyale.

La propriété industrielle s'entend dans 
l'acception la plus large, et s'applique dod 
seulement à l'industrie et au commerce 
proprement dits, mais également au do
maine défi industries agricoles (vins, grains, 
feuilles de tabac, fruits( bestiaux, etc.) et 
.extractives (minéraux, eaux minérales, 
etc,).

Parmi les brevets d'invention sont com
prises les diveirses espèces de brevets in
dustriels admises par les législations des 
pays contractants, telles que brevets d'im
portation, fcrevets de iperfectioimement, 
brevets et certificats ďadditiont etc.

Article 2.
Les ressortissants de chacun des pays 

contractants jouiront dans tous les autres 
pays de l'Union, en ce qui concerne la 
protection de la propriété industrielle, des 
avantages que les lois respectives a'ccor-

Prezident Republiky Česko
slovenskej:

J, E. pána P. Baráčka, 
inžiniera, mimoriadneho vyslajica a splnomocne

ného ministra Československa v Haagu;
pána Dr, Karla Hermaniia-Otavského, 

profesora univerzity pražskej;
pána ßohuslava Pavlouska, 

ícEúúeraf núestopreds^lu pfatmtného úradu 
praz&kého;

Jeho Výsosť B e y Tuniský:
J, E. pána Chassain de Marcilly, 

mimoriadneho vyslanca a splnomocneného múú- 
sira Francie v Haagu;

Prezident Republiky 
Tureckej:

Mehmed Essada Beya, 
chargé ďaHaires Turecka v Haagu.

Títo vymeniac si svoje plné moci, 
ktoré boly uznané 2a dobré a v náležite] 
forme, shodli sa na nasledujúcich člán
koch:

Článok 1.
Smluvné zeme tvoria Úniu na ochranu 

živnostenského vlastníctva.

Ochrana živnostenského vlastníctva 
týka sa patentov na vynálezy, užitých 
vzorov, živnostenských vzorkov a mode
lov, továrenských či obchodných známok, 
obchodného mema, údajov o proveniencii 
tovaru alebo -označenia jeho pôvodu, ako 
i o potlačovaní nekalej súťaže.

Živnostenské vlastníctvo sa rozumie v 
najširšom význame slova a vzťahuje sa 
nielen na priemysel či obchod1 vo vlastnom 
smysle slova, ale tiež na obor priemyslo
vých odvetví zemedelských (vínof obilie, 
tabakové listy, ovocie, dobytak atď.) a 
tažiarskych (nerasty, minerálne vody atď.)

Medzi patenty a vynáleizy sú zahrnuté 
rôzne druhy živnostenských patentov, kto
ré sú pripustené zákonodarstvom smluv
ných zemí, ako na pr. patenty na zavede
nie, patenty na zdakonaleníe, prídavkové 
patenty a prídavkové potvrdenia.

Článok 2.
Príslušníci každej smluvu ej zeme budú 

požívať, pokiaľ ide o ochranu živnosten
ského vlastníctva, vo všetkých ostatných 
zemiach únie tých výhodt ktoré príslušné 
zákony poskytujú alebo v budúcnosti po- 
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dent actuellement ou accorderont par la 
suite aux nationaux, le tout sans préjudice 
des droits spécialement prévus par la pré
sente Convention. En conséquence, ils 
auront la même protection que ceux-ci et 
le même recours légal contre toute at
teinte portée à leurs droits, sous réserve 
de l'accomplissement des condiLions et for*  
malités imposées aux nationaux.

Toutefois, aucune condition de domicile 
ou d'établissement dans le pays où la pro
tection est réclamée ne peut être exigée 
des ressortissants de l'Union, pour la jouis
sance d'aucun des droits de propriété in
dustrielle.

Sont expréssément réservées les dis
positions de la législation de chacun des 
pays contractants relatives à la procédure 
judiciaire et administrative et à la com
pétence, ainsi qu'à l'élection de domicile 
ou à la constitution d'un, mandataire, qui 
seraient requises par les lois sur la pro
priété industrielle.

Artici e 3.
Sont assimilés aux ressortissants des 

pays contractants les ressortissants des 
pays ne faisant pas partie de l'Union, qui 
sont domiciliés ou ont des établissements 
industriels ou commerciaux effectifs &t 
sérieux sur le territoire de l'un des pays 
de l'Union.

Article 4.
a) Celui qui aura régulièrement fait le 

dépôt d'une demande de brevet d'inven
tion, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou 
modèle industriel, ďune marque de fabri
que ou de commerce, dans ľ un des pays 
contractai!ts( ou son ayant cause, jouira, 
pour effectuer le dépôt dans les autres 
pays, et sous réserve des droits des tiers, 
d'un droit de priorité pendant les délais 
déterminés ci-après.

b) En conséquence, le dépôt ultérieure
ment opéré dans ľun des autres pays de 
l'Union, avant ľexpiration de ces délais, 
ne pourra être invalidé par des faits ac
complis dan£ ľ intervalle, soit, notamment, 
par un autre dépôt, par la publication de 
l'invention ou son exploitation, par la mise 
en vente d'exemplaire du dessin ou de 
modèle, par l'emploi de la marque.

c) Les délais de priorité mentionnés 
ci-dessus seront de douze mois pour les 
brevets d'invention et les modèles d'utilité 
et de six mois pour les dessins et modèles 
industriels et pour les marques de fabri
que ou de commerce. 

skylnú vlastným štátnym príslušníkom 
bez ujmy práv, izvlášť stanovených touto 
dohodou. Budú tedy používať 笛 istej 
ochrany ako títo štátni príslušníci a tej 
istej právnej pomoci proti každému zasa
hovaniu do ich právl ale s výhradou, že 
splnia podmienky a formality, predpísané 
pre vlastných štátnych príslušníkov.

Avšak od príslušníkov Unie nesmie sa 
nikdy vyžadovať, aby mali bydlisko alebo 
závod v zemi, kde sa o ochranu žiada, ak 
majú požívať niektoré práva živnosten
ského vlastníctva.

Výslovne sú vyhradené zákonné pred
pisy každej smluvnej zeme o súdnom a 
správnom pokračovaní a o príslušnosti, 
ako í o vorbe bydliska alebo o ustanovení 
zástupcu, pokiaľ by to vyžadovaly .zákony 
o živnostenskom vlastníctve.

Článok 3.
Príslušníkom smluvných zemí sú na ro

veň postavení tí príslušníci zemí nepatria
cich k Únii, ktorí majú v niektorej unijnej 
zemí bydlisko alebo skutočné a opravdo
vé závody živnostenské alebo obchodné.

Článok 4.

a) Kto riadne prihlási žiadosť o patent 
na vynález, o užitý vzor, o živnostenský 
vizorec alebo model，〇 továrenskú, alebo 
obchodnú známku v jednej zo smluvných 
zemí, alebo jeho právny zástupca bude v 
lehotách nižšie uvedených požívať priorit
ného práva -pri prihláške v ostatných ze
miach, pravda« 6 výhradou práv osôb tre
tích.

b) Preto prihláška podaná v niektorej 
z ostatných unijných izemí neskoršie, avSak 
pred uplynutím týchto lehôt, nesmie stratif 
účinnosti skutočnosťami medzitým nasta- 
lýmí； ako oajma nie inou prihláškou, uve
rejnením vynálezu alebo jeho užívaním, 
daním do predaju exemplárov vaorca ale
bo modelu a užívaním známíky.

c) Horeuvedené prioritné lehoty bu
dú činiť dvanásť mesiacov pre patenty na 
vynálezy a pre užitné vtzory a šesť mesia
cov pre živnostenské vzorky a modely a 
pre továrenské 出 abchodné známky.
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Ces délais commencent à courir de 1a 
date du dépôt de la première demande 
dans un pays de ľUnion; le jour du dépôt 
n'est pas compris dans le délai.

Si le dernier jour du délai est un jour 
férié légail -dans le pays où la protection 
est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au 
premier jour ouvrable qui suit.

d) Quiconque voudra se prévaloir de la 
priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de 
faire une déclaration indiquant la date et 
le pays de ce dépôt. Chaque pays déter
minera à quel moment, au plus tard( cette 
déclaration devra être effectuée.

Ces indications seront mentionnées 
dans les publications émanant de ľ Admi
nistration compétente, notamment sur les 
brevets et les descriptions y relatives.

Les pays contractants pourront exiger 
de celui qui fait une déclaration de priori
té la production d'une copie le la demande 
(description« dessins, etc.) déposée anté
rieurement. La copie, certifiée) conforme 
par l'Admiuistrations qui aura reçu cette 
demande, sera dispensée de toute légali
sation, et elle pourra en tous cas être dé
posée à n-'importe quel moment dans le 
délai de trois mois à dater du dépôt de la 
demande ultérieure. On pourra exiger 
quelle soit accompagnée d'un certificat 
de la date du dépôt émanant de cette Ad
ministration et d'une traduction.

D'autres formalités ne pourront être 
requises pour la déclaration de priorité au 
moment du dépôt de la demande. Chaque 
pays contractant déterminera les consé
quences de ľomission des formalités pré
vues par le présent article, sans que ces 
conséquences puissent «xcéder la perte du 
droit de priorité.

Ultérieuremenit d'autres justifications 
pourront être demandées.

e] Loursqu'un dessin ou modèle indu
striel aura été déposé dans un pays en 
vertu d'un droit de priorité basé sur le 
dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de 
priorité ne sera que celui fixé pour les 
dessins -et modèles industriels.

En outre, il est permis de déposer dans 
un 間ys un modèle ďutilité en vertu d*un  
droit de priorité basé sur le dépôt d'une 
demande de brevet et inversement.

f) Si une demande de brevet contient 
la revandication de priorités multiples, ou 
si l'examen révèle qu'une demande est 
complexe, ľ Administration devra, tout au 
moins, autoriser le demandeur à la diviser 
dans des conditions que déterminera la lé
gislation intérieure, en. conservant comme

Tieto lehoty počnú bežať odo dna, ke
dy bola podaná prvá žiadosť v unijnej 
zemi; deň podania žiadosti sa nepočíta 
do lehoty.

Ak je posledný deň lehoty zákonným 
sviatkom v tej zemí, kde 6a žiada o ochra- 
nur predĺži sa lehota na prvý všedný deň, 
ktorý nasleduje,

d) Kto chce uplatníf prioritu prvíej 
prihlášky musí učiniť vyhlásenie, udáva
júce dátum a zem tejto prihlášky. Každá 
zem 6tanovíf kedy najneskoršie také vy
hlásenie musí byť učinené.

Tieto údaje budú uvedené v publiká
ciách, ktoré vydáva príslušný úrad, najmä 
v patentových listinách a v popisoch na 
ne sa vzťahujúcich.

Smluvné zeme budú môcf vyžadovať 
od toho, kto činí vyhlásenie o priorite, 
aby predložil opis prihlášky skôr podanej 
(popis, výkresy atď.) Opis, o ktorom úrad 
dostanúc prihlášku potvrdí, že súhlasí 
s originálom, bude oslobodený od všetké
ho cverenia, a v každom prípade ho bude 
možno predložiť kedykoľvek v lehote 
troch mesiacov odo dňa, kedy neskoršia 
prihlá^ca bola podaná. Bude možno žia- 
dat, aby k nemu bolo pripojené potvrde
nie tohoto úradu o dátume prihlášky a 
preklad.

Iných formalít pre prioritné vyhláse
nie nesmie byt vyžadované v čase poda
nia žiadosti. Každá smluvná zem ustano
ví, aké následky vzídu z opomenutia for
malít, predpísaných týmto článkom; tieto 
následky nesmú ale presahovať stratu 
prioritného práva.

Neskoršie bude možno vyžadovať i iné 
preukazy.

e) Ak sa ale v niektorej zemí prihlási 
živnostenský vzorec alebo model podľa 
prioritného práva založeného na prihláš  
ke užitného vzoru, bude tu platiť len pri
oritná lehota stanovená pre živnostenské 
vzorky a modely.

*

Okrem toho je prípustné prihlásiť v 
niektorej zemi užitný vzor na základe 
prioritného práva založeného na podaní 
žiadosti o patent a nao>pa>k.

f) Ak sa ale v žiadosti o patent poža
duje viac priorít, alebo ak vyjde pátraním 
na javo, že je žiadosf súborná, musi úrad 
aspoň dovoliť žiadatefovi, aby ju rozdelil 
za podmienok, ktoré stanoví vnútorné zá
konodarstvo； pričom ponechá ako dátum 
každej dielčej žiadosti dátum pôvodnej 
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date de chaque demande divisionnaire la 
date de la demande initiale et, s'il y a lieu, 
le bénéfice du droit de priorilé.

Article 4 bis.
Les brevets demandés dans les diffé

rents pays contractants par des ressortis
sants de l'Union seront indépendants des 
brevets obtenus pour la même invention 
dans les autres pays, adhérants ou non 
à l'Union.

Cette disposition doit s'entendre d'une 
façon absolue, notamment en ce sens que 
les brevets demandés pendant le délai de 
priorité sont indépendants, tant au point 
de vue des causes de nullité et de dé
chéance, qu'au point de vue de la durée 
normale.

Elle s'applique à tous les brevets exi
stant au moment de sa mise en vigueur.

H en sera de même( en cas d'accession 
de nouveaux pays, pour les brevets exi
stant de part et d'autre au moment de 
l'accession.

Article 5.
L'introduction, par le breveté, dans le 

pays où le brevet a été délivré, ďobjets 
fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de 
l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois chacun des pays contractants 
aura la faculté de prendre les mesures lé
gislatives nécessaires pour prévenir les 
abus qui pourraient résulter de l'exercice 
du droit exclusif conféré par le brevet, par 
exemple faute d'exploitation.

Ces mesures ne pourront prévoir la 
déchéance du brevet que si la concession 
de licences obligatoires ne suffisait pas 
pour prévenir ces abus.

En tous cas, le brevet ne pourra pas 
faire ľobjet de telles mesures avant l'ex
piration d'au moins 3 années à compter 
de la date où il a été accordé et si le bre
veté justifie d'excuses légitimes,

La protection des dessins et modèles 
industriels ne peut être atteinte par une 
déchéance quelconque pour introduction 
d'objets conformes à ceux qui sont pro
tégés. ,

Aucun signe ou mention d*enregistre-  
ment ne sera exigé sur le produit, pour la 
reconnaissance du droit.

Si, dans un pays, ľutilisation de la 
marque enregistrée est obligatoire, ľen- 
Tegistremenl ne pourra être ajwulé 
qù'après un délai équitable et si l'intéressé 
ne justifie pas des causes de son inaction. 

žiadosti a zachová výhodu prioritného 
prava, ak je tu také právo.

Článok 4b.
Patenty, prihlásené v jednotlivých 

smluvných zemiach príslušníkmi Unie, ne
budú -závislé od patemtOYf ktorých bolo 
dosiahnuté pre ten istý vynález v iných 
zemiach, či unijaých alebo neunijných.

Tomuto ufitan-oveniu treba rozumieť 
bez všetkého obmedzenia, najmä v tom 
fimysle, že patenty prihlásené v prioritnej 
lehote sú 6amostatné ako vo veci dôvo
dov neplatnosti a zániku, tak i vo .veci 
zálkonom stanoveného trvania.

Toto ustanovenie sa vzťahuje na vše
tky paten ty, ktoré sú v platnosti v dobe, 
keď nadobudne účinnosť.

Pri prístupe nových zemí bude plalit 
to isté pre patenty, 'ktoré sú v platnosti na 
oboch stranách v dobe prístupu.

Článok 5.
Ale dovezie majiteľ patentu do zeme, 

kde bol ipatent udelený, predmety, vyro
bené v niektorej zemi Únie, neprivodí to 
stratu patentu.

Avšak každá smluvná zem smie učiniť 
potrebné zákonné opatrenia, aby zabrá
nila zneužívaniu, ktoré by mohlo vzniknúť 
z výkonu výlučného práva, udeleného pa
tentom, na pr, jeho neužívaním.

Týmito opatreniami ernie však byť sta- 
n-ovená strata patentu len vtedy, keby 
povolenie nútených liceoicií nepostačilo 
k zamedzeniu takého zneužitia.

V žiadnom prípade však nesmie byť po
užité týchto opatrení proti patentu pred 
uplynutím najmenej troch rokov odo dňa, 
kedy bol patent udelený, a ak preukáže ma
jiteľ patentu riadne ospravedlnené dôvody.

Ochrana živnostenských vzorcov a 
modelov nemôže zaniknúť preto, že boly 
dovezené predmety shodné s tými, ktoré 
sú chránené.

Pre priznanie práva nebude vyžadova
né! aby na výrobku bola nejaká značka 
alebo poznámka o zápise.

Ak je v niektorej zemi užívanie (zapí
sanej známky povinné, smie byť zápis zru
šený len po primeranej lehote a len vte
dy, ked účastník neospravedlní, prečo 
známky neužíval.
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Article 5 b i s.
Un délai de grâce, qui devra être au 

minimum de trois mois, sera accordé pour 
le payement des taxes prévues pour le 
maintien des droits de propriété industriel
le, moyennant le vensement d'une surtaxe, 
si <la légis'lalion nationale en' impose une.

Pour les brevets d'invention, les pays 
contractants s'engagent en outre, soit à 
porter le délai de grâce à six mois au 
moins, soit à prévoir la refitauration du 
brevet tombé en déchéance par suite de 
non payement de taxes, ces mesures re
stant soumises aux conditions prévues par 
la législation intérieure；

Article 5 t e r.
Dans chacun des pays contractants ne 

seront pas considérés comme pontant at
teinte aux droits du breveté:

ľ l'emploi, à bord des navires des 
autres pays de l*Union f des moyens far- 
saut l'objet de son brevet dans le corps 
du navire, dans les machines, agrès, appa
raux et autres accessoires, lorsque ces 
navires pénétreront temporairement ou 
accidentellement dans les eaux du paye, 
sous réserve que ces moyens y soient em
ployés exclusivement pour les besoins du 
navire;

2° ľemploi des moyens faisant ľ objet 
du brevet dans la construction ou le fonc
tionnement des engins de locomotion 
aérienne ou terrestre des autres pays de 
l'Union ou des accessoires de ces engins, 
lorsque ceux-ci pénétreront temporaire
ment ou accidentellement dans ce pays.

Article 6.
Toute marque de fabrique ou de com

merce régulièrement enregistrée dans le 
pays d'origine sera admise au dépôt eit 
protégée telle quelle dans les autres pays 
de l'Union,

Toutefois, pourront être refusées, ou 
invalidées: .

1° Les marques qui sont de nature à 
porter atteinte à des droits acquis par des 
tiers dans le pays où la protection est ré
clamée.

2° Les marques dépourvues de tout 
caractère distinctif, ou bien composées 
exclusivement de signes ou d'indication 
pouvant servir, dans le commerce, pour 
désigner l'espèce, la qualité, lá quantité, 
la deetination, la valeur, le lieu d'origine 
des produits ou l'époque de production.

Článok 5b. .
K zaplateniu poplatkov, stanovených 

pre zachovanie práv živnostenského vlast
níctva, musí byť povolené aspoň trojme
sačné pozhovenie, a to tak, že bude za
platený príplatok, ak ho národné zákono
darstvo predpisuje.

Čo sa týka patentov na vynálezy, za*  
väzujú sa okrem toho smluvné ze-me( že 
buď predĺžia pozhovenie aspoň na šesť 
mesiacov alebo pripustia obnovu patentu, 
ktorý zanikol tým, že poplatky neboly za
platené; tieto opatrenia sú podrobené 
podmienkam, ktoré stanoví vnútroštátne 
záikonodarstvo.

Článok 5c.
V žiadnej smluve zemi nebude sa po

važovať za zásah do práv majiteľa pa
tentu:

1 .ak sa používa na lodiach ostatných 
uni}ných zemí patentovaných zariadení v 
lodnom telese, v strojoch, v lodnej vý- 
strojbe, prístrojoch a v inom príslušen
stve, keď sa, tieto lode dostanú na čas ale> 
bo náhodou do vôd príslušnej zeme, pred
pokladajúc, že týchto predmetov sa tu 
ipoužíva len pre potreby lodné;

2 . ak sa používa patentovaných zaria
dení pri 'stavbe alebo výkone pozemných 
alebo leteckých vozidiel, ktoré patria 
ostatným unijným zemiam, alebo súčasti 
týchto vozidiel, ak sa dostanú na čas 
alebo náhodou do tejto zeme.

Článok 6.
Každá továrenská alebo obchodná 

známka riadne zapísaná v zemi pôvodu 
bude tak, ako je, pripustená k prihláseniu 
a bude chránená v ostatných zemiach 
Unie.

Rovnako smú byť odmietnuté alebo 
vyhlásené za neplaúé:

1,Známlcy； ktoré môžu porušiť práva, 
ktorých nadobudly tretie osoby v tej ze- 
mí( kde sa žiada o ochranu,

2. Známky nemajúce rozlišovacej po・ 
vahy( alめ。složené výhradne zo znači&k, 
či údajov, ktoré môžu v obchode slúžit 
k označovaniu druhu, akosti, množstva, 
určenia, ceny, miesta pôvodu tovaru, ale
bo času výroby, alebo staly sa obvyklými 
v obecnej smluve či v loyálnych a stálych 
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ou devenus usuels dans le langage courant 
ou les habitudes loyales et constantes du 
commerce du pays où la protection est 
réclamée.

Dans l'appréciation du caractère dis
tinctif d'une marque on devra tenir compte 
de toutes les circonstances de fait, notam
ment de la durée de l'usage de la marque.

3*  Les marques qui sont contraires à la 
morale ou à l'ordre public.

Il est entendu qu'une marque ne pourra 
être considérée comme contraire à ľordre 
public pour la seule raison qu'elle n*est  
pas conforme à quelque disposition de la 
législation sur les marques, sauf le cas où 
cette disposition elle-même conceme ľor
dre public.

Sera considéré comme pays ďorigíne :
Le pays de l'Union où le déposant a un 

établissement industriel ou commercial ef
fectif et sérieux, et, s*il  n'a pas un tel 
établissement, le pays de l'Union où il a 
son domicile et« s'il n'a pas de domicile 
dans l'Union, le pays de sa sationalité, 
au cas où il est ressortissant d'un pays 
de ľUnion.

En aucun cas le renouvellement de l'en
registrement d'une marque dans le pays 
d'origine n'entraînera l'obligation de re
nouveler l'enregistrement dans les autres 
pays de ľUnion où la marque aura été en
registrée.

Le bénéfice de la priorité reste acquis 
aux dépôts de marques effectués dans le 
délai de ľ art, 4, même lorsque l'enre
gistrement dans le pays d'origine n'int-er- 
vient qu'après l'expiration de ce délai,

La disposition de l'a:linéa 1 n'exclut 
pas le droit d'exiger du déposant un cer
tificat d'enregistrement régulier, délivré 
par l'autorité compétente du pays d'ori
gine; mais aucune légalisation ne sera re
quise pour ce certificat.

Article 6 b i s.
Les pays contractants s'engagent à re

fuser ou à invalider soit d'office si la lé
gislation du pays le permet soit à la re
quête de l'intéresséf l'enregistrement d'une 
marque de fabrique ou de commerce qui 
serait la reproduction ou l'imitation sus
ceptible de faire confusion, d'une marque 
que Vautorité compétente du pays de 
l'enregistrement estimera y être notoire
ment connue comme étant déjà la marque 
d'un ressortissant d'un antre pays contrac
tant et utilisée pour des produits du même 
genre ou d'un genre similaire.

obchodných zvyklostiach seme, kde sa 
žiada o ochranu.

Pri posudzovaní rozlišovacej povahy 
znánťky bude treba prihliadať ku všetkým 
skutkovým okolnostiam, najmä k času, 
v ktorom sa známky užíva.

3. Známky, ktoré odporujú dobrým 
mravom alebo verejnému poriadku.

Rozumie sa, že známka nesmie byť 
považovaná za odporujúcu verejnému po
riadku už pre ten jediný dôvod, že sa ne
shoduje s niektorým predpisom známko
vého práva, vynímajú prípad, kedy sa 
tento predpis sám týka verejného po
riadku.

Za zem pôvodu bude považovaná:
Tá uni jn á zem, kde prihlás ovate! má 

sikutočný a opravdový závod, živnosten
ský či obchodný; ak nemá takého závo
du, tedy tá uni jn á zem, kde má svoje byd
lisko; ak nemá svojho bydliska v Unii, 
tedy tá zem, kam patrí podľa svojej Štát
nej príslušnosti, ak je príslušníkom nie
ktorej unijnej zeme.

V žiadnom prípade nevznikne obnove
ním zápisu známky v zemi pôvodu povin
nosť obnoviť zápis v ostatných unijných 
zemiach, v 'ktorých známka bola zapísaná.

Výhoda priority zachováva sa prihláš
kam iznámoik, učineným v lehote podľa 
článku 4 i vtedy, keď zápis v zemi pôvo
du sa stal až po vypršaní tejto le-hoty.

Ustanovenie odseku 1 nevylučuje 
právo žiadať na prihlasovateľovi potvrde
nie o riadnom zápise, ktoré vydá prísluš
ný úrad zeme pôvodu; pre toto potvrde
nie nebude sa ale vyžadovať žiadneho 
overenia«

Článok 6b.
Smluvné strany sa zaväzujú, že od

mietnu alebo zrušia — buď- z úradnej po
vinnosti, ak to zákonodarstvo zeme do- 
voľuje, alebo na žiadosť účastníkovu — 
zápis továrenskej či obchodnej známky 
ktorá je reprodukciou alebo zameniteľ
ným napodobnením inej známky, o ktorej 
podlá úsudku príslušného úradu zeme zá
pisu je tam všeobecne známef že je už 
známkou príslušníka inej smluvné] zeme 
a že sa jej užíva pre tovar toho istého ale
bo podobného druhu.
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Un délai minimum de 3 ans devra être 
accordé pour réclamer la radiation de ces 
marques. Le délai courra de la date de 
ľ enregistrement de la marque.

Il ne eera pas fixé de délai pour ré
clamer la radiation des marques enregi
strées de mauvaise foi.

Article 61 e r.
Les ipays contractans convienneni de 

refuser ou d'invalider l'enregistrement et 
d'interdire, par des mesures appropriées, 
lutilisation, à défaut d'autorisation des 
pouvoirs compétents, soit comme marques 
de fabrique on de commerce, soit comme 
élémen'ts de ces marques, des armoiries, 
drapeaux et autres emblèmes d'Etat des 
pays contrae tantst signes et poinçons of
ficiels de contrôle et de garantie adoptés 
par eux, ainsi que toute imitation au point 
de vue héraldique.

L'interdiction des signes et poinçons | 
officieな de contrôle et de garantie s'ap
pliquera seulement dans des cas où les 
marques qui les comprendront seront des
tinées à être utilisées sur des marchan
dises du même genre ou d'un genre simi
laire.

Pour ľapplication de ceis dispositions 
les pays costractants con-viennent de se 
communiquer réciproquement, par l'inter
médiaire du Bureau international de Ber
ne, la liste des amblèmes d'Etat, signes et 
poinçons officiels du contrôle et de ga
rantie, qu'ils désirent ou désireront pia- 
cer( d'une façon absolue ou dans certaines 
limites, sous la protection du présent ar
ticle) ainsi que toutes modifications ulté
rieures apportées à cette liste. Chaque 
pays contractant mettra à la disposition 
du publiCf en temps utile, les listes noti
fiées.

Tout pays contractant pourra, dans un 
d61ai de douze mois à partir de la récep
tion de la ïiotificationi transmettre, par 
l'intermédiaire du Bureau international de 
Berne, au pays intérefisé, ses objections 
éventuelles.

Pour les emblènie>s d'Etat notoirement 
connus les mesures prévues à l'alinéa 
1 s'appliqueront seulement aux marques 
enregistrées après la signature du présent 
Acte.

Pour les emblèmes d'Etat qui ne se
raient pas notoirement connuSf et pour les 
signes et poinçons officiels, ces disposi， 
tions ne seront applicables qu'aux marques 
énTegistrées plus de deux mois après ré-

Lehota najmenej trojročná musí byť 
poskytnutá pre žiadost o výmaz takých 
známok. Lehota počne bežať odo dňa zá
pisu známky.

Pre žiadost o výmaz známok zapísa
ných úmyselne nebude stanovená lehota.

Článok 6c.
Smluvné zeme ujednávajú, že odmiet

nu alebo zrušia zápis a že vhodným opa
trením zakážu, aby bez povolania prísluš
ných miest bolo buď ako továrenských 
alebo obchodných známok alebo ako častí 
týchto známok užívané znakov, práporov 
a iných odznakov štátnej svrchovanosti 
smluvných zemí, ako í úradných skúšob
ných, záručných a puncovných značiek 
u nich zavedených ako í všetkého, čo je 
s heraldického hľadiska ich napodobne*  
ním.

Používať úradných skúšobných, záruč
ných a puncovných značiek je zakázané 
len vtedy, ak sú známky; ktoré ich obsa
hujú, určené na to, aby ich bolo používané 
na tovar toho isiého alebo podobného 
druhu.

Na prevedenie týchto ustanovení smluv
né zeme ujednávajú, že si navzájom ozná
mia prostredníctvom Medzinárodného 
úradu v Berne soznam odznakov štátnej 
svrchovanosti, úradných, skúšobných, zá
ručných a puncovných značiek, ktoré — 
ako si prajú či budú priať — majú byť c el
iconi alebo s xirčitým obmedzením dané 
pod ochranu tohoto článku; ďalej, že sa 
navzájom upovedomia o všetkých neskor
ších zmenách, ktoré nastanú v spomenu
tom sozname. Každá smluvná zem dá 
v príhodnom Čase obecenstvu k dispozícii 
soznamy, 'ktoré jej boly oznámené.

Každá zem smie v lehote dvanástich 
mesiacov po prijatí soznamu zaslať prí
slušnej zemi proetredníctvora Medziná
rodného úradu v Berne svoje eventuelné 
námietky.

Pokiaľ ide o štátne odznaky všeobec
ne známe, bude predpisov, obsažených v 
odseku 1 použité len na známkyf ktoré 
boly zapísané do registrik-a po podpísaní 
tejto Dohody.

Čo 6a týka štátnych odznalcov, ktoré 
by neboly všeobecne známe a o úradné a 
puncovné značky, bude možno použiť 
lýchto predpisov len na iznándcy,, útloré 
boly zapísané až po dvoch mesiacoch od 
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ccption de la notification prévue par 
l'alinéa 3.

En cas de mauvaise foi, les pays auront 
la faculté de faire radier même les mar
ques enregistrées avant la signature du 
présent Acte et comportant des emblèmes 
d'Etat, signes et poinçons.

Les nationaux de chaque pays qui se
raient au torîsés à faire usage des emblèmes 
d'Etat, signes et poinçons de leur pays, 
pourront les utiliser, même s'il y avait 
similitude avec ceux d'un autre pays.

Les pays costractants s'engagent à in
terdire fusage, non autorisé dans le com
merce, des armoiries d'Etat des autres 
pays contractants, lorsque cet usage sera 
de nature à induire en erreur sur l'origine 
des produits.

Les dispositions qui précèdent ne font 
pas obstacle à l'exercice, par les pays( de 
la faculté de refuser ou d'invalider” par 
application du N° 3 de l'alinéa. 2 de ľart. 
6,les marques coatenaut, sans autorisa
tion. des armoiries, drapeaux, décorations 
et autre amblèmee d'Etat ou des signes et 
poinçons officiels adoptés par un pays de 
l'Union.

Article 7.
La nature du produit sur lequel la 

marque de fabrique ou de commerce doit 
être apposée ne peut, dans aucun, cas, 
faire obstacle á ľ enregistrement de la 
marque.

Article 7 b i s.
Les pays contractants s'engagent à ad

mettre au dépôt et à protéger les marques 
appartenant à des collectivités dont l'exi
stence n&t pas contraire à la loi du pays 
ďorigíne, même si ces collectivités ne 
possèdent pas un établissement industriel 
ou commercial.

Cependant chaque pays sera juge des 
conditions particulières sous lesquelles 
une collectivité pourra être admise à faire 
protéger ses marques.

Article 8,
Le nom commercial sera protégé dans 

tous les pays de ľUnion sans obligation 
de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse 
ou non partie d'une marque de fabrique 
ou de commerce.

Article 9.
Tout produit portant illicitement une 

marque de fabrique ou de connnerce( ou 

prijatia oznámenia uvedeného v odseku 3.

V prípade úmysernosti smú, zeme daf 
vytrieť i známky, ktoré boly zapísané pred 
podpísaním tejto Dohody a obsahujú štát
ne odznaky, značky a puncovné značky.

Príslušníci každej .zeme, ktorým bolo 
dovolené užívať štátnych odznakov, zna
čiek a puncovných značiek ich zeme, smú 
ich uživaf aj keby sa podobaly odznakom 
a značkám inej zeme.

Smluvné zeme sa zaväzujú, že zakážu, 
aby bez dovolenia bolo v obchode užíva
né štátnych znakov ostatných smluvných 
zemí, alk by také užívanie mohlo spôsobiť 
omyl o pôvode tovaru.

Predchádzajúce ustanovenia，nepreká
žajú zemiam v tom, aby podľa článku 6 
odseku 2, čís. 3, mohly odmietnuť alebo 
prihlásiť za neplatné známky, ktoré nedo
volene obsahujú znaky, prápory, vyzna
menania a iné odznaky štátne alebo úrad
né a puncovné značky zavedené v niekto
rej unijnej zemi.

Článok 7.
Povaha výrobku( na ktorý má byť "to

várenská alebo obchodná známka pripo
jená, nemôže v žiadnom prípade prekážať 
zápisu známky.

Článok 7b.
Smluvné zeme <sa zaväzujú pripustiť 

k prihláseniu a chrániť známky patriace 
sdruženiam, ktorých existencia neodpo
ruje zákonu zeme pôvodu, a to i vtedy, 
keď tieto sdruženia nemajú živnostenské
ho alebo obchodného návodu.

Každá zem má ale na vôli ustanoviť, za 
ktorých zvláštnych podmienok smie byť 
sdruženie pripustené k ochrane svojich 
známok.

Článok 8.
Obchodné meno bude chránené vo 

všetkých zemiach Unie ibez toho, že by tu 
bolo treba prihlášky alebo zápisu, pri čom 
nerozhoduje, či je časťou továrenskej ale
bo obchodnej známky či nie.

Článok 9.
Každý výrobo'kf ktorý nesie nedovole

ne továreaiskú alebo obchodnú známku 
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un nom commercial, sera saisi à l'importa
tion dans ceux de pays de l'Union dans 
lesquels cette marque ou ce nom com
mercial ont droit à la protection légale,

La saisie sera également eifectuée dans 
le pays -où l'a>pposition illicite aura eu lieu, 
ou dans le pays où aura été importé le 
produit. . ,

La saisie aura lieu à la requête soit du 
ministère public, soit de toute autre auto
rité compétente( soit d'une partie intéres
sée, personne physique ou moraJet con
formément à la législation intérieure de 
chaque pays.

Les autorités ne seront pas tenues 
d'effectuer la saisie en cas de transit.

Si la législation d'un pays n'admet pas 
la saisi à l'imjportation, la saisie sera rem
placée par la prohibition d'importation 
ou la saisie à l'intérieur.

Si la législation d'un pays na'dmet ni 
la saisie à lïmporta-ti-on, ni la prohibition 
d'importation, ni la saisie 点 l'intérieur, et 
en attendant que cette législation soit mo
difiée en conséquence, ces mesures seront 
remplacées par les actions et moyens que 
la loi de ce pays assurerait en pareil cas 
aux nationaux.

Article 10.
Les dispositio-ns de ľarticle précédent 

seront applicables à tout produit portant 
faussement, conunei indication de Proven
ce, le nom ď une localité ou d'un pays dé
terminé, lorsque celte indioation sera join
te à un nom commercial fictif ou emprunté 
dans une intention frauduleuse.

Sera en tous cas reconnu comme par
tie intéressée, que ce soit une personne 
physique ou morale, tout producteur, fab
ricant ou commerçant engagé dans la pro
duction, la fabrication ou le commerce de 
ce produit et établi soit dans la localité 
faussement indiquée comme Mu de pro
venance, soit dans la région où cette； lo
calité est située, soit dans le pays faus
sement indiqué.

Article 10 b i s.
Les pays contractants son. tenus dras- 

surer aux ressortissants de l'Union une 
protection effective cpntre la concurrence 
déloyale.

Constitue un acte de concurrence dé
loyale tout acte de concurrence contraire 
aux usages honnêtes en matière industriel
le ou commerciale.

Notamment devront être interdits: 

alebo obchodné meno, bude zabavený pri 
dovoze lých uníjných zemí, v ktorých táto 
známka či toto obchodné meno majú prá
vo na zákonnú ochranu.

Zabavenie bude vykonané ako v zemi, 
kde sa pripojenie proti právu stalo, tak aj 
v zemi« kam bol výrobok dovezený.

K zabaveniu dôjde podfa vnútorného 
zákonodarstva každej zeme, buď na ná
vrh štátneho zastupiteľstva alebo které- 
hokoľvek iného príslušného úradu, alebo 
na žiadosf zúčastnenej strany, či je to oso
ba fyzická alebo právnická,

Ürady nebudú povinné vykonaf zaba
venie v prípade prievozu.

Ak ale zákonodarstvo niektorej zeme 
nedovoľuje zabavenie pri dovoze, bude 
zabavenie nahradené zákazom dovozu 
alebo zabavením vo vnútrozemí.

Ak ale zákonodarstvo niektorej zeme 
nedovoľuje zabavenie pri dovoze, ani zá
kazu dovozu ani zabavenie vo vnútroze- 
mii budú tieto opatrenia až do príslušnej 
zmeny zákonodarstva nahradené žaloba*  
mi a prostriedkami, ktoré zákon tejto ze
me udeluje v rovnakom, prípade vlastným 
štátnym príslušníkom.

Článok 10.
Ustanovenia predchodzieho člániku 

budú, sa vzťahovať na každý výrobok, kto
rý nesie falošne ako označenie pôvodu 
meno určitého miesta, alebo určitej zeme, 
ak toto označenie bude pripojené k ob
chodnému menu vymyslenému alebo vy
požičanému v podvodnom úmysle.

Vo všetkých prípadoch bude za zú
častnenú stranu uznaný, čí je to osoba 
fyzická alebo právnická, každý výrobca, 
továrnik alebo obchodník, ktorý je účast- 
nený na ťažbe alebo výrobe tohoto vý*  
robku alebo v obchodovaní 6 ním a má zá
vod buď v mieste falošne označenom ako 
miesto pôvodu alebo v krajine, kde toto 
miesto leží, alebo v zemi falošne označe
nej.

Článok 10b.
Smluvné zeme sú povinné zaistiť prí

slušníkom Únie účinnú ochranu proti H呀 
kalej súťaži.

Nekalou súťažou ie každá sútažiteTská 
činnosť, ktorá odporuje poctivým zvyklo
stiam v živnosti či v obchode.

Najmä musia byť zalcázané:
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1*  tous faits quelconques de nature à 
créer une conlusion par n importe quel 
moyen avec les produits d'un concurrent;

2W les allégalions fausses, dans l'exer
cice du commerce, de nature à discréditer 
les produits ďun concurrent.

Article 101 e r.

Les pays contractants s'engagent à as
surer aux ressortissants des autres pays 
de l'Union des recours légaux appropriés 
pour réprimer efficacement tous les actes 
visés aux articles 9,10 et lObis.

Ils s'engagent, en outre, à prévoir des 
mesures pour permettre aux syndicats et 
associations représentant l'industrie ou le 
commerce intéressé et dont l'existence 
n'est pas contraire aux lois de leur pays, 
d'agir ea justice ou auprès des autorités 
administratives, en vue de la répression 
des actes prévus par les articles 9,10 et 
lObis, dans la mesure où la loi du pays 
dans lequel la protection est réclamée le 
permet aux syndicats et associations de 
ce pays.

Article 11.
Les pays contractants accorderont, 

conformément à leur législation intérieure, 
une protection temporaire aux inventions 
brevetables, aux modèles d'utilité, aux des
sins ou modèles industriels ainsi qu'aux 
marques de fabrique ou de commerce, 
pour les produits qui figureront aux ex- 
positions internationales officielles ou of
ficiellement reconnues, organisées sur le 
territoire de l'un d'eux.

Cette protection temporaire ne pro
longera pas les délais de l'art. 4. Si plus 
tard le droit de priorité est invoqué, ľ Ad
ministration de chaque pays pourra faire 
partir le délai de la date de l'introduction 
du produit dans l'exposition.

Chaque pays pourra exiger, comme 
preuve de l'identité de ľobjet exposé et 
de la date ďintroduction, les pièces justi
ficatives qu'il jugera nécessaires.

Article 12.
Chacun des pays contractants s'enga

ge à établir un service spécial de la pro
priété industrielle et un dépôt central pour 
la communication au public des brevets 
d'invention, des modèles d'utilité, des des
sins ou modèles industriels et de marques 
de fabrique ou de commerce.

Ce service publiera une feuille pério
dique officielle.

1 .Všetky také činy, ktoré by mohly 
akokoľvek spôsobí^ že by tovnr bol za
mieňaný s tovarom sútažiterovým：

2 . íalošné údaje pri prevádzaní obcho
du, ktoré by mohly poškodiť dobrú po
vesť sútažileľovho tovaru.

Článok 10c.

Smluvné zeme sa zaväzujú, že zaistia 
príslušnikom ostatných zemí Únie vhodné 
zákonné prostriedky, aby boly účinne 
potlačené všetky činy, uvedené v člán
koch 9,10 a 10b.

Zaväzujú sa ďalej, že učinia opatrenia, 
aby sväzom a sdruženian^ ktoré zastupujú 
príslušný priemysel a obchod a ktorých 
existencia sa neprieči zákonom ich zeme, 
bolo dovolené pokiar ide o potlačenie či
nov označených v článkoch 9,10 a 10b — 
zakročovať u súdov alebo u správnych 
úradov, a to v takej miere, v akej to zá
kon z&me, kde sa žiada o ochranu, dovo- 
Tuje sväzom a sdruženíam tejto zeme.

Článok 11,
Smluvná zem udelí podľa svojho vnú

torného zákonodarstva patentovateľným 
vynálezom, užifaiým vzorom, živnosten
ským či obchodným známkam dočasnú 
ochranUf po'kial ide o výrobky, ktoré bu
dú vystavené na medzinárodných výsta
vách úradných alebo úradne uznaných a 
poriadaných v niektorej z uvedených ze
mí.

Touto dočasnou ochranou nebudú pre- 
dfžené lehoty článku 4. Ak bude neskor
šie žiadané o prioritné právo, smie každá 
zem ustanoviť, aby lehota počala bežať 
odo dňaf kedy výrôbok bol vnesený na 
výstavu.

Každá zem smie vyžadovať ako pre*  
ukaz o totožností vystaveného predmetu 
a o dátume jeho vznesenia doklady( ktoré 
uzná za potrebné.

C 1 á n o *k  12.
Každá smluvná zem sa zaväzuje, že 

zriadi zvláštny úrad pre živnostenské 
vlastníctvo a ústredný pri'hláškový úradt 
aby obecenstvu mohly byť oznamované 
patenty na vynálezy, užitné vzoryf živno
stenské vzory, alebo modely a továrenské 
alebo obchodné známky.

Tento úrad bude vydávať úradný pe
riodický list.
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Article» 13.
L'OHice international ínsUtué à Berne 

sous le nom de Bureau international pour 
la protection de la propriété industrielle 
est placé sous la haute autorHé de Gou
vernement de la Confédération suisse, qui 
en règle l'organisalion et en. surveille le 
fonclionnement,

La langue officielle du Bureau inter
national est la langue française.

Le Bureau inlernationail centralise les 
renseignements de toute nature relatifs à 
la protection de la propriété industrielle, 
il les réunit et les publie. Il procède aux 
études d'utilité commune intéressant 
ľUnion et rédige, & l'aide des documents 
qui sont mis à sa disposition par les di
verses Administrations, une feuille pério- 
diquei, en langue française, sur les ques
tions concernant l'objet de FUnion.

Les numéros de cette feuille, dé même 
que tous les documents publiés par le 
Bureau Internationa：!, sont répartis entre 
les Administrations des pays de l'Union 
dans la proportion du nombre des unités 
contributives ci-dessous mentionnées. Les 
exemplaires et documents supplémentaires 
qui seraient réclamés, soit par les dites 
Adminristrations, soit par des sociétés ou 
des particuliers, seront payés à part.

Le Bureau international doit se tenir 
en tout temps à la disposition des pays de 
l'Union, pour le fournir, sur les questions 
relatives au service international de la 
Propriété industrielle, les renseignements 
spéciaux doni ils pourraient avoir besoin. 
Le Directeur du Bureau international fait 
sur sa gestion un rapport annuel qui est 
communiqué à loue les pays de l'Union.

Les dépenses du Bureau international 
seront supportées en commun par les ipays 
contractants. Jusqu'à nouvel ordre, elles 
ne pourront pas dépasser la somme de 
cent vingt mille francs suisses par année. 
Cette somme pourra être augmentée, au 
besoin, par déciision unanime d'une des 
Conférences prévues à l'article 14.

Pour déterminer la part contributive 
de chacun des pays dans cette somme 
totale des frais, les pays contractants et 
ceux qui adhéreront ultérieurement à 
l'Union soni divisés en six classes, con
tribuant chacune dans la proportion dun 
certain nombre d'unités, savoir:

Ire classe 25 unités
2e 
3e 
4e
5e 
6®

20 
15 
10
5 
3

Článok 13.
Medzinárodný úrad zriadený v Berne 

pod názvom Medzinárodný úrad na 
ochranu živnostenského vlastníctva je 
podriadený vysokej autorite vlády Švaj
čiarskeho spolkového štátu« ktorá upravu
je jeho organizáciu a stará sa o jeho čin- 
nosf.

Oficiálnym jazykom Medzinárodného 
úradu je írancúzštiru.

Medzinárodný úrad sústreďuje všetky 
zprávy týkajúce sa ochrany živnostenské
ho vlastníctva, sbiera ich a uverejňuje. 
Koná obecne prospešné štúdiá, zaujíma
júce Ünîu a rediguje podfa spisov, ktoré 
sú mu dané k dispozícii jednotlivými úrad
mi, periodický časopis vo francúzskom ja
zyku o atázkach, ktoré sa týkajú predmetu 
Unie.

Čísla tohto časopisu, ako aj všetky 
spisy vydávané Medzinárodným úradom 
sú rozderované úradom únijných zemí po
dľa počtu nižšie uvedených príspevkových 
jednotiek. Za ďalšie exempláre a spisy, 
o ktoré by vedia toho žiadaly buď zmie
nené úrady alebo spoločnosti či jednotliv- 
ci, bude sa platif zvlášf.

Medzinárodný úrad má byť v každom 
Ča-se k dispozícii únijným zamiam, aby im 
dodával zvláštne zprávy o otázkach me
dzinárodnej správy živnostenského vlast
níctva, 'ktorých by mohly potrebovať. Ria
diteľ Medzinárodného úradu spíše každý 
rok zprávu o činnosti tohto úradu a za
šle ju všetkým zemiam Unie.

Výdavky Medzinárodného úradu budú 
spoločne hradené smluvnými zemami. Až 
do nového nariadenia nesmú ročne pre
sahovať sumu stodvadsať t½íc švajčiar
skych frankov. Túto sumu bude možno 
podfa potreby zväčšif jednohlasným roz
hodnutím niektorej z konferencií stanove
ných v článku 14.

Aby bol určený podiel každej zeme na 
tejto celkovej fiume nákladov, sú smluvné 
zeme, ako aj tie zemef ktoré pristúpia ne
skoršie lk Ünii) rozdelené do šiestich tried, 
z ktorých každá prispieva v pomere urči
tého počtu jednotiek, a to;

1. trieda 25 jednotiek
2. n 20 n
3. ” 15 „
4. 10 ”
5. n 5 h

6. H 3 jednotky.
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Ces coefficients sont multipliés par le 
nombre des pays de chaque classe, et la 
60mme des produits ainsi obtenus fournit 
le nombre d'unités par lequel la dépense 
totale doit être divisée. Le quotient donne 
le montant de ľ unité de dépense.

Chacun des pays contractants désig
nera, au moment de son accession, la clas
se dans laquelle il désire être rangé.

Le Gouvernement de la Confédération 
suisse surveille les dépenses du Bureau 
in Lerna lional, fait les avances nécessaires 
et établit le compte annuel qui sera com
muniqué à toutes les autres Administra
tions.

Article 14.
La présente Convention sera soumise à 

des révisions périodiques, en vue d'y in
troduire les améliorations de nature à per
fectionner le système de l'Union.

A cet effet, des Conférences auront 
lieu, successivement, dans ľun des pays 
contractants entre les Délégués desdits 
pays.

L'Administration du .pays où do辻 siéger 
la Conférence préparera, avec le concours 
du Bureau international les travaux de 
cette Conférence.

Le Directeur du Bureau international 
assistera aux séances des Conférences, et 
prendra part aux discussions sans voix de
liberative.

Article 15.
Il est entendu que les pays con trac- 

tans se réservent respectivement le droit 
de prendre séparément dntre eux, de<s 
arrangements particuliers pour la protec
tion de la propriété industrielle( en tant 
que ces arrengements ne contreviens 
draient point aux dispositions de la pré
sente Convention.

Article 16,
Les pays qui noni point pris part à la 

présente Convention seront admis à y 
adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie 
diplomatique au Gouvernement de la Con
fédération suisse et par celui-ci à tous les 
autres.

Elle emportera, de plein droit, acces
sion à toutes les clauses et admission à 
tous les avantages stipulés par la présente 
Convention, et produira ses effets un mois 
après ľ envoi de la notification) faite par le 
Gouvernement de la Confédération suisse 
aux autres pays unionistes, à moinâ qu une

Tieto koeficienty sa znásobia poetom 
zemi v každej triede a súčet takto získa
ných súčinov udáva počet jednotiek, kto- 
rým celkový výdaj musí byť delený. Po
diel udáva čiastku výdajovej jednotky.

Každá smluvná zem určí pri svojom 
prístupe triedu, do ktorej si praje byf za
radená.

Vláda Švajčiarskeho spolkového štátu 
má dozor nad výdajmi Medzinárodného 
úraduj dáva potrebné preddavky a so
stavuje ročný účet, ktorý bude zaslaný 
všetkým ostatným vládam.

Článok 14.
Táto dohoda bude podrobená občas- 

ným revízíám( aby v nej boly učinené 
opravy k zdokonaleniu systému Ünie,

Tým cieFom budú sa konať postupne 
v jednotlivých smluvných zemiach konfe
rencie delegátov týchto zemí.

Správa tej zeme, kde má zasedať kon
ferencia, pripraví práce tejto konferencie 
5 .pomocou Medzinárodného úradu.

Ríaditef Medzináro dného úradu má byf 
prítomný pri konferenčných zasadaniach 
a zúčastniť sa rokovania bez hlasovacieho 
práva.

Článok 15,
Je dohoda o tom, že si smluvné zeme 

navzájom vyhradzujú právo sjednaf odde
lene medzi sebou zvláštne dohody na 
ochranu živnostenského vlastníctva! po
kiar talké dohody neodporujú ustanove
niam tefto Dohody.

Článok 16.
Zeme, ktoré sa nezúčastnily tejto Do

hody, budú m6ct pristúpiť k nej, ak o to 
požiadajú.

O tomto prístupe bude diplomatickou 
celtou upovedomená vláda Švajčiarskeho 
spolkového štátu, ktorá potom upovedomí 
všetky ostatné vlády.

Pristupujúca zem pristúpi s plným práv
nym účinkom ku všeitkým ustanoveniim 
a bude pripustená ku všetkým výhodám, 
ktoré sú sjednané v tejto Dohode, prístup 
nadobudne účinnosť za mesiac po tom, 
keď vláda Švajčiarskeho spolkového Štá*  
tu zašle ostatným zemiam únie oznáme- 
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dale postérieure naît été indiquée par le 
pays adhérent.

Article 16 b is.
Les pays comtractants ont le droit ďac- 

céder en tout temps à la présente Con
vention pour leurs colonies, possessions, 
dépendances et protectorats, ou territoires 
administrés en vertu d'un mandat de la 
Société des Nations, ou pour certains 
d'entre eux.

Us peuvent à cet effet soit fajre une 
déclaration générale par laquelle toutes 
leurs colonies, possessions, dépendences 
et protectorats et les territoires visés à 
ľalinéa 1er, sont compris dans l'accession^, 
soit nommer expressément ceux qui y 
sont compris, soit se borner à indiquer 
ceux qui en. sont exclus.

Cette déclaration sera notifiée par éc
rit au Gouvernement de la Confédération, 
suisse et par celui-ci à tous 1-es autres.

Les pays conlractamts pourront, dans 
les mêmes conditions, dénoncer la Con
vention pour leurs colon<iest possessions, 
dépendances et protectorats, ou pour les 
territoires visés à l'alinéa 1er, ou pour cer
tains d'entre eux.

A r t í c 1 ei 17.

Ľexécution des engagements récipro- 
.quefi contenus dans la présente Convention 

&st subordonnée, en tant que de besoin, à 
l'accomplissement des formalités et règles 
établies par les lois constitutionnelles de 
ceux des pays contractants qui sont tenus 
d'en provoquer l'application, ce qu*ils  
s'obligent à faire dans le plus bref délai 
possible.

Article 17 b is,
La Convention, demeurera1 e-n vigueur 

pendant un temps indéterminé, jusqu'à 
ľexpiration d'une année à partir du jour 
où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciatian sera adressée au 
Gouvernement de la Confédération suisse. 
Elle ne produira son effet qu*à  l'égard du 
pays qui l'aura faite, la Convention re
stant exécutoire pour les autres pays con
tractants.

Article 18.
Le présent Acte sera ratifié et les ra

tifications en seront déposées à la Haye 
au plus tard le 1er mai 1928. Il entrera en 

nie, ak pristupujúca zem neudá dátum 
nefikoráie.

Článok 16b,
Smluvné zeme majú právo prislúpit 

kedykoľvek k tejto Dohode za svoje osa
dy, državy, odvíslé územia a protektoráty 
alebo územia spravované podfa mandátu 
Spoločnosti národov alebo za niektoré 
z nich.

Za tým účelom môžu bud učinil všeobec
né vyhlásenie, podra ktorého sú zahrnu
té do prístupu všetky ich kolónie, državy, 
odvislé územia, protektoráty a územia 
uvedené v odseku 1(alebo môžu uviesí 
len tie, ktoré sú v ňom zahrnuté, alebo 
môžu uviesf len tie, ktoré sú z neho vy
lúčené.

Toto vyhlásenie bude oznámené pí
somne vláde Švajčiarskeho spolkového 
štátu( ktorá o ňom upovedomí všetky 
ostatné vlády.

Smluvné zeme budú môcť za tých vše
tkých podmienok vypovedať Dohodu za 
svoje osady, dŕžavy, odvíslé územia, pro
tektoráty alebo územia uvedené v odseku 
1 alebo za niektoré z nich.

Článok 17.
Aby boly prevedené vzájomné záväz

ky obsažené v tejto Dohode, sa vyžaduje, 
pokiaľ je toho treba, aby boly splnené 
formality a ustanovenia predpísané ústav
nými zákonmi tých smluvných zemí, kto
ré sú povinné ich previesf; zaväzujú sa 
učiniť tak v dobe čo najkratšej.

Článok 17b.
Dohoda bude platiť na neurčitú dobu 

aiž do uplynutia jedného roku odo dňa( ke
dy bude daná výpoveď.

Táto výpoveď bude poslaná vláde 
Švajčiarskeho spolkového štátu a nado
budne účinnosti len pre tú -zem, ktorá ju 
dala; pre ostatné smluvné zeme zostane 
Dohoda v platnosti.

Článok 1Ö.
Táto Dohoda bude ratifikovaná a ra

tifikácie budú uložené v Haagu najneskor
šie dna 1.mája 1928. V zemiach, ktoré ju 
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vigueur, en Ire les pays qui ľauronl ralilié, 
un mois après celle date. Toutefois si au
paravant il était ratifié par six pays au 
moins, it entrerait en vigueur, en ire ccs 
pays, un mois après que le dépôt de la 
sixième ratification leur aurait été notifié 
par le Gouvernement de la Confédération 
suisse, et pour les pays qui ratifieraient 
ensuite, im mois après la notification de 
chacune de ces ratifications.

Cet acte remplacera, dans les rapports 
entre les pays qui l'auront ratifié, la Con
vention d'Union de Paris de 1883 révisée 
à Washington le 2 juin 1911 et le Protocole 
de clôture, lesquels resteront en vigueur 
dans les rapports avec les pays qui n'au
ront pas ratifié le présent Acte.

Article 19.

Le présent Acte sera signé en un seul 
exemplaire, lequel sera déposé aux ar
chives du Gouvernement des Pays-Bas. 
Une copie certifiée sera remise par ce 
dernier à chacun des Gouvernements des 
pays contractants.

En foi de quoi les Plénipo Lentiaires 
respectifs ont signé le présent Acte.

Fait àia Haye, en un seul exemplaire, 
le 6 novembre 1925.
Pour l'A-llemange: 

VTETINGHOFF. 
v. SPECHT. 
KLAUER, 
ALBERT OSTERRIETH,

Pour ľ Australie：
C. V. WATSON.

Pour l'Autriche:
Dr. CARL DUSCHAKEK.
Dr, HANS FORTWÄNGLER.

Pour 1 a Belgique:
CAPITAINE.
LOUIS ANDRÉ.
THOMAS BRAUN.
D. COPPIETERS.

Pour les E t a l s - U n i s d u Brésil:
J. A. BARBOZA CARNEIRO. 
CARLOS AMERICO.
BARBOSA DE OLIVEIRA.

pour 1 c Canada:
FREDERICK H. PALMER. 

ratifikovaly, nadobudne iičinnosli za me
siac po lomlo dátume. Ke-by ale bola ra
tifikovaná skôr najmenej šiestimi zemami, 
nadobudla by účinnosti v týchto zemiach 
za mesiac po tom, kedy by im bolo vládou 
Švajčiarskeho spolkového štátu oznámené 
uloženie šiestej ratifikácie, a pre zeme, 
ktoré by ju ratifikovaly neskoršie, za me
siac po oznámení každej z týchto ratifi
kácii.

Táto Dohoda nahradí vo vzCahoch me
dzi štátmi, ktoré ju budú Tatiíikovaf, Pa
rížsku unijnú dohodu z r. 1883, revidova
nú vo Washingtone dňa 2. júla 1911,a 
Záverečný protokol, ktor6 však zostanú 
v účinnosti vo vzťahoch medzi zemami, 
ktoré neratifikova'Iy túto úmluvu.

Článok 19.

Táto Dohoda bude podpísaná v jedi
nom exemplári, ktorý bude uložený v ar
chíve holandskej vlády. Overený odpis 
bude zaslaný touto vládou všetkým vlá
dam smluvných zemí.

Na dôkaz toho príslušní splnomocnen*  
ci podpísali túto Dohodu.

Dané v Haagu v jedinom exemplárij 
dna 6. novembra 1925.
Za Nemecko:

VIETINGHOFF.
v. SPECHT.
KLAUER.
ALBERT OSTERRIETH.

Z a Austráliu:
.C. V. WATSON.

Z a R a k ú s k o :
Dr. CARL DUSCHANEK.
Dr. HANS FORTWÄNGLER.

Z a B e 1 g Í u ；
CAPITAINE.
LOUIS ANDRE.
THOMAS BRAUN.
D. COPPIETERS.

Z a Spojené Štáty Brnzilské:
J. A. BARBOZA CARNEIRO. 
CARLOS AMERICO. 
BARBOSA DE OLIVEIRA.

Za Kanadu:
FREDERICK H. PALMER.
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Pour C u b a :
R. DE LA TORRE.

Z a K u b u ;
R. DE LA TORRE.

Pour 1 c Danemark:
N. J. EHRENREICH 
HANSEN.

Z a Dánsko:
N. J. EHRENREICH 
HANSEN.

Pour la Vi 11 e Libre de Dami zig;
ST. KOZMINSKL

Z a Slobodné Meeto Gdansko :
ST. KOŽM1NSKL

Pour 1 a République Dominicaine: 
C. G. DE HASETH Cz,

Z a Republiku Dominikánsku : 
C, G, DE HASETH Cz.

Pour 'l'Esp e :
SANTIAGO MENDEZ 
DE VIGO. 
FERNANDO CABELLO 
LAPIEDRA.
JOSÉ GARCIA MONGE.

Z a Španielsko：
SANTIAGO MENDEZ 
DE VIGO.
FERNANDO CABELLO 
LAPIEDRA.
JOSÉ GARCIA MONGE.

Pour ľEst'honie： |
0. AARMANN.

Z a Estonsko:
0. AARMANN.

Pour les EtaliS-Unia ď Amérique: 
THOMAS E. ROBERTSON. 
WALLACE R. LANE. 
JO. BAILY BROWN.

Z a S p o i e n é Si á ty Americké: 
THOMAS E. ROBERTSON. 
WALLACE R. LANE. 
JO. BAILY BROWN.

Pour 1 a Finlande:
YRJÖ SAASTAMOINEN.

Z a F f n s ■k o :
YRJÖ SAASTAMOINEN

Pour 1 a France:
CH. DE MARCILLY.
MARCEL PLAISANT.
CH. DROUETS.
GEORGES MAILLARD.

Z a Franciu:
CH. DE MARCILLY.
MARCEL PLAISANT.
CH. DROUETS.
GEORGES MAILLARD.

Pour 1 b Grande Bretagne e-t 
l'Irlande d u Nord:

H. LLEWELLYN SMITH.
A. J. MARTIN.
A. BALFOUR.

Z a Veľkú B r i t &a i u a Severné t r&k o .

H. LLEWELLYN SMITH.
A. J. MARTIN.
A. BALFOUR.

Pour 1 a Hongrie:
ELEMÉR DE POMPÉRY.

Z a Maďarsko:
ELEMÉR DE POMPÉRY.

Pour l'Elaル Libre ď I r La n de :
G, O'KELLY DE GALLAGH.

Z a Slobodný Š l á t Irfi'k ý :
G. O'KELLY DE GALLAGH.

Pour ľ 11 a 1 í e :
DOMENICO BARONE.
LETTERIO LABOCCETTA.
MARIO GHIRON.

Z a Itáliu:
DOMENICO BARONE.
LETTERIO LABOCCETTA.
MARIO GHIRON.

Pour le J a p on :
S. SAKIKAWA.
N. ITO.

Z a Ja,pon$ko:
S. SAKIKAWA.
N. ITO.
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Pour 】c M a r o c : > Zi M i r o k o:
CH. DE MARCILLY. CH. DE MARCILLY.

Pour les Etats-Unis d u M c x i q u c : Z a Spojené Stály M c x i c k é :
JULIO POULAT. JULIO POULAT.

Pour la N o r v è g e : Z a Nórsko :
B. WYLLER. B. WYLLER.

Pour 1 e s Pays-Bas: Z a Holandsko:
J. ALINGH PRINS. J. ALINGH PRINS.
BIJLEVELD. BIJLEVELD.
DIJCKMEESTER. DIJCKMEESTER.

Pour 1 a Pologne: Za Poľsko：
ST. KO2MINSKL ST. KOŽMINSKI.
FRÉDÉRIC ZOLL. FRÉDÉRIC ZOLL.

Pour 1¢ Portugal: Z a Porlufialsko:
BANDEIRA. BANDEIRA.

Pour 1 e Royaume des Serbes, Za Kráfo.vslvo Srbov, Chorválov
Croates e t Slovènes: a S 1 o vi n c o v :

Dr. YANKO CHOUMANE. Dr. Yanko CHOUMANE.

MIHAILO PRÉDITCH. MIHAILO PRÉDITCH.

Pour 1 a Suède： Za S v é d s k o :

E. 0. J. BJÖRKLUND. E. 0. J. BJÖRKLUND.

H. HJERTÉN. H. HJERTÉN.

AXEL HASSELROT. AXEL HASSELROT.

z a Švajčiarsko:Pour 1 a S u i s 6 e :
A. DE PURY. A. DE PURY.

W. KRAFT. W. KRAFT.

Pour la Syrie e t 1 e Grand Liban: Za Sýriu a V e T k ý L i b a n o n :

CH. DE MARCILLY. CH. DE MARCILLY.

Pour 1 a Tchécoslovaquie; Za Československo:

BARÁČEK. BARÁČEK.
Prof. Dr. KAREL Prof. Dr. KAREL
HERMANN-OTAVSKŸ. HERMANN OTAVSKŸ
In自 BOHUSLAV Ing. BOHUSLAV
PAVLOUSEK. PAVLOUSEK.

Pour 1 a Tunisie： Z a T unis :
CH. DE MARCILLY. CH. DE MARCILLY.

Pour la Turquie: Z a Turecko：

TJaČ: Andrej v Bratislave, Trieda kráTa Alexandra シ12,
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j06. Nariadenie 6 mocou zákona □ zhodnotení Atúdil absolventov Ukrajmskej ho»podár- 
skq akadémie.—107. Nariadenie & mocou zákona o jednotnej úprave dužobných m:eal 
a úradných lilulov lonceplných úradníkov justičného rezortu.—108(なkoi¼ ktarým “ 
obnovuje plalnost zákona o kartelcrvom poplatku.

105.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 26. mája 1941 

o obmedzení zaťaženia nehnuteliwsti.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 
zákona č. 185/1939 SI, z. nariaďuje:

§ t
(i)K nadobudnutiu smluvného alebo 

exekučného záložného práva na nehnu
teľnosti pre pohľadávku prevyšujúcu 
100.000‚一 Kfi (bez príslušnosti) treba sú
hlas príslušného okresného úradu.

(s) Pri určení výšky zaťaženia podľa 
ods.1 treba spočítať：
a) dielčie pohľadávky jedného veriteľa, 

ktoré 6Ú uz zabezpečené alebo majú 6a 
zabezpečiE na všetkých alebo niekto
rých nehnuteľnostiach, zapísaných na 
meno jedného vlastníka alebo tých 
istých spoluvlastníkov, alebo len na 
podieloch niektorých spoltivlastníkov*  

b) dielčie pohľadávky, ktoré sa majú za
bezpečiť v prospech viacerých verite
ľov na všetkých alebo niektorých ne
hnuteľnostiach, zapísaných na meno 
jedného vlastníka alebo viacerých 
Spoluvlastníkov, alebo len na podie
loch niektorých spoluvlastníkuv.

§工
f* 1) Súhlas podľa § 1,ods.1 netreba, 

ak ide o nehnuteľnosti štátu a sväzkov 
územnej fiamosprávy alebo padnikov, 
ústavov a fondov im patriacich alebo ni
mi spravovaných.

(2) Súhlasu taktiež netreba( ak ide o 
zaistenie pohľadávok subjektov, uvede

ných v ode.1,na nehnuteľnostiach iných 
O6Ôb.

§ 3,
Súhlas podľa § 1 má 6a udeliť, ak proti 

zamýšľanému právnemu úkonu niet ná
mietok 6 hľadiska verejných záujmov.

§ 4.
(り K žiadosti o pozemnoknižný zápis 

podľa § 1 treba pripojiť výmer okreené- 
ho úradu, ktorým bol daný súhla$( ináč 
sa žiadosť zamietne.

(3) Pazemaokaižný zápis smluvného 
alebo exekučného záložného práva uve
deného v § 1,ku ktorému by 6a vyžado
val podľa tohto nariadenia súhlas okres
ného úradu, možno vykonať aj bez 6Ú・ 
hlasuj ak právne jednania, na základe 
ktorých 6a o zápis žiada, 6a staly pred
L marcom 1939 a ak je táto skutočnosť 
zrejmá z verejnej listiny alebo z overenia 
verejného notára alebo súdu.

§ 5.
Nariadenie vlády Slovenskej krajiny 

č. 55/1939 Ür. nov. sa zrušuje.

§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v, r.
Dr. Tuka v. r. 

Mach v. r.
Dr, Pružinský v. r. Medrický v. r.
SivQk V. r. 所 za ministra Stanu
aj za min. Dr. Fritza. Čatloš V. r.

Cena Ks 1.—,
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106.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 26. mája 1941

o zhodnotení štúdií absolventov Ukrajin
skej hospodárskej akadémie.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zAkona č. 185/Ì939 SI. z. nariaďuje：,

§ I-
(リ Absolventom bývalej Ukrajinskej 

hospadárskej akadémie v Podëbradoch 
(v ďalšom texte „akadémia* '} priznávajú 
6a práva absolventov Slovenskej vysokej 
školy technickej, ak s úspechom vykonajú 
osobitnú nostrifikačnú skúšku, ktorej skú
šobnú látku určí Slovenská vysaká škola 
technická.

(2) Rozsah práv, uvedených v ods.1, 
vyznačí 6a vo v^vedčení o nostrifikačnej 
skúške so zreteTom ua jednotlivé Študijné 
odbory a na vykonané štúdiá.

Ku skúške podľa § 1 možná pripufitiť 
tých absolventov akadémie, ktorí pre- 
ukazu, že

a) sú štátnymi občanmi Slovenskej re
publiky,

b) složili 6 úspechom druhú hlavnú 
«kúsku a obhájili diplomný projekt alebo 
diplomnú prácu podľa § 8 stanov akadé
mie, schválených jej profesorským sborom 
dňa 23. mája 1925.

§ 3.

Na osoby, ktoré sa pokladajú za Ži
dov podFa § 1 vládneho nariadenia č. 
63/1939 SI.z.t sa ustanovenia tohta zá
kone nevzťahujú.

§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dnom vyhlásenia； vykoná ho minister škol
stva a národnej osvety 60 zúčastnenými 
ministrami.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v, r. Dr. Medrický v. r. 
Sivák V. r. aj za ministra Stanu

aj za min. Dr. Fritza Čatloš V. r.

107.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 26. mája 1941 

o jednotnej úprave služobných miest a 
úradných titulov konceptných úradníkov 

justičného rezortu,

.Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje.

Článok L
Paragraf 53 zákona Č. 103/1926 Sb. z. a 

n.含a mení a znie takto:
(x) „Ustanovenie I. dielu časti druhej 

platia obdobne i pre konceptných prag- 
matikálnych úradníkov Ministerstva pra
vosúdia, štátnych zastupiteľstiev, hlav
ných štátnych zastupiteľstiev a Generál
nej prokuratúry.

(2) Služobné miesta konceptných prag- 
matikálnych úradníkov Ministerstva pra
vosúdia sa systemizujú v L až VIL stupnici 
funkčného služného (§ 40, ods. 2).

(3) Služobné miesta konceptných prag- 
matikálnych úradníkov štátnych zastupi- 
terstiev, hlavných štátnych zastupiteľstiev 
a Generálnej prokuratúry sa systemizujú 
v IL až VI, stupnici funkčného služného 
(§ 40, ods. 2).**

Článok II.
p) Konceptným pragmatŕkálnym. úrad

níkom uvedeným v článku Lt ods. 2 pri
slúchajú lieto úradné tituly:

v VII. stupnici funkč. slúž, úradný titul 
„okresný sudca**,

v VI. stupnici funkč. slúž, úradný titul 
„súdny radca**,

v V. stupnici funkč. slúž, úradný titul 
„hlavný súdny radca**,

v IV. stupnici funkč, slúž, úradný titul 
„radca Najvyššieho súdu",

v III. stupnici funkč, slúž, úradný titul 
„senátny podpredseda Najvyššieho súdu'*,  

v IL stupnici funkč. slúž, úradný titul 
„senátny predseda Najvyššieho súdu”，

v L stupnici funkč. slúž, úradný titul 
„predseda Najvyššieho súdu**,

(2) Konceptným pragmatikálnym úrad
níkom uvedeným v článku Lf ods. 3 prislú
chajú tieto úradné tituly;

v VI. stupnici funkč. slúž, úradný titul 
„Štátny zástupca* 1,

v V, stupnici funkč, slúž, úradný titul 
„hlavný štátny zástupca* 1.
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v IV. stupnici funkシ slúž, úradný titul 
„prokurátor",

v III. stupnici íunkč, slúž, úradný titul 
„hlavný prokurátor", prípadne „generálny 
štátny zástupca'*,

v II. stupnici funkč. slúž, úradný ti-íul 
^‚generálny prokurátor**.

Článok III.
Pri preraďovaní konceptných pragma- 

tikáhiych úradníkov Ministerstva pravo- 
«údia z pôvodných systemizovaných slu
žobných miest na služobné miesta podľa 
článku I. treba odbodne použiť ustanovení 
§ 52 a § 152 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n.

Článok IV.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

<lňom 1.júla 1941：vykoná ho minister 
pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v, r.
Dr. Pružinský v. r. Dr, Medrický v. r. 
Sivák v. r. Stano v. r.

Čatloš v. r.

108.
Zákon 

zo dna 27. mája 1941f 
ktorým sa obnovuje platnosť zákona 

o kartelavom poplatku.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Zákon č, 245/1937 Sb. z. a n. v znení 
právnych predpisov ho meniacich a do
plňujúcich počínajúc dnom vyhlásenia toh
to zákona platí až do 31.decembra 1942.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom, 
vyhlásenia; vykoná ho minister financií.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Sokol v, r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r.

亢スľAndrej v Bnx嬴貳T^da Alexandra
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Čiastka 31. Vydaná dna 18, júna 1941. Ročník 1941.

OBSAH:109, Slovensko-nemecká dohoda o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach občian

skeho a obchodného práva.

Vyhláška 
ministra zahraničných vecí 

zo dna 24. mája 1941 
o slovensko-nemeckej dohode o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach 

občianskeho a obchodného práva.

Dňa 18, októbra 1940 bola v Bratislave medzi splnomocnenými zástupcami 
Slovenskej republiky a Nemeckej ríše podpísaná dohoda o právnej ochrane a 
právnej pomoci vo veciach občianskeho a obchodného práva spolu so záverečným 
protokolom.

Táto dohoda bola dňa 13. novembra 1940 schválená vládou a ratifikačná 
■pôvodina bola dňa 11.februára 1941 podpísaná prezidentom republiky. Ratifikačné 
pôvodiny sa vymenily dňa 2. mája 1941 v Berlíne. PodFa článku 35 dohody nado
budne táto účinnosť dňom 3. júna. 1941.

Dohoda sa mrerejňuje v slovenskom a nemeckom pôvodnom znení 
Dr, Tuka v. r.

Cena 4 80 K②
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Dohoda 
medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o právnej ochrane a právnej pomoci 

vo veciach občianskeho a obchodného práva.

SLOVENSKA REPUBLIKA 
a 

NEMECKA RÍŠA, 
vedené túžbou usporiadal v občianskych a obchodných veciach právnu ochranu prí
slušníkov Slovenskej republiky v Nemeckej ríši a príslušníkov Nemeckej ríše v Slo
venskej republike ako aj povinnosť súdnych vrchností navzájom 6i poskytovať práv
nu pomoc, dohodly sa pre tento účel uzavrieť dohodu, a za svojich splnomocnencov 
vymenovali:

Prezident Slovenskej republiky: 
minislerekého predsedu a ministra zahraničných vecí 

pána Dr. Vojtecha Tuku, 
prednostu adminislrativne-práviieho odboru minifilerslva zahraničných veci 

pána Dr. Viktora Bečku 
a 

odborového radcu minislerstva pravosúdia 

pána Dr. Dezidéra Rakšányho,

Nemecký ríšsky kancelár: 
mimoriadneho vyslanca a áplnomocneného ministra 

slobodného pána Manfréda von Killingera, 
minifilerského ríad.itefa ríäsJceho ministerstva pravosúdia 

pána Dr. Ericha Volkmara 
a 

prednášajúceho legačn&ho radcu zahraničného úradu 

pána Dr. Karla Schwagulu.
Splnomocnenci predložili si navzájom svoje splnomocnenia a našli ich v po ■ 

riadku. Dohodli 6a na nasledujúcich ustanoveniach;

ČASŤ PRVÁ.
Právna ochrana.

Č 1 á n o k 1.
Príslušníci oboch Smluvných Strán majú, čo do zákonnej a eUdnej ochrany ich 

osoby a majetku, na území druhej Strany rovnaké postavenie ako tuzemci. Môžu slo
bodne a bez prekážok dovolávať 6a súdov a môžu tam jednať pod tými istými pod
mienkami a tým istým spôsobom ako tuzemci.

Článok 2.
(り Príslušníkom jednej Smluvnej Strany, ktorí vystupujú pred eúdmi druhej 

Strany ako žalobcovia alebo intervenienti, nesmie sa uložiť pod akýmkoľvek názvom 
složenie žiadnej zábezpeky alebo depozitu preto, že 6Ú cudzincami alebo preto, že 
y (uzemisku nepiajú bvdliska alebo pobytu.



42JSlovenský zákonník č.109.

Abkommen 
zwischen dem Deutschen Reich und der Slowakischen Republik über Rechtsschutz 

und Rechtshilfe in Angelegenheiten des bürgerlichen und des Handels-Rechts

DAS DEUTSCHE REICH 
und

DIE SLOWAKISCHE REPUBLIK,
von dem Wunsche geleitel, in Zivil- und Handelssachen den Rechtsschutz der 
Angehörigen des Deutschen Reiche in der Slowakischen Republik und der An
gehörigen der Slowakifichen Republik im Deutschen Reich sowie die Verpflich
tung der beiderseitigen Gerichtsbehörden zur Rechtshilfe zu regeln, äind über- 
eingekommen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu schliessen, und haben zu 
ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der Deutsche Reichskanzler: 
den aufifierordenllichen Gesandten und bevolhnächligleii Minister 

Herrn Manfred Freiherr von Killinger,
den. Minuterialdireklor im Reichejuslizministerium

Herrn Dr. Ench Volkmar 
und

den. Vortragenden Legationerat im Auswärtigen Amt

Herrn Dr, Karl Schwagula,

Der Präsident der Slowakischen Republik:
> den. Ministerpräsidenten und Minister de« Aussem. ヽ

Herrn Dr. Adalbert Tuka, 
den Chef der rechtlich-administrativen Sektion des Ministeriums des Äu&sern

Herrn Dr. Viktor Béčka 
und 

dea Sektionsrat im Justizminislerium 

Herrn Dr, Desiderius Rakšány.
Die Bevollmächtigten haben einander ihre Vollmachten mitgeteilt und sie 

in Ordnung befunden. Sie haben sich über folgende Bestimmungen geeinigt：

ERSTER ABSCHNITT

Rechtsschutz
Artikel1

Die Angehörigen jedes der Vertragschliessenden Teile geniessen im Gebiet 
des anderen Teils in Ansehung das gesetzlichen und gerichtlichen Schutzes ihrer 

；Person und ihre£ Vermögens die gleiche Behandlung wie Inländer« Sie haben 
freien und ungehinderten Zutritt zu den Gerichten und können dort unter den
selben Bedingungen und in derselben Weise wie Inländer auftreten.

Artikel 2
（り Den Angehörigen des einen Vertragschlie-ssenden Teils, die vor den Ge

richten des anderen Teils ak Kläger oder Intervenienten auítreten, darf wegen 
ihrer Eigenschaft als Ausländer oder wegen Mangels eines inländischen Wohn- 
6itzes oder Aufenthalts keine Sicherheitsleifitung oder Hinterlegung, unter wel
cher Benennung es auch sei, auíerlegt werden.
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ド)To piali rovnako o preddavku, ktorý by 6a mal požadovať od žalobcov alebo 
intervcnientov na zaokrylie eúdnych útrat.

Článok 3.
円 Ak na územi jednej Smluvnej Strany dôjde na odsúdenie v procesných 

útratách žalobcu alebo intervenienta, ktorý je oslobodený od složenia zábezpeky] 
depozitu alebo preddavku na základe článku 2 alebo zákona platného v štáte( kde 
£a podala žaloba, má 6a tolQ odsúdenie na území druhej Smluvné) Strany bezplat
ne vyhlásif príslušnými úradmi za vykonatefné. Návrh môže podaf veriteT útrat 
cestou diplomatickou alebo priamo u prífilušnej vrchnosti.

ド)Rovnaké pravidlo platí o súdnych rozhodnutiach, ktorými sa procesné 
útraty neckorsie určia.

(3) Pod súdnymi rozhodnutiami rozumejú sa aj usnesenia o ustálení útrat, ktoré 
vyniesli listovni úradníci súdni (súdni pisári) v medziach ich pôsobnosti.

C) Rozhodnutia o návrhu na vyhlásenie vykonatelnosti a na povolenie exekú
cie nemožno odopriet preto, že vymáhajúca strana nesložila vopred žiadnych kol
kov a poplatkov.

Článok 4.

(l) V článku 3 označené rozhodnutia o útratách vyhlásia sa za vykonatelné 
bez vypočutia strán, čím sa však nevylučuje právo odsúdenej strany použiť neskor
šie opravný prostriedok podfa zákonov tej Smluvnej Strany,, na území ktorej exekú
cia 6a má vykonať. /

(り Pri rozhodnutí o návrhu na vyhlásenie vykonatefnosti má sa iba skúmať, 
či podľa zákonov Smluvnej Strany, na území ktorej sa odsúdenie vyslovuje, roz
hodnutie, ktoré sa má vykonať, je právoplatné. Na dokázanie tejto požiadavky 
6tačí potvrdenie príslušného súdu.

(s) K návrhu treba pripojiť v úradnej reči požiadanej Smluvnej Strany preklad 
rozhodujúcej čiastky rozhodnutia ako aj potvrdenia v odseku 2, vete 2 označeného. 
Preklady majú sa overiť diplomatickým alebo konzulárnym zástupcom alebo prísaž
ným tlmočníkom jednej zo Smluvných Strán alebo sudcom požiadajúcej Smluvné/ 
Strany.

(り Vrchnosť príslušná rozhodovať o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti má 
na súčasný návrh veriteľa útrat určiť sumu útrat za potvrdenie, preklad a overenie, 
označené v odsekoch 2 a 3. Nakoľko útraty vznikly na území požiadajúcej Smluvnej 
Strany, má príslušný súd ich výšku potvrdít. Tieto útraty majú sa považôvať za útraty 
sporu.

(a) S návrhom na vyhlásenie vykonateľnosti možno spojiť návrh na povolenie 
exekúcie, .

ČASŤ DRUHA.
Právo chudoby.

Článok 5,

Príslušníkom jednej Smluvnej Strany priznáva 6a právo chudoby na území dru*  
hej Strany za tých istých podmienok ako tuzemcom.
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p) Das gleiche Rill für die Vorauszahlung, die von den Klägern oder Inter- 
venienlen zur Deckung der Gerichtfikoslen anzufordern wäre.

Artikel 3

(')Ergeht im Gebiet des einen Vertragschliessenden Teils eine Verurteilung 
in die Prozefiskosten gegen einen Kläger oder Intervenienten, der von der Sicher- 
heilfileistung, Hinterlegung oder Vorauszahlung auf Grund des Artikels 2 oder eine« 
im Staate der Klageerhebung geltenden Gesetzes befreit ist, so ist diese Verur
teilung im Gebiet des anderen Vertragschliessenden Teils durch die zuständige 
Behörde kostenfrei für vollstreckbar zu erklären. Der Antrag kann im diplomati
schen Weg oder unmittelbar bei der zuständigen Behörde durch den Kostengläu
biger gestellt werden.

(=)Die gleiche Regel findet Anwendung auf gerichtliche Entscheidungen, 
durch die die Prozesskosten später festgesetzt werden.

(a) Unter gerichtlichen Entscheidungen sind auch die von den Urkunds
beamten der Geschäftsstelle (Gcrichtsschreibern) innerhalb ihrer Zuständigkeit 
erlassenen KostenfesUetzungfibeschlüsfie zu verstehen,

C) Die Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung und die 
Vollstreckung dürfen nicht deshalb verweigert werden, weil die betreibeode Par
tei keine Stempel und Gebühren vorweg tntrichtet hat.

' Artikel 4

(り Die :m Artikel 3 bezeichneten Kosten entscheidungen werden ohne An
hörung der Parteien für vollstreckbar erklärt, jedoch unbeschadet eines späteren 
Rechtsmittels der verurteilten Partei gemäss der Gesetzgebung des Vertrag
schliessenden Teils, iu dessen Gebiet die Vollstreckung betrieben wird.

(')Bei der Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung ist 
nur zu prüfen, ob die zu vollstreckende Entscheidung nach den Gesetzen des Ver
tragschliessenden Teils, in dessen Gebiet die Verurteilung ausgesprochen ist, rechts
kräftig ist. Zum Nachweis dieses Erfordernissee genügt eine Bescheinigung des 
zuständigen Gerichts.

(3) Dem Antrag ist eine Übersetzung des entscheidenden Teils der Entscheidung 
sowie der im Absatz 2 Satz 2 bezeichneten Bescheinigung in die amtliche Sprache 
des ersuchten Vertragschliefisenden Teils beizufügen. Die Übersetzungen sind durch 
den diplomatischen oder konsularischen Vertreter oder durch einen beeidigten Dol
metscher eines der Vertragschliessenden Teile oder durch einen Richter des er
suchenden Vertragschliessenden Teils zu beglaubigen.

E) Die für die Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung 
zuständige Behörde hat auf gleichzeitigen Antrag des Kostengläubigers den Be
trag der Kosten für die in den Absätzen 2 und 3 vorgesehene Bescheinigung, Über
setzung und Beglaubigung fetstzusetzen. Soweit die Kosten im Gebiet des ersu
chenden Vertragschliessenden Teils entstanden sind, hat das zuständige Gericht 
deren Höhe zu bestätigen. Diese Kosten sind als Konten des Prozesses zu betrach
ten.

(5) Mit dem Antrag auf Vollstreckbarerklärung kann der Antrag auf Durch
führung der Vollstreckung verbunden werden.

ZWEITER ABSCHNITT

Armenrecht
Artikel 5

Die Angehörigen d*es  einen Vertragschliessenden 】e】ls werden im Gebiet 
des anderen Teils zum Armenrecht unter denselben Bedingungen wie Inländer zu- 
gelafisen.



432 Slovensk ý zákonník č. 109,

Článok 6.
(:)Vysvedčenie chudoby musí &a vystavif vrchnosťami obvyklého miesta po

bytu ziadalefa alebo, ak takéhoto niet, vrchnosCarni jeho terajšieho miesta pobytu.

ド)Ak sa žiadateľ nezdržuje na území jednej zo Smluvných Strán, postačí po
tvrdenie diplomatického alebo konzulárneho zástupcu, príslušného pre žiadatefa.

(3) Vrchnosť, ktorá má o žiadosti na povolenie práva chudoby rozhcdovaf, po
držuje si v medziach svojej úradnej pôsobnosti právo preskúmať potvrdenia.

Článok 7.
Ak pre príslušníka jednej Smluvnej Strany od príslušnej vrchnosti 6a povolilo 

právo chudoby, prislúcha mu toto právo aj vo všetkých procesných úkonoch, počíta
júc do toho úkony patriace exekučnej inštancii, ktoré sa vzťahujú, na ten istý 
právny spor a prejednávajú 6a pred fiúdmi druhej Smluvnej Strany na základe tejto 
dohody.

Článok 8.
P) Ak príslušník jednej Smluvné] Strany chce požiadať 〇 právo chudoby pre 

žalobu pred súdom druhej Strany, môže podaf žiadosť o udelenie práva chudoby 
a ustanovenie záštitnika v Slovenskej republike do zápisnice pred okresným súdom, 
v Nemeckej ríši do zápisnice pred úradným súdom (v Protektoráte Čechy a Morava 
aj pred okresným súdom); príslušný je súď jeho obvyklého miesta pobytu. Ak sa žia- 
da o Uistanovenie záštitnika, má sa o to výslovne požiadať. Zápisnica má sa zaslať 
6 pripojením potvrdenia (článok 6) a iných stranou predložených dokladov prísluš
nému £údu druhej Smluvnej Strany spôsobom, uvedeným v článku 9; ak dôjde zápis
nica na nepríslušný súd, má 6a žiadosť z úradu postúpiť príslušnej vrchnosti a vrch- 
nosf, ktorá ju odo61alat má sa o tom bez odkladu upovedomiť.

(=)Zápisnica má sa napísať v úradnej rečí súdu, pred ktorým sa napísala. Súd, 
ktorý rozhoduje o žiadosti o udelenie práva chudoby, má si opatriť z úradu preklad 
zápisnice, v prípade potreby aj príloh, nakoľko nepripojil sa overený preklad podľa 
ustanovení článku 4, odsek 3. Pre ďalšie pokračovanie môže tento preklad slúžiť 
za podklad. Útraty prekladu patria k útratám pokračovania pred týmto súdom.

ČASŤ TRETIA.
Požiadania o doručenie a o právnu pomoc.

Článok 9.

í1)V občianskych a obchodných veciach doručujú sa spisy a vybavujú po
žiadania o právnu pomoc v priamom úradnom etyku medzi. vrchnosťami oboch 
Smluvných Strán.

円 Pre sprofitredkovanie a prevzatie požiadaní o doručenie a o právnu pomoc 
áú príslušní so slovenskej strany predsedovia krajských súdov, s nemeckej strany 
prezidenti krajinských súdov (Landgerichtspräsidenten).

f) Ak je požiadaná vrchnosť nepríslušná, má 6a požiadanie z úradu postúpiť 
príslušnej vrchnosti a požiadajúca vrchnosE má sa o tom bez odkladu upovedomiť.



Slovenský zákonník č.109. 433

Artikel 6
(*)  Die Bescheinigung des Unvermögens muss von den Behörden des ge

wöhnlichen Aufenlhallsork des Antraßstellers oder in Ermangelung eines solchen 
von den Behörden seines derzeitigen Auíenthaltsorls ausgestellt sein.

(2) Hält eich der Antragsteller nicht im Gebiet eine« der beiden Vertrag
schliessenden Teile auf, so ist die Bescheinigung des für den Antragsteller zustän
digen diplomatischen oder konsularischen Vertreters ausreichend.

(3) Die Behörde, die über den Antrag auf Bewilligung des Armenrechts zu 
entscheiden hat, behält in den Grenzen ihrer AmUbefugnis das Recht, die Be
scheinigungen nachzuprüfen.

Artikel 7
Ist einem Angehörigen des einen Vertragschliessenden Teils von der zii- 

etändigen Behörde das Armenrecht bewilligt, so soll ihm dieses Recht auch in 
allen Prozesshandlungen einschliesslich der zur Vollstreckun^sinstanz gehörigen 
zujslehen, die sich auf denselben Rechtsstreit beziehen und vor den Gerichten des 
anderen Vertragschliessenden Teils auf Grund dieses Abkommens vorgenommen 
werden.

Artikel 8
(リ Will ein Angehöriger des einen Vertragschliessenden Teils das Armen

recht für eine Klage vor einem Gericht des anderen Teils nachßuchen, so kann er 
ein Geeuch um Bewilligung des Armenrechts und um Beiordnung eines Armenan- 
walts im Deutschen Reich zu Protokoll des Amtsgerichts (im Protektorat Böhmen 
und Mähren auch des Bezirksgerichts), in der Slowakischen Republik zu Protokoll 
des Bezirksgerichts erklären； zuständig ist das Gericht seines gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts, Wird die Beiordnung eines Rechtfianwalts begehrt, so muss dies 
ausdrücklich verlangt werden. Das Protokoll ist unter Beifügung der Bescheinigung 
(Artikel 6) und sonstiger von der Partei überreichter Unterlagen auf dem im Ar
tikel 9 bezeichneten Weg an das zuständige Gericht des anderen Vertragschlies
senden Teils zu leiten； geht das Protokoll bei einem unzuständigen Gericht ein, 
so ist das Gesuch von Amts wegen an die zuständige Behörde abzugeben und die 
Behörde, die es übersandt hat, hiervon unverzüglich zu benachrichtigen.

『)Das Protokoll ist in der Amtssprache des Gerichts, von dem es aufge
nommen wird, abzufassen. Das Gericht, das über den Antrag auf Bewilligung des 
Armenrechts entscheidet, hat sich von dem Protokoll, erforderlichenfalls auch von 
den Anlagen, eine Übersetzung von Amte wegen zu beschaffen, soweit eine nach 
den Vorschriften des Artikels 4 Absatz 3 beglaubigte Übersetzung nicht beige
fügt ist. Dem weiteren Verfahren kann die Übersetzung zugrunde gelegt werden. 
Die Kosten der Übersetzung gehören zu den Kosten des Verfahrens vor diesem 
Gericht. '

DRITTER ABSCHNITT

Zustellungsanträge und Rechtshilfeersuchen
Artikel 9

(x) In Zivil- und Handeksachen erfolgt die Zustellung von Schriftetücken 
und die Erledigung von Rechtshilfeersuchen im unmittelbaren Geschäftsverkehr 
der Behörden der beiden Vertragschliessenden Teile.

(=)Für die Übermittlung und Entgegennahme von Zustellungsanträgen und 
Rechtehilfeersuchen sind auf deutscher Seite die Landgerichtepräsidenteiij auf slo
wakischer Seite die Präsidenten der Kreifigerichte zuständig.

(?) Im Falle der Unzuständigkeit der ersuchten Behörde ist das Ersuchen 
von Amts wegen an die zuständige Behörde abzugeben und die ersuchende Be
hörde hiervon unverzüglich zu benachrichtigen.
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Článok 10.
(')Požiadania o doručenie a o právnu pomoc majú sa vyhotoviť v reči po

žiadajúcej Smluvné) Strany. Ku požiadaniam o právnu pomoc má sa pripojiť pre・ 
hlad v úradnej reči požiadanej Smluvnej Strany; preklad má 6a overiť podľa čľán- 
hu 4, odsek 3.

ド)V požiadaniach o doručenie a o právnu pomoc treba označiť požiadajúcu 
vrchnosť ako aj meno a postavenie strán. Požiadania o doručenie majú okrem toho 
obsahovať adresu príjemcu a druh spisov, ktoré 6a majú doručiť.

Článok 11.
p) O doručenie má 6a postarať prísltišná vrchnosť požiadanej Smluvnej Stra

ny. Táto vrchnosť môže 6a. odhliadnuc od prípadov uvedených v odseku 2, obmedziť 
na to, že doručenie dá vykonať odovzdaním spisu príjemcovi, nakolko tento je 
ochotný spis prijať.

ド)Ak sa spis, ktorý sa má doručift vyhotovil v reči požiadanej Smluvnej 
Strany, alebo ak sa pripojí k nemu preklad v tejto reči, overený podľa článku 4, 
odsek 3, požiadaná vrchnosť ak v požiadaní sa vyslovila žiadosť v tomto smere, 
dá doručiť spis 6pôsobomt predpísaným jej vnútorným zákonodarstvom pre usku
točnenie rovnakých doničení. Ak sa takáto žiadosť nevyslovila, požiadaná vrchnosť 
najprv sa pokúsi odovzdaf spis podľa predpisov odseku 1.

Článok 12.
Doručenie 6a preukáže alebo príjemcovým overeným potvrdením o prevzatí 

6 dátumom alebo osvedčením vrchností požiadanej Smluvnej Strany o tom, že doru
čenie sa vykonalo, akým spôsobom a kedy.

Článok 13.
(り Vrchnosf( ktorá sa požiadala poskytnúť právnu pomoc, je povinná jej vy

hovieť a pri tom použiť rovnaké donucovacie prostriedky ako pri vybavení požiada
nia vrchností požiadanej Smluvnej Strany alebo pri vybavení návrhu, ktorý podala 
pre rovnaký účel strana na pokračovaní zúčastnená. Aj spôsoby vybavenia riadia 
6a podľa zákonov požiadanej Strany.

(2) Požiadajúca vrchnosť, ak o to požiada, má 6a upovedomiť o čase a mieste 
úkonu, ktorý sa má konať v dôsledku požiadania o právnu pomoc, aby zúčastnené 
etrany mohly na ňom brať účasť.

Článok 14.
Vybavenie požiadaní o doručenie a o právnu pomoc môže 6a len vtedy od

mietnuť, ak Smluvná Strana, na území ktorej má 6a vybavenie vykonať, pokladá ho 
za spôsobilé ohroziť jej výsostné práva alebo jej bezpečnosť.

Článok 15.
(り Za vybavenie požiadaní o doručenie a o právnu pomoc nemožno požadovať 

ani poplatok, ani náhradu akýchkoľvek výdavkov. Toto však neplatí o útratách a 
odmenách, vyplatených znalcom podľa zákonov požiadanej Smluvnej Strany. Tieto 
útraty majú sa bez odkladu požiadajúcou Stranou nahradiť bez ohľadu na to, či ich 
od zúčastnených strán dostane zpät alebo nie.
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Artikel10

C) Die Zu«lellun^€anträ^e und RechUhilfeeröuchen sind in der Sprache des 
ersuchenden Vertragschliessenden Teils abzulassen. Den Rechlshilfeersuchen ist 
eine Übersetzung in die amtliche Sprache des erfiuchten Vertragfichliessenden 
Teils beízuííígen； die Übersetzung ist gemäss Artikel 4 Absatz 3 zu beglaubigen.

(2) Die Zustellungsanträge und Rechlshilieersuchen haben die ersuchende 
Behörde sowie den Namen und die Stellung der Parteien anzugeben. Die Zustel
lungsanträge haben ausserdem die Anschrilt des Empfängers zu enthalten und die 
Art der zuzustellenden Schriftstücke zu bezeichnen.

Artikel11
(')Für die Zustellung hat die zuständige Behörde des ersuchten Vertrag- 

schliesfienden Teils Sorge zu tragen. Diese Behörde kann sich, abgesehen von den 
im Absatz 2 vorgesehenen Fällen, darauf befichränken, die Zustellung durch Über
gabe des Schriftstückes an den Empfänger zu bewirken, sofern dieser zur An
nahme bereit ist.

『)Ist das 'zuzufitellende SchriÎtslück in der Sprache des ersuchten Vertrag- 
ächlieseenden Teils abgefasst oder ist es von einer gemäss Artikel 4 Absatz 3 be
glaubigten Übersetzung in diese Sprache begleitet, so lässt die ersuchte Behörde, 
falls in dem Antrag ein dahingehender Wunsch ausgesprochen ist, das Schrift
stück in der durch ihre innere Gesetzgebung für die Bewirkung gleichartiger Zu
stellungen vorgeschriebenen Form zuistellen. Ist ein solcher Wuosch nicht ausge
sprochen, sö wird die ersuchte Behörde zunächst die Übergabe nach den Vor
schriften de€ Absatzes i zu bewirken suchen.

Artikel12
Die Zustellung wird entweder durch ein mit Datum versehenes und beglau

bigtes Empfangsbekenntnis des Empfängers oder durch ein Zeugnis der Behörde 
des ersuchten Vertragschliessenden Teils nachgewiesen, aus dem sich die Tat
sache, die Form und die Zeit der Zustellung ergeben.

Artikel13
(り Die Behörde, an die ein Rechtehilfeersuchen gerichtet wird【ist ver

pflichtet, ihm zu eutfiprechen und dabei dieselben Zwangsmittel anzuwenden wie 
bei der Erledigung eines Ersuchens der Behörden des ersuchten Vertragschliäsen
den Teils oder eines zum gleichen Zweck gestellten Antrags einer beteiligten Partei. 
Auch die Formen, der Erledigung richten sich nach den Gesetzen des ersuchtea 
Teils.

(2) Die ersuchende Behörde ist auf ihr Verlangen von der Zeit und dem Ort 
der auf das Rechtshilfeersuchen vorzunehmenden Handlung zu benachrichtigen, 
dam让 die beteiligen Parteien in der Lage sind, ihr beizuwohnen.

Artikel14
Die Erledigung von Zustellungsanträgen und Rech Ishiifeereuchen kann nur ab

gelehnt werden, wenn der Vertragschliessende Teil( in dessen Gebiet die Erledigung 
stattiinden soll, sie für geeignet hält, seine Hoheiterechte oder «eine Sicherheit zu 
gefährden.

Artikel15
C) Für die Erledigung von Zustellungsanträgen und Rechtshilfeereuchen kann 

weder eine Gebühr noch die Erstattung irgendwelcher Auslagen verlangt werden. 
Dies gilt jedoch nicht für die nach den Gesetzen de« ersuchten Vertragschliessenden 
Teils an Sachverständige gezahlten Entschädigungen. Di&se Kosten sind unverzüglich 
durch den ersuchenden Teil zu erstatten ohne Rücksicht darauf, ob er sie von den 
beteiligten Parteien zurückerhält oder nicht.
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ド)Požiadaná vrchnosť má sumu útrat, ktoré jej vznikly, aj ak tieto nemajú 6a 
podľa odseku 1 požiadajúcou Smluvnou Stranou nahradiť, oznámiť požiadajúcej 
vrchnosti, aby táto mohla si ich pre svoj účet vymáhať od osoby, ktorá je povinná 
tie nahradif.

(3) Vybavenie požiadania o doručenie alebo o právnu pomoc nesmie sa odo
prieť preto, že požiadajúca vrchnosť nesložila žiaden preddavok na zaokrytíe výdav
kov, ktoré podfa ustanovení odseku 1 sa majú nahradif.

Č 1 á n o k 16.
Doručenia príslušníkom jednej Smluvnej Strany môžu ich diplomatickí alebo 

konzulárni zástupcovia dať vykonať na území druhej Strany bez použitia donútenia.

ČASŤ ŠTVRTA.
Vzájomná vykonateľnosť súdnych rozhodnutí, rozhodčích výrokov, pokonaní a listín.

Článok 17.
C) Právoplatné súdne rozhodnutia jednej Smluvnej Strany, ktoré sa vzťahujú 

na majetkoprávne nároky v záležitostiach občianskeho alebo obchodného prava, 
uznajú 6a na území druhej Strany bez rozdielu ich pomenovania (rozsudky, usnese
nia, platobné rozkazy, platobné príkazy, exekučné rozkazy), ak pre súdy Strany, na 
území ktorej sa rozhodnutie uplatňuje, podľa práva tejto Strany nejestvuje výlučná 
príslušnosf.

ド)Súdnym rozhodnutiam v smysle odseku 1 sa rovnajú rozhodnutia zvláštnych 
súdov a tých rozhodčích súdov, ktoré bez ohľadu na rozhodciu smluvu príslušné sú 
rozhodovaf 〇 občiansko-právnych nárokoch na základe zvláštneho štátneho naria
denia.

(3) Právoplatné rozhodnutia občianskych súdov jednej Smluvnej Strany, vyne
sené v sporoch, netýkajúcich 6a majetkových práv, uznajú sa na území druhej 
Strany, ak strany sú príslušníkmi Smluvnej Strany( kde sa rozhodnutie vynieslo.

Článok 18.
f1) Uznanie má sa odoprieť, ak rozhodnutie obsahuje ustanovenia, ktoré sa 

protivia dobrým mravom alebo verejnému poriadku.
(2) Má sa ďalej odoprieť, ak v rozhodnutí obradne príslušníka požiadanej 

Smluvnej Strany vzaly sa v jeho neprospech za podklad, nakofko ide o posúde
nie spôsobilosli jednania alebo zákonného zastúpenia alebo o posúdenie rodinného 
alebo dedičského pomeru, rozhodujúceho pre nárok alebo preň smerodajných zistení 
o smrti nejakej osoby, iné zákony, než ktoré by sa maly použiť podlá práva 
tejto Strany. Rozhodnutie však má sa uznať, ak by bolo odôvodnené, aj pri po
užití týchto zákonov,

(3) Ak 6a žalovaný nepustil do sporu, má sa uznanie odoprieť, ak doručenie 
predvolania alebo opatrenia, vydaného na zahájenie sporu, žalovanému alebo jeho 
zástupcovi, oprávnenému pre prijatie, nevykonalo sa včaß alebo iba verejným do
ručením alebo v cudzine iným spôsobom než vzájomnou právnou pomocou alebo spô
sobom predvídaným v článku 16.

p) Uznanie má sa konečne odopriet, ak pre rozhodnutie rozhodujúceho súdu 
jestvovala len príslušnosť veci a majetku (§ 27 slovenského občianskeho súdneho 
poriadku, § 23 ríšskeho občianskeho súdneho poriadku, § 99 jurisdikčnej normy)
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(a) Die ersuchte Behörde hat den Betrag der ihr erwachsenen Auflagen, auch 
soweit sie nach Absatz 1 vom ereuchenden Vertraßschlieesenden Teil nicht zu er
statten sind, der ersuchenden Behörde mitzuteilen, damit diese sie für ihre Rechnung 
von der zur Erstattung verpflichteten Person einziehen kann.

(3) Die Erledigung eines Zustellung6antragG oder eines Rechtshilfeersuchens 
darf nicht deshalb verweigert werden, weil die ersuchende Behörde keinen Vor
schuss zur Deckung der Auslagen hinterlegt hat, die nach den Bestimmungen des 
Absatzes 1 zu erstatten sind.

Artikel 16
Zustellungen an Angehörige des einen Vertragschliessenden Teils können 

durch dessen diplomätische oder konsularische Vertreter in dem Gebiet d(is an
deren Teils ohne Anwendung von Zwang bewirkt werden.

VIERTER ABSCHNITT
Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidu110cHi von Schieds

sprüchen, Vergleichen und Urkunden
Artikel17

C) Rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen des einen Vertragsschliessenden 
Teils, die vermögensrechtliche Ansprüche in Angelegenheiten des bürgerlichen oder 
des Handelß-Rechtfi betreffen, werden ohne Unterschied ihrer Benennung (Urteile, 
Beschlüsse, Zahlungsbefehle, Zahlungsaufträge( Vollfitreckungsbefehle) im Gebiet 
des anderen Teils anerkannt, wenn nicht für die Gerichte des Teils, in dessen Ge
biet die Entscheidung geltend gemacht wird, nach dem Recht dieses Teils eine aus
schliessliche Zuständigkeit besteht.

ド)Den gerichtlichen Entscheidungen im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich 
die Entscheidungen der Sondergerichte und derjenigen Schiedsgerichte, die ohne 
Rücksicht auf einen Schiedsvertrag vermöge einer besonderen staatlichen Anord
nung zur Entscheidung bürgerlichrechtlicher Ansprüche zuständig sind.

(3) Die in nichtvermögensrechtlichen Streitigkeiten ergangenen rechtskräfti
gen Entscheidungen der bürgerlichen Gerichte des einen Vertragschliessenden Teils 
werden im Gebiet des anderen Teils anerkannt( wenn die Parteien Angehörige des 
Vertragschliessenden Teils sind, in dem die Entscheidung gefällt wurde.

Artikel 18
C) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn die Entscheidung Bestimmungen 

enthält, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen.
(a) Sie ist.ferner zu versagen, wenn in der Entscheidung hinsichtlich eines An

gehörigen des angerufenen Vertragschliessenden Teils bei Beurteilung der Hand
lungsfähigkeit oder der gesetzlichen Vertretung oder bei Beurteilung eines für den 
Anspruch massgebenden familien*  oder erbrechtlichen Verhältnisses oder der dafür 
massgebenden Feststellungen des Todes einer Person zu seinem Nachteil andere als 
die Gesetze zugrunde gelegt sind, die nach dem Recht dieses Teils anzuwenden wä
ren. Die Entscheidung ist jedoch anzuerkennen, wenn sie auch bei Anwendung dieser 
Gesetze begründet wäre,

p) Hat «ich der Beklagte auf den Rechtsstreit nicht eingelassen, so ist die An
erkennung zu versagen, wenn die Zustellung der den Rechtsstreit einleitenden La
dung oder Verfügung an den Beklagten oder seinen zur Empfangnahme berechtigten 
Vertreter nicht rechtzeitig oder lediglich im Wege der öffentlichen Zustellung oder im 
Auslande auf einem anderen Wege als dem der gegenseitigen Rechtshilfe oder dem 
im Artikel16 vorgesehenen bewirkt worden ifit.

(り Die Anerkennung ist schliesslich zu versagen, wenn für die Entscheidung 
des erkennenden Gerichts lediglich der Gerichtsstand des Vermögens (Reichs-Zivil
prozessordnung § 23, Jurisdiktionsnormen § 99, Slowakische Zivilprozessordnung § 
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nicbo príslušnosf podľa § 88, odsek 2 jurisdikčnej normy, iba, že v poslednom prípa
de žalovaný pustil sa do sporu.

Článok 19.

Súd Smluvnej Strany, na území ktorej sa rozhodnutie uplatňuje, nie je via
zaný pri gkúmaní dôvodov odopretia skutkovými zisteniami rozhodnutia. Ináč zá- 
konitost rozhodnutia 6a skúmať nemá. '

Článok 20.

(')Rozhodnutia súdov jednej Smluvnej Strany( ktoré podľa predchádzajúcich 
ustanovení majú sa uznať na území druhej Smluvnej Strany, vyslovia 6a tam za vy
konateľné na návrh strany príslušnou vrchnosfou usnesením, ak sú vykonatelné aj 
ne území Smluvnej Strany, kde sa vyniesly. Pred rozhodnutím možno vypočuť od
porcu.

(-)K návrhu, nakoľko tento nevyhotovil sa v reči Smluvnej Strany, na území 
ktorej sa rozhodnutie uplatňuje, má sa pripojiť preklad v jej reči; preklad 6a má 
overiť podlá článku 4, adsek 3.

(3) Článok 3, odsek 4 má sa primerane použiť.

Článok 21.

'C) Pre oprávneného, bývajúceho na území Slovenskej republiky, sprostredkuje 
návrh okresný súd, pre oprávneného, bývajúceho na území Nemeckej ríše, úradný 
súd (v Protektoráte Čechy a Morava aj okresný súd). Prevziať návrh je oprávnený 
so slovenskej strany predseda krajského súdu, s nemeckej strany prezident krajin
ského súdu (Landgerichtspräsident), v obvode ktorého sa má exekúcia vykonať.

(:)Zúčastnená strana môže padaf návrh aj bezprostredne u vrchnosti, prí
slušnej pre jeho vybavenie-

Článok 22.

Strana, ktorá uplatňuje rozhodnutie, má pripojiť:
1 .úplné vyhotovenie rozhodnutia; právoplatnosť rozhodhutiai nakoľko nie je zrejmá 

už z vyhotovenia, má sa dokázať verejnými listinami;  23

2. prvopis alebo overený odpis listín, z ktorých ide na javo, že predvolanie alebo 
opatrenie, vydané na zahájenie sporu, doručíly 6a strane, ktorá sa nepustila do 
sporu, primerane predpisom článku 18, odsek 3;

3. overený preklad horeuvedených listín podľa predpisov článku 4, odsek 3.

Článok 23.

Na súde, ktorý má o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti rozhodnúť, môže 
zaviazaná strana uplatňovať aj námietky proti nároku, zistenému v súdnom rozhod
nutí a proti prípustnosti doložky vykonateľností (povolenia exekúcie), nakoľko tie
to sii prípustné podľa práva Smluvnej Strany, na území ktorej rozhodnutie sa vy
nieslo.
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27) oder der Gerichtsstand des § 88 Absatz 2 Jurisdiklionsnormen gegeben war, es 
sei denn, dass sich im lelzlen Falle der Beklagte auf den Rechlsslreit eingelassen 
hatte,

Artikel19

Das Gericht des Vertragischlieesenden Teils, in dessen Gebiet die Entscheidung 
gellend gemacht wird, ist bei der Prülunß der Versagungsgründe an die latsächlichen 
Feststellungen der Entscheidung nicht gebunden. Im übrigen ist die Gesetzmässig
keit der Entscheidung nicht zu prüfen.

Artikel 20
(り Die Entscheidungen der Gerichte des einen Verlragschli&ssenden Teils, die 

nach den vorstehenden Bestimmungen im Gebiet des anderen Teils anzuerkennen 
sind, werden dort auf Antrag einer Partei von der zuständigen Behörde durch Be
schluss für vollstreckbar erklärt, wenn sie auch in dem Gebiet des Vertragschliessen
den Teils, in dem sie ergangen sind, vollstreckbar sind. Vor der Entscheidung kann 
der Gegner gehört'werden.

(=)Dem Antrag ist, sofern er nicht in der Sprache des Vertragschliessenden 
Teils abgefasst ist, in dessen Gebiet die Entscheidung geltend gemacht wird, eine 
Übersetzung in diese Sprache beizuiügen; die Übersetzung ist gemäss Artikel 4 Ab- 
satz 3 zu beglaubigen.

(3) Artikel 3 Absatz 4 ist entsprechend anzuwenden.

Artikel 21

Í1)Für einen im Gebiet des Deutschen Reichs ansässigen Berechtigten wird 
der Antrag von einem Amtsgericht (im Protektorat Böhmen und Mähren auch von 
einem Bezirksgericht), für einen im Gebiet der Slowakischen Republik ansässigen Be
rechtigten von einem Bezirksgericht übermittelt. Für die Entgegennahme des An
trags iet auf deutscher Seite der Landgerjchtspräsident, auf slowakischer Seite der 
Präsident des Kreisgerichts zuständig) in dessen Bezirk die Vollstreckung vorgenom- 
men werden soll.

ド)Der Antrag kann durch die beteiligte Partei auch unmittelbar bei der für 
seine Erledigung zuständigen Behörde gestellt werden.

Artikel 22

Die Partei, welche die Entscheidung geltend macht, hat beizubringen:
1-eine vollständige Ausfertigung der Entscheidung; die Rechtskraft der Entschei

dung ist, soweit sie sich nicht schon aus der Ausfertigung ergibt, durch öffentliche 
Urkunden nachzuweisen;

2, die Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift der Urkunden, aus denen sich er
gibt, dass die den Rechtsstreit einleitende Ladung oder Verfügung der Partei, die 
sich auf den Rechtsstreit nicht eingelassen hatte, entsprechend den Vorschriften 
des Artikels 18 Absatz 3 zugestellt worden ist;

3. eine nach den Vorschriften des Artikels 4 Absatz 3 beglaubigte Übersetzung der 
vorerwähnten Urkunden.

Artikel 23

Bei dem Gericht, das über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung zu ent
scheiden hat, kann der Verpflichtete auch Einwendungen gegen den in der gericht
lichen Entscheidung festgestellten Anspruch und gegen die Zulässigkeit der Voll- 
streckungsklausel (der Exekutionsbewilligung) geltend machen, «oweit sie nach dem 
Recht des Vertragschliessenden Teils zulässig sind, in dessen Gebiet die Entschei
dung gefällt wurde.
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Článok 24.

S návrhom na vyhlásenie vykonatefnosli možno spojif návrh na povolenie 
exekúcie. Článok 20, od-sck 2 treba primerane použiť.

Článok 25.

Ak exekúcia súdneho rozhodnutia závisí od uplynutia lehoty alebo od vzniku 
inej skutočnosti alebo ak sa žiada o vyhlásenie vykonateľnosti v prospech iného než 
v rozhodnutí označeného oprávneného alebo proti inému než tam označenému za
viazanému, rieši sa otázka, nakoíko závisí vyhlásenie vykonatefnosti od dokázania 
zvláštnych predpokladov alebo či rozhodnutie je vykonateľné v prospech alebo 
proti inému, podfa práva tej Smluvnej Strany, ktorej súd vyniesol rozhodnutie. 
Dôkazy k tomu potrebné treba preukázať verejnými alebo verejne overenými listi
nami, ku ktorým sa majú pripojiť overené preklady podfa predpisov článku 4, odsek 
3, ak dokázať sa majúce skutočností nie sú všeobecne známe súdu, ktorý má roz- 
hodovaC o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti.

Článok 26.

Ohfadne pokonávok, ktoré sa uzavrely pred súdom jednej zo Smluvných 
Strán a sú tam vykonateľné, bude sa pokračovať práve tak ako ohľadne súdnych 
rozhodnutí. To isté platí pre súdne a verejnonotárske listiny, v ktorých povinná stra
na podrobila sa exekúcii.

Článok 27,

C) OhTadne uznania a exekúcie rozhodčích výrokov platia v pomere medzi 
oboma Smluvnými Stranami ustanovenia dohody o vykonateľnosti cudzozem
ských rozhodčích výrokov zo dňa 26. septembra 1927, kíorá je v Ženeve na podpí
sanie vyložená, v tom smysle, že sa použije bez ohľadu na obmedzenia, obsažené 
v jej článku 1,odseku 1,na všetky rozhodčie výroky, vynesené na území jednej 
zo Smluvných Strán.

(7) Na dôkaz toho, že rozhodčí výrok predstavuje konečné rozhodnutie 
v smysle článku lt odsek 2,litera d) horecitovanej dohody, postačí potvrdenie súd
nej kancelárie, u ktorej sa rozhodčí výrok ukladá, alebo potvrdenie vrchnosti, ktorá 
je príslušná povoliť exekúciu na základe rozhodčieho výroku na území Smluvnej 
Strany, kde sa rozhodčí výrok vyniefiol.

E) Pokonávky, uzavreté pred rozhodčím súdom, vykonajú 6a tým istým spô
sobom ako rozhodčie výroky.

Článok 28.

Súdy každej z oboch Smluvných Strán majú na návrh strany odmietnuť 
rozhodnutie o majetkoprávnych nárokoch, ohľadne ktorých pred súdom jednej Stra
ny je už v behu pokračovanie, v ktorom môže sa vyniesť rozhodnutie, ktoré by 
sa na základe tejto dohody uznalo na území druhej Smluvnej Strany.

Článok 29.

Na zátvory a na dočasné opatrenia ako aj na rozhodnutia, vynesené v trest-
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Artikel 24

Mit dem Antrag auf Vollslreckbarerklärting kann der Antrag auf Durchfüh
rung der Vollstreckung verbunden werden, Artikel 20 Absatz 2 ist entsprechend an
zuwenden.

Artikel 25

Hängt die Vollstreckung der gerichtlichen Entscheidung von dem Ablauf einer 
Frist oder von dem Eintritt einer anderen Tatsache ab oder wird die Vollstreckbar- ■ 
erklärung zugunsten eines anderen als des in der Entscheidung bezeichneten Berech
tigten oder gegen einen anderen als den dort bezeichneten Verpflichteten nach
gesucht, so bestimmt 6ich die Frage, inwieweit die Vollstreckbarerklärung von dem 
Nachweis besonderer Voraussetzungen abhängig ist oder ob die Entscheidung für 
oder gegen den anderen vollstreckbar ist, nach dem Recht des Vertragschliessenden 
Teils, dessen Gericht die Entscheidung erlassen hat. Die danach erforderlichen 
Nachweise sind, sofern nicht die nachzuweisenden Tatsachen bei dem über den An
trag auf Vollstreckbarerklärung entscheidenden Gericht offenkundig sind, durch 
öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden zu führen, denen nach den Vor
schriften des Artikels 4 Absatz 3 beglaubigte Übersetzungen beizufügen sind.

Artikel 26

Vergleiche, die vor einem Gericht eine« der beiden Vertragschliessenden Teile 
abgeschlossen und dort vollstreckbar sind, werden ebenso wie gerichtliche Entschei
dungen behandelt. Das gleiche gilt für gerichtliche und notarische Urkunden, in de
nen sich der Verpflichtete der Vollstreckung unterworfen hat.

Artikel 27

(l) Hinsichtlich der Anerkennuhg und Vollstreckung von Schiedssprüchen 
ten im Verhältnis zwischen den beiden Vertragschliesenden Teilen die Bestimmungen 
des in Genf zur Zeichnung aufgelegten Abkommens zur Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche vom 26. September 1927 mit der Massgabe, dass es ohne Rücksicht 
auf die im Artikel1 Absatz 1 daselbst enthaltenen Beschränkungen auf alle im Ge
biet eines der beiden Vertragschliessenden Teile ergangenen Schiedssprüche Anwen
dung findet.

(2) Zum Nachweis, dass der Schiedspruch eine endgültige Entscheidung im 
Sinne des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe d des vorbezeichneten Abkommens dar- 
stellt, genügt eine Bescheinigung der Geschäitestelle des Gerichts, bei dem der 
Schiedsspruch niedergelegt ist, oder eine Bescheinigung der Behörde, die für die Be
willigung der Vollstreckung aus dem Schiedsspruch im Gebiet des Vertragschliessen
den Teils, in dem er ergangen ist, zuständig ist.

(3) Vor einem Schiedsgericht abgeschlossene Vergleiche werden in derselben 
Weise wie Schiedssprüche vollstreckt.

Artikel 28

Die Gerichte jedes der beiden Vertragschliessenden Teile haben auf Antrag 
einer Partei die Entscheidung über vermögensrechtliche Ansprüche abzulehnen, 
wegen derer vor einem Gericht des einen Teils bereits ein Verfahren anhängig ist, 
in dem eine Entscheidung ergehen kann, Jie auf Grund dieses Abkommens im Ge
biet des anderen Teils anzuerkennen wäre.

Artikel 29

Auf Arreste und einstweilige Verfügungen sowie auf die in einem Strafver- 
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nom pokračovaní o občiansko-právnych nárokoch, ustanovenia tejto časti 6a ne
vzťahujú.

ČASŤ PIATA.
Osvedčenia o práve.

Článok 30.

(*)  Najvyšší správny úrad justičný každej Smluvnej Strany podá na požiada
nie najvyššieho správneho úradu justičného druhej Strany v priamom styku vo svo
jej úradnej reči osvedčenie o práve, platnom na jej území.

(:)Príslušné sú
so slovenskej sírany Ministerstvo pravosúdia v Bratislave,
s nemeckej strany Ríšske ministerstvo pravosúdia v Berlíne.

CAST ŠIESTA.
Záverečné ustanovenia.

Článok 31.

(')Nakoľko podľa predpisov tejto dohody môžu sa účtovať útraty, budú sa 
účtovať podľa predpisov, ktoré platia na území požiadanej Smluvnej Strany o rov
nakých úkonoch v pokračovaní tuzemskom.

ド)Ak nepripojily sa k požiadaniu o doručenie, k požiadaniu o právnu po- 
moc( k návrhu na vyhlásenie vykonatefnosti alebo k návrhu na povolenie exekúcie 
potrebné preklady, obstará ich z úradu požiadaná vrchnosť. Pri návrhoch alebo pri 
požiadaniach, došlých od vrchností, nahradí táto požiadanej vrchnosti dodatočne 
útraty prekladu.

Článok 32.

C) Smluvné Strany použijú pre požiadania o doručenie dvojjazyčné tlačivá, 
ktoré si navzájom oznámia.

(')Smluvné Strany oznámia si navzájom prehľady o rozdelení svojich súdov.

Článok 33.

Táto dohoda má ostať v platnosti aj pre prípad, že Slovenská republika pri
stúpi k haagskej procesnej dohode zo dňa 17. júla 1905.

Článok 34.

Odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody strácajú účinnosť pre styky 
medzi Smluvnými Stranami skoršie statne smluvy, ujednania a vládne vyhlásenia 
o otázkach, ktoré upravuje táto dohoda.

Článok 35.

C) Táto dohoda má sa ratifikovať. Ratifikačné listiny majú sa čo možno naj
skôr vymeniť v Berlíne.
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fahren ergangenen Entscheidungen über bürgerlichrechtliche Ansprüche finden die 
Bestimmungen dieses Abschnitles keine Anwendung.

FÜNFTER ABSCHNITT
Rechtsauskünfte
Artikel 30

(*)  Die oberste Justizverwaltungäbehörde jedeä Vertragschliessenden Teils er
teilt auf Ersuchen der obersten Justizverwaltungfibehorde de« anderen Teils im un
mittelbaren Verkehr in ihrer Amtssprache Auskunft über das in ihrem Gebiet gel
tende Recht.

(2) Zuständig sind
auf deutscher Seite das Reichsjustizministerium in Berlin, 
auf slowakischer Seite das Justizministerium in Pressburg.

SECHSTER ABSCHNITT
Schlussbestünmungen

Artikel 31

C) Soweit nach den Vorschriften dieses Abkommens Kosten in Rechnung ge
stellt werden können, werden sie nach den Vorschriften berechnet, die im Gebiet 
des ersuchten Vertragschliessenden Teils für gleiche Handlungen in einem inländi
schen Verfahren gelten.

(2) Sind einem Zustellungsantrag, einem Rechtehilfeersuchen, einem Antrag 
auf Vollstreckbarerklärung oder einem Antrag auf Durchführung der Vollstreckung 
die erforderlichen Übersetzungen nicht beigefügt, 60 beschafft eie die ersuchte Be
hörde von Amts wegen. Bei Anträgen oder Ersuchen, die von einer Behörde gestellt 
oder übermittelt werden, ersetzt diese der ersuchten Behörde nachträglich die Ko
sten der Übersetzung.

Artikel 32

(')Die Vertragschliessenden Teile werden für Zustellungsanträge doppelspra
chige Vordrucke verwenden( die sie einander mitteilen werden.

ド)Die Vertragschliessenden Teile werden einander Übersichten ihrer Gerichts
einteilung mitteilen.

Artikel 33
Dieses Abkommen soll auch für den Fall in Wirksamkeit bleiben, dass die Slo

wakische Republik dem Haager Abkommen über den Zivilprozees vom 17. Juli 1905 
beitritt.

Artikel 34

Von dem Tage des Inkrafttretens dieses Abkommens an treten für die Be
ziehungen zwischen den Vertragschliessenden Teilen frühere Staatsverträge, Verein
barungen und Regierungserklärungen über Fragen( die durch dieses Abkommen ge
regelt sind, auffier Kraft.

Artikel 35

C) Dieses Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen 
sobald wie möglich in Berlin au6getau6cht werden.
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(•J Dohoda nadobudne účinnosť za mesiac po uplynutí dňa, ktorého nastala 
výmena ratifikačných listín. Ostáva v platnosti do uplynutia šiestich mesiacov po 
uplynutí dňa, ktorého došla výpoveď jednej Smluvnej Strany Strane druhej.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto dohodu podpísali a opečatili.

Vyhotovené v dvoch pôvodinách v slovenskej a nemeckej reči.
V Bratislave dňa 18, októbra 1940.

VOJTECH TUKA v. r, 

VIKTOR BÉČKA v. r. 

DEZIDER RAKŠÁNY v. r. 

Frh. v. KILLINGER v, r. 

Dr. ERICH VOLKMAR v. r. 

Dr. KARL SCHWAGULA v. r.
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(a) Das Abkommen tritt einen Monat nach Ablauf des Tage% an dem der Aufi- 
tausch der Ratifikationsurkunden etattgefunden hat, in Kraft. Es bleibt in Geltung 
bie zum Ablauf von sechs Monalen nach Ablauf des TajJes, an dem die Kündigung 
des einen Vertragechlieesenden Teils dem anderen Teil zugegangen ist.

Zu Urkund dessen haben die Bevollniächtigten dieses Abkommen unterzeich
net und mit ihren Siegeln versehen.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in deutscher und slowakischer Sprache in 
Pressburg am 18. Oktober 1940.

VOJTECH TUKA e. h.

VIKTOR BEČKA e. h.

DEZIDER RAKŠANY e. h.

Frh. v. KILLINGER e. h.

Dr. ERICH VOLKMAR e. h.

Dr. KARL SCHWAGULA e. h.
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Záverečný protokol.
Pri podpísaní tejto dohody vyhlasujú splnomocnenci menom svojich vlád, že 

je shoda v nasledovnom:

I.
1. K článku 3:

Smluxmé Strany sa shodly, že exekúcia pre útraty, uvedené v článku 3, vy
koná sa na územi druhej Smluvnej Strany aj vtedy, ak nie je žalobca z iných, než 
v článku 3 uvedených dôvodov, povinný složiť u súdu zábezpeku, zálohu alebo 
preddavok.

2. K článku 6:
Vysvedčenia chudoby podľa článku 6 nepotrebujú overenia.

3. K článku 7:
V prípade článku 7 netreba na dosiahnutie práva chudoby osobitnej žiado

sti chudobnej strany.

4. K článku 17:
Dohoda 6a použije na všetky exekučné titulyt ktoré vznikly od 14. marca 

1939 na územiach Smluvných Strán. .

5. K článku 30:
Úradnou rečou v smysle dohody je na slovenskej strane reč slovenská, na 

nemeckej strane reč nemecká.

6. K článku 34:
Ohľadne exekučných titulov, vzniklých pred 14. marcom 1939 na území 

Smluvných Strán, platia doterajšie ustanovenia.

II.
1 .Príslušníci jednej Smluvnej Strany majú ako veritelia v konkurznom alebo 

vyrovnávacom pokračovaní pred súdmi druhej Strany rovnaké postavenie ako 
tuzemci.

2 . Ak na území jednej Smluvnej Strany vyhlási sa konkurz na majetok úpad  
cu, ktorý tam prevádza svoj podnik alebo v nedostatku takého má svoje obvyklé 
bydlisko, hnuteľný majetok, nachádzajúci 6a na území druhej Strany, vydá sa kon
kurznej vrchnosti na jej žiadosť podľa predpisov o tom platných.

*

3 , Ak na území jednej Smluvnej Strany ostala hnuteľná pozostalosť po prí
slušníkovi druhej Strany, tak usporiadanie pozostalostí (pozostalostné pokračova
nie) ako aj rozhodnutie o sporných dedičských nárokoch prenechá 6a súdom do
movského štátu podľa predpisov o tom platných. Hnuteľná pozodtalosf vydá sa 
podľa platných predpisov príslušným vrchnostiam domovského štátu pozostavcu.

IIL
Slovenské Ministerstvo pravosúdia a Ríšsky minister pravosúdia dohodnú sa 

podľa potreby v bezprostrednom styku na schôdzkach zástupcov, aby zaistili jed-
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• Schlussprotokoll
:Bei Unterzeichnung dieses Abkommens erklären die Bevollmächtigten im 

Namen ihrer Regierungen, dass Einverständnis über folgendes besteht:

L
1,Zu Artikel 3:

ー、 Die Vertragschliessenden Teile sind darüber einig, dasß die Vollstreckung 
wegen der im Artikel 3 genannten Kosten auch dann in dem Gebiet des anderen 
Vertragschliessenden Teils «tattfindet, wenn der Kläger aus anderen als den im Ar
tikel 3 erwähnten Gründen zu einer SicherheiUleistung, Hinterlegung oder Voraus
zahlung nicht verpflichtet ist.

2. Zu Artikel 6:
Beficheinigungen des Unvermögens gemäss Artikel 6 bedürfen keiner Be

glaubigung. -

3. Zu Artikel 7s
Im Falle des Artikels 7 bedarf es zur Erlangung des Armenrechls keines 

besonderen Antrags der armen Partei.

4. Zu Artikel17:
Das Abkommen findet Anwendung auf alle Vollstreckungstitel, die «eit dem 

14. März 1939 in den Gebieten der Vertragschliessenden Teile eutetandeii sind.

5. Zu Artikel 30:
Amtssprache im Sinne des Abkommens ist auf deutficher Seite die deutsche, 

auf slowakischer Seite die slowakische Sprache.'

6. Zu Artikel 34:

Für Vollstreckung« litel, die vor dem 14. März 1939 in den Gebieten der Ver
tragschliessenden Teile entstanden sind, hai es bei den bisherigen Bestimmungen sein 
Bewenden.

II.
1 .Die Angehörigen des einen Vertragschliessenden Teils geniessen als Gläu

biger im Konkurs-, Vergleichs- oder Ausgleichsverfahren vor den Gerichten des an
deren Teils dieselbe Behandlung wie Inländer.

2 , Wird im Gebiet des einen Vertragschließenden Teils über dae Vermögen 
einefi G e m eins chuldners, der dort sein Unternehmen betreibt oder in Ermangelung 
eines solchen seinen ordentlichen Wohnsitz hat, das Konkursverfahren eröffnet, so 
wird dafi im Gebiet des anderen Teils gelegene bewegliche Vermögen der Konkurs
behörde auf deren Verlangen nach Massgabe der hierfür bestehenden Vorschriften 
auisgefolgt.

3 . Wenn im Gebiet des einen Vertragschliessenden Teils ein beweglicher Nach
lass nach einem Angehörigen des anderen Teils hinterblieben ist, so wird sowohl die 
Nachlæssregelung (Nachlasfiabhandlung) als die Entscheidung streitiger Erbansprüche 
nach Massgabe der hierfür bestehenden Vorschriften den Gerichten des Heimalstaates 
überlassen. Der bewegliche NachlafiS wird der zuständigen Behörde des Heimat- 
6taate£ des Erblassers nach Massgabe der bestehenden Vorschriften ausgefolgt.

111.
Der Reichsminister der Justiz und das Slowakische Justizministerium werden 

nach Bedarf im unmittelbaren Benehmen Zusammenkünfte ihrer Vertreter verein- 
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notné vykonávanie dohody a odstránili fažkosli, ktoré sa azda vyskytnú pri jej vy
konávaní. Nakoľko objasniť sa majúcimi otázkami 6a dotkne obor pôsobnosti iných 
minislerstiev, tieto ministerstvá sa pozvú, aby 6a zúčastnily na týchto schôdzkach.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali tento záverečný protokol, ktorý 
platí ako podstatná súčiastka dohody z dnešného dňa.

Vyhotovené v dvoch pôvodinách v slovenskej a nemeckej reči v Bratislave 
dňa 18, októbra 1940.

VOJTECH TUKA v. r.

VIKTOR BEČKA v. r.

DEZIDER RAKŠANY v. r.

Frh. v. KILLINGER v. r.

Dr. ERICH VOLKMAR v. r.

Dr. KARL SCHWAGULA v. n
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baren, um die einheitliche Durchführung des Abkommens sicherzustellen und die bei 
seiner Durchführung etwa auftauchenden Schwierigkeiten zu beteiligen. Soweit 
durch die zu erörternden Fragen der Geechäflsbereich anderer Ministerien berührt 
wird] werden die«e Ministerien eingeladen werden, sich an den Zusammenkünften 
zu beteiligen.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Schlussprotokoll unter- 
zeichneti da6 ak wesentlicher Bestandteil des Abkommens vom heutigen Tage gilt.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in deutscher und slowakischer Sprache in 
Pressburg am 18. Oktober 1940.

VOJTECH TUKA e, h.

VIKTOR BEČKA e. h.

DEZIDER RAKŠANY e. h.

Frh. v. KILLINGER e. h.

Dr. ERICH VOLKMAR e. h.
1 Dr. KARL SCHWAGULA e. h.

TlNi KalbUNUrM Andrej*,  Br号Qsl”崛 THMp 打仙 桐。1ス
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Čiastka 32. Vydaná dňa 20. júna 1941. Ročník 1941.

OBSAH；(110.—112.)110. Slovensko-nemecká smluva o vydávaní, — Hl, Nariadenie s
zákona o obmedzení vypovedania nájomníkov nežidov z bytov, ako aj o obmedzení odo
vzdania prenajatých alebo do užívania daných bytov Židom,—112, Nariadenie s mocou 
zákona o mimoriadnych zásahoch do vedenia živnostenských společensliev (gr&miíj a 

ich sväzov.

110.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 24. mája 1941

o slovensko-nemeckej smluve o vydávaní.

Dňa 21.septembra 1940 bola v Bratislave medzí splnomocnenými zástupcami 
Slovenskej republiky a Nemeckej ríše podpísaná smluva o vydávaní previnilcov a 
poskytovaní inej právnej pomoci v trestných veciach spolu 6o záverečným proto
kolom.

Táto smluva bola dňa 4. októbra 1940 schválená vládou a ratifikačná pôvo
dina bola dňa 29, januára 1941 podpísaná prezidentom Republiky, Ratifikačné pô
vodiny sa vymenily dňa 2. mája 1941 v Berlíne. Podľa článku 36 smluvy nadobudla 
táto účinnosf dňom 3. júna 1941.

Smluva sa uverejňuje v slovenskom a nemeckom pôvodnom znení.
Dr. Tuka v. r.

Cena 5.60 Ks
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SMLUVA O VYDAVANt 
MEDZI 

SLOVENSKOU REPUBLIKOU 
A 

NEMECKOU RÍŠOU.

Slovenská republika a Nemecká ríša sa dohodly, že upravia smluvou vydáva
nie previnilcov a poskytovanie inej právnej pomoci v trestných veciach.

Pre tento účel vymenovali za svojich splnomocnencov:

Prezident Slovenskej r e p u b 1 i k y : 
ministerského predsedu a ministra zahraničných vecí 

pána Dr. Vojtecha Tuku, 

prednostu administrativne-právaeho odboru ministerstva zahraničných vecí 
pána Dr, Viktora Bečku 

a '
odborového radcu ministerstva pravosúdia 

pána Dr, Dezidera Rakšányho;

Nemecký ríšsky k a n c e I á r : 
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra 
slobodného pána Manfréda von Killingera, 

ministerského dirigenta ríšskeho mínislerslva. pravosúdia 
pána Dr. Wolfganga Mettgenberga 

a 
prednášafúceho legačného radcu 
pána Dr. Adolfa Siedlera.

Splnomocnenci predložili si navzájom svoje splnomocnenia a našli ich v po
riadku. Dohodli sa na nasledujúcich ustanoveniach:

ČASt PRVÁ.

Všeobecné ustanovenia.
Článok 1.

Rozsah právnej pomoci.

Smluvné strany sa zaväzujú pod Ta nasledovných ustanovení:

L nakoľko je zaručená vzájomnosf, na žiadosť príslušnej vrchnosti v trestných 
veciach všetkého druhu, čí sa prejednávajú pred súdmi alebo úradmi správ
nymi, svojimi súdmi a správnymi úradmi poskytnúť 6Í právnu pomoc tým, 
že
a) vydajú a povolia prevezenie osôb pre trestné stíhanie alebo pre výkon 

trestu,
b) vydajú si predmety,
c) poskytnú si inú právnu pomoc, nakoľko táto mohla by sa poskytnúť aj 

svojím vlastným vrchnostiam;
2. navzájom si oznámiť právoplatné odsúdenia ich štátnych príslušníkov.
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AUSLIEFERUNGSVERTRAG 
ZWISCHEN 

DEM 
DEUTSCHEN REICH 

UND DER 
SLOWAKISCHEN REPUBLIK

Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik find übereingekommen, 
die Auslieferung straffälliger Personen und die Leistung sonstiger Rechtshilfe in 
Strafsachen durch einen Vertrag zu regeln

Zu diesem Zweck haben zu Bevollmächtigten ernannt:

Der Deutsche Reichskanzler: 
den ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister 

Herrn Manfred Freiherr von Killinger, 
den. Minifiteriuldirigenlen im Reichs)ustizminifilerhnn

Herm Dr. Wolfgang Mettgenberg 
und

den Vorlragendeu Legalionsrat im Auswärtigen Amt 

Herrn Dr. Adolf Siedler;
Der Präsident der Slowakischen Republik: 

dea Ministerpräsidenten und Mini虱er des Äussera

Herrn Dr. Adalbert Tuka, 
den Chef der rechtlich-administrativen Sektion des Ministeriums des Aussern 

Herm Dr. Viktor Béčka 
und 

den Seklionsrat im Juslizministerium

Herm Dr. Desiderius Raksány.
Die Bevollmächtigten haben einander ihre Vollmachten mitgeteilt und in Ord

nung befunden. Sie haben sich über folgende Beslimmungen geeinigt:

ERSTER ABSCHNITT

Allgemeine Bestimmungen 
Artikel1

Umfang der Rechtshilfe

Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, nach Massgabe der folgenden 
Bestimmungen;

1 .unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit einander auf Ersuchen einer 
zuständigen Behörde in Strafsachen aller Art( mögen sie bei Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörden schweben, durch ihre Gerichte und Verwaltungs
behörden Rechtshilfe dadurch zu leisten( dass
a) Personen zur Strafverfolgung oder Strafvollstreckung ausgeliefert und 

durchgeliefert werden,
b) Gegenstände herausgegeben werden,
c) sonstige Rechtshilfe geleistet wird, soweit sie auch eigenen Behörden 

gewährt werden könnte;
2 . einander die rechtskräftigen Verurteilungen ihrer Staatsangehörigen mitzu

teilen.
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CAST DRUHA.
Vydávanie a prevezenie.

Článok 2.

Osobné obmedzenie vydávacej povinnosti.

(り Smluvné strany sa zaväzujú, že podľa nasledovných ustanovení vydajú si 
navzájom pre trestné stíhanie alebo pre výkon trestu osoby, ktoré sú stíhané alebo bo
ly odsúdené vrchnosfami požiadajúcej strany pre nejaký trestný čin a nachádzajú sa 
na území požiadanej strany.

p) Táto povinnosf nevzťahuje sa na vlastných štátnych príslušníkov požiada
nej strany.

Článok 3.

Vecné obmedzenie vydávacej povinnosti.

(り Smluvné strany sa zaväzujú, že povolia vydanie pre také činy, ktoré sú 
trestné podľa na jednotlivý prípad užif sa majúceho práva oboch strán.

(2) Ak sa požiadalo o vydanie pre trestné stíhanie, má sa vydanie povolií, 
ak čin sa stíha podfa práva oboch, strán najmenej šiestimi mesiacmi trestu na slo
bode alebo ťažším druhom trestu ako trestom na slobode. Vydanie má miesto aj pre 
prípravu a pokus činu, ktorý podlieha vydaniu a pre každý druh účastenstva, 
nakoľko príprava, pokus alebo účastenstvo sú trestné podľa práva oboch strán. To isté 
platí pre ukrývačstvo a nadržovanie pri čine( ktorý podlieha vydaniu.

网 Ak sa žiada vydanie pre výkon trestu, tak sa vydanie povolí, ak sú dané 
predpoklady odsekov 1 a 2 a právoplatne uložený trest, v prípade súhrnného trestu 
lento, obnáša najmenej dva mesiace trestu na slobode.

(り Povinnosť pre vydanie podľa odsekov 1 až 3 jestvuje aj vtedy^ ked čin sa 
spáchal vo vykonávaní alebo pri vykonávaní nejakého úradu.

Článok 4,

Politické činy.

(J) Smluvné strany nemajú povinnosť pre vydanie, ak ide o čín politický ale
bo s politickým činom tak súvisiaci, že ho mal pripraviť, zaistiť, kryť aleíbo pred ním 
obrániť,

ド)Povinnosť pre vydanie jestvuje však vo všetkých prípadoch, v ktorých 
čín poškodil spoločné záujmy smluvných strán. Povinnosť pre vydanie jestvuje ďalej, 
keď čin tvorí úmyselný zločin proti životu alebo vyvolal zvláštne obecné nebezpečen
stvo alebo mal šírif strach a hrôzu, okrem prípadu, že čin sa spáchal v otvorenom 
boji. To isté platí pre prípravu takéhoto činu, pre jeho pokus, pre každý druh úča
stenstva na ňom a pre nadržovanie pri ňom.

Článok 5.

Výnimky z vydávacej povínnostL
Povinností pre vydanie niet:
1 .ak čin podľa práva niektorej smluvnej strany je priestupkom;
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ZWEITER ABSCHNITT

Auslieferung und Durchlieferung

Artikel 2

Abgrenzung der Auslieferungspflicht in persönlicher Hinsicht.
(り Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, nach Massgabe der fol

genden Bestimmungen Personen, die von den Behörden des ersuchenden Teils we
gen einer strafbaren Handlung verfolgt werden oder verurteilt worden sind und sich 
im Gebiete des ersuchten Teils befinden, einander zur Strafverfolgung oder Straf
vollstreckung auszuliefern.

( 2) Diese Verpflichtung erstreckt sich nicht auf die eigenen Staatsangehörigen 
des ersuchten Teils.

Artikel 3
Abgrenzung der Auslieferungspflicht in sachlicher Hinsicht

•(り Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, die Auslieferung wegen 
solcher Taten zu gewähren, die nach dem auf den. Einzelfall anzuwendenden Recht 
beider Teile strafbar sind.

(2) Wird die Auslieferung zur Strafverfolgung begehrt, so ist die Auslieferung 
zu gewährenf wenn die Tat nach dem Recht beider Teile mit mindestens sechs Mo
naten Freiheitsstrafe oder einer schwereren Strafart als Freiheitsstrafe bedroht ist. 
Die Auslieferung erfolgt auch wegen Vorbereitung und Versuchs einer der Ausliefe
rung unterliegenden Tat und wegen jeder Art von Teilnahme, sofern die Vorberei
tung, der Versuch oder die Teilnahme nach dem Recht beider Teile strafbar ist. 
Dasselbe gilt für Hehlerei und Begünstigung hinsichtlich einer der Auslieferung un
terliegenden Tat.

(3) Wird die Auslieferung zur Strafvollstreckung begehrt, so ist die Ausliefe
rung zu gewähren, wenn die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 vorliegen und die 
rechtskräftig erkannte Strafe, im Falle einer Gesamtstrafe diese, nündestens zwei 
Monate Freiheitsstrafe beträgt,

(4) Die Verpflichtung zur Auslieferung nach den Absätzen 1 bis 3 besteht auch, 
wenn die Tat in oder bei Ausübung eines Amtes begangen ist.

Artikel 4

Politische Taten

(り Die vertragschliessenden Teile sind zur Auslieferung nicht verpflichtet, 
wenn die Tat eine politische ist oder mit einer politischen Tat derart im Zusam
menhang steht, dass sie diese vorbereitensichernj decken oder abwehren sollte.

(2 ) Die Verpflichtung zur Auslieferung besteht jedoch in allen Fällen, in dfr- 
nen die Tat gemeinsame Int fressen der vertragschliessenden Teile verletzt hat. Die 
Verpflichtung besteht ferner, wenn die Tat sich als ein vorsätzliches Verbrechen ge
gen das Leben darstellt oder eine besondere Gemeingefahr herbeigeführt hat oder 
Furcht und Schrecken verbreiten sollte, es sei denn, dass die Tat im offenen Kampf 
begangen ist. Das gleiche gilt für die Vorbereitung einer solchen Tat, für ihren Ver
such, jede Art von Teilnahme daran und ihre Begünstigung.

Artikel 5

Ausnahmen von der AusUeferungspflicht

Eine Verpflichtung zur Auslieferuni besteht nicht:
1. wenn die Tat nach dem Recht eines der vertragschliessenden Teile eia« 

Übertretung ist;
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2- ak čin je trestný výlučne podľa trestných zákonov tl'ačových;
3. ak čin je trestný výlučne podľa predpisov o verejnoprávnych dávkach;

4. ak čin je trestný výlučne podľa predpisov o devízovom hospodárstve;

5. ak čin je trestný výlučne podľa predpisov o zákaze dovozu, vývozu alebo
prevozu, okrem prípadu, že ide o trestný dovoz, vývoz alebo prevoz omam
ných prostriedkov.

Článok 6.

Ďalšie výnimky z vydávacej povinnosti.

Povinnosti pre vydanie niet:
1. ak súdna príslušnosť požiadanej strany je pre čin opodstatnená a dôležité 

trestne-právne záujmy odôvodňujú vykonávanie súdnej právomoci požiada
nou stranou;

2. ak pre čin vrchnosfou požiadanej strany vydalo sa proti stíhanému trestné 
rozhodnutie alebo sa na neho podala obžaloba;

3. ak by trestné stíhanie alebo výkon trestu pre čín bolo podľa práva jednej 
zo smluvných strán neprípustné, napríklad preto, že čin sa spáchal na úze
mí tretieho štátu, nastalo premlčanie alebo bola udelená milosť alebo chý
ba potrebný trestný návrh.

Článok 7.
Odklad vydania.

Ak sa proti stíhanému nejakým úradom požiadanej strany pre iný čin, než 
pre ktorý sa má vydaťt zaviedlo trestné vyšetrovanie alebo bol pre takýto čin odsú
dený alebo nachádza sa vo väzbe z iných dôvodov, možno vydanie odložiť, kým sa 
pokračovanie skončí, rozsudok vykoná, trest s konečnou piatoosfou odpustí alebo 
väzba vykoná.

Článok 8.
Predbežné vydanie.

Smluvné strany sa zaväzujú, že si v prípadoch článku 7 predbežne vydajú pre 
trestné stíhanie osoby, pre vydanie ktorých sú povinné podľa tejto smluvy, naltofko 
záujmy prisluhovania spravodlivosti požiadanej strany neprotivia sa predbežnému 
vydaniu. Požiadajúca strana sa zaväzuje, že stíhaného na požiadanie druhej strany, 
v každom prípade však po vykonaní trestného stíhania, bez odkladu dá dopraviť zpät.

Článok 9.
Viac žiadostí o vydanie.

Ak viac vlád požiadalo o vydanie, požiadaná strana má vol¾u, ktorej žiadosti 
za «rydanie chce dať prednœf*

Článok 10.
Predbežná vydávacia vazba.

（り Smluvné strany sa zaväzujú, že uvalia väzbu na stíhaného, o vydanie kto
rého sa má požiadaff už pred dôjdením žiadosti o vydanie, ak sa to navzúiuje s uda-



S J o^v c n s k ý zákonník č.110, 457

2, wenn die Tat ausschliesslich nach den Pressestrafgesetzen strafbar ist;
3. wenn die Tal ausschliesslich nach den Vorschriften über öffentlich-rechtliche 

Abgaben strafbar ist;
4. wenn die Tat ausschliesslich nach den Vorschriften über die Devisenbewirt

schaftung strafbar ist;
5，wenn die Tat ausschliesslich nach den Vorschriften über Ein-, Aus- oder 

Durchfuhrverbote strafbar ist, es sei denn, dass es sich um die strafbare Ein-, Aus
oder Durchfuhr von Betäubungsmitteln handelt.

Artikel 6

Weitere Ausnahmen von der Auslieferungspflicht.

Eine Verpflichtung zur Auslieferung besteht nicht:
1. wenn die Gerichtsbarkeit des ersuchten Teils für die Tat begründet ist und 

überwiegende fitrafrechtliche Interessen für die Ausübung der Gerichtsbarkeit durch 
den ersuchten Teil sprechenî

2. wenn gegen den Verfolgten wegen der Tat von Behörden des ersuchten 
Teils ein Straferkenntnis erlassen oder die Anklage erhoben worden ist;

3. wenn die Strafverfolgung oder Strafvollstreckung wegen der Tat nach dem 
Recht eines der vertragschliessenden Teile unzulässig sein würde, zum Beispiel weil 
die Tat im Gebiet eines dritten Staates begangen, Verjährung eingetreten oder ein 
Gnadenerlass erfolgt ist oder der erforderliche Strafantrag fehlt.

Artikel 7
Aussetzung der Auslieferung

Ist der Verfolgte von einer Behörde des ersuchten Teils wegen einer anderen 
wie der Tat, welche die Auslieferung veranlassen soll, strafrechtlich zur Untersu
chung gezogen oder verurteilt worden, oder befindet er eich aus anderen Gründen in 
Haftt so kann die Auslieferung ausgesetzt werden, bis das Verfahren beendet, das 
Urteil vollstreckt, die Strafe endgültig erlassen oder die Haft vollzogen ist.

Artikel 8

Vorläufige Auslieferung
Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, in den Fällen des Artikels 7 

Personen, zu deren Auslieferung sie nach diesem Vertrage verpflichtet sind, einander 
zur Strafverfolgung vorläufig auszuliefem, sofern die Interessen der Rechtspflege des 
ersuchten Teils der vorläufigen Auslieferung nicht entgegenstehen. Der ersuchende 
Teil verpflichtet sich, den Verfolgten auf Ersuchen des anderen Teils, jedenfalls aber 
nach Durchführung der Strafverfolgung unverzüglich zurückzuliefern.

Artikel 9
Mehrheit von Auslieferungsersuchen

Haben mehrere Regierungen die Auslieferung nachgesucht, so hat der eisuchte 
Teil die Wahl, welchem Auslieferungsersuchen er den Vorzug geben will.

Artikel10
Vorläufige Auslieîenmgshait

(i)Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, einen Verfolgten, um des
sen Auslieferung ersucht werden soll, schon vor Eingang des Ersuchens um Aueliefe- 
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nim osobných pomerov stíhaného, najmä jeho štátnej príslušnosti, a skutkovej pod- 
6taty trestného činu jemu za vinu kladeného, najmä času a miesta činu alebo ak stí
haný s tými istými údajmi je vypísaný cieTom vydania v úradných policajných no- 
vin&ch druhej strany a príslušné vrchností požiadanej strany na základe zákonných 
ustanovení nariadia predbežnú vydávaciu väzbu. Rozhodnutie o žiadosti a započatie 
predbežnej vydávacej väzby majú 6a bez odkladu oznámif vrchnosti, ktorá ich na
vrhla.

ド)Pre sprostredkovanie žiadosti o predbežné vzatie do väzty a oznámení o 
vybavení žiadostí a o zapečatí predbežnej vydávacej väzby sa pripúšťa priamy úrad
ný styk medzi vrchnosťou stíhajúcou a príslušnou vrchnosťou požiadanej strany.

(3) Stíhaného možno prepustiť na slobodu, keď žiadosť za vydanie nepodá sa 
u vlády požiadanej strany so smluvné predpísanými dokladmi v lehote jedného me
siaca počítajúc odo dňa uvalenia väzby.

Článok 11.
Úradná cesta pre žiadosti o vydanie.

(り Nemecké žiadosti o vydanie môžu sa posielať Ríšskym ministrom pravosú
dia (Reichsminister der Justiz)t a nakoľko ide o trestné veci, ktoré sa zaviedly u ne
meckých vojenských súdo*  Hlavným veliteľstvom brannej moci (Oberkommando 
der Wehrmacht) priamo na slovenské Ministerstvo pravosúdia.

(2) Slovenské žiadosti o vydanie môžu sa posielať slovenským Ministerstvom 
pravosúdia, a nakoľko ide o trestné veci, ktoré sa zaviedly u slovenských vojenských 
súdov, slovenským Ministerstvom národnej obrany príamo na Ríšskeho ministra pra
vosúdia (Reichsminister der Justiz).

Článok 12.

Prílohy žiadostí o vydanie,

(*)  So žiadosťou o vydanie sa má predložiť zatykač alebo právoplatné trestné 
rozhodnutie, ktoré obsahujú údaje o osobných pomeroch stíhaného, najmä o jeho 
štátnej príslušnosti, a o skutkovej podstate trestného činu jemu za vinu kladeného( 
najmä 〇 čase a mieste činu, a úplné znenie užiť sa majúcich trestných ustanovení, a 
ktoré vydala príslušná vrchnosť požiadajúcej strany pre čin proti stíhaniu,

(2) Ak zo zaslaných písomností nevychádzajú dostatočne najavo okolnosti, 
ktoré pre skúmanie žiadosti o vydanie sú potrebné, prílohy na požiadanie bez od
kladu sa doplnia.

Článok 13.

Vydávacía väzba.

Smluvné strany sa zaväzujú, že na stíhaného, o vydanie ktorého sa žiada, 
uvalia väzbu alebo ho v nej podržia, ak príslušné vrchnosti požiadanej strany naria
dia na základe zákonných ustanovení vydávaciu väzbu.
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rung in Haft zu nehmen, wenn dies unter Angabe der persönlichen Verhältnisse des 
Verïolglen, insbesondere seiner Staatsangehörigkeit, und des Tatbestandes der ihm 
zur Last gelegten strafbaren Handlung, insbesondere der Zeit und des Ortes der Tat, 
beantragt wird oder der Verfolgte mit denselben Angaben in dem Fahndungsblatt 
des anderen Teils zum Zwecke der Auslieferung ausgeschrieben ist und die zuständi
gen Behörden des ersuchten Teils auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen die vor
läufige Auslieferungshaft anordnen. Die Entscheidung über das Ersuchen und der 
Zeitpunkt des Beginns der vorläufigen Auslieferungshaft werden der Behörde, die 
sie beantragt hat unverzüglich mitgeteilt.

(2)Für die Übermittlung der Ersuchen um die vorläufige Inhaftnahme und der 
Mitteilungen über die Erledigung der Ersuchen und über den Zeitpunkt de« Beginns 
der vorläufigen Auslieferungshaft wird der unmittelbare Geschäftsverkehr zwischen 
der verfolgenden Behörde und der zuständigen Behörde des ersuchten Teils zuge
lassen.

(3) Der Verfolgte kann freigelassen werden, wenn das Ersuchen um Ausliefe
rung mit den vertragsmässig vorgeschriebenen Unterlagen nicht innerhalb einer Frist 
von einem Monat seit dem Tage der Verhaftung bei der Regierung des ersuchten 
Teils gestellt wird.

Artikel11

Geschäftsweg lür die Auslieferungsersuchen

(り Die deutschen Ersuchen um Auslieferung können von dem Reichsminister 
der Justiz und, soweit es sich um Strafsachen handelt, die bei den deutschen Militär
gerichten anhängig sind( vom Oberkommando der Wehrmacht unmittelbar an das 
Slowakische Justizministerium (Ministerstvo pravosúdia) gerichtet werden.

ť) Die slowakischen Ersuchen um Auslieferung können von dem Slowaki
schen Justizministerium undf soweit es sich um Strafsachen handelt, die bei den slo
wakischen Militärgerichten anhängig sind, von dem Slowakischen Ministerium für 
nationale Verteidigung (Ministerstvo národnej obrany) unmittelbar an den Reichs
minister der Justiz gerichtet werden.

Artikel12

Unterlagen des Auslielenmgsersuchens

円 Mit dem Ersuchen um Auslieferung ist ein Haftbefehl oder das vollstreck
bare Straferkenntnis vorzulegen, die Angaben über die persönlichen Verhältnisse des 
Verfolgten, insbesondere seine Staatsangehörigkeit, und über den Tatbestand der 
ihm zur Last gelegten strafbaren Handlung, insbesondere die Zeit und den Ort der 
Tat, und den Wortlaut der zur Anwendung kommenden Strafbestimmungen enthal
ten und von einer zuständigen Behörde des ersuchenden ľeils wegen der Tat gegen 
den Verfolgten erlassen sind.

ド)Gehen aus den mitgeteilten Schriftstücken die Umstände, die zur Prüfung 
des Auslieferungsersuchens notwendig sind, nicht hinreichend hervor, so werden die 
Unterlagen auf Ersuchen unverzüglich ergänzt

Artikel13
Auslieferungshaft

Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, einen Verfolgten, um dessen 
Auslieferung ersucht ist, io Haft zu nehmen oder zu halten, wenn die zuständigen Be
hörden des ersuchten Teils auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen die Ausliefe
rungshaft anordnen.
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ČASŤ TRETIA. 
Vydanie predmetov. 

Článok 18. 
Predmety, ktoré sa vydávajú.

Smluvné strany sa zaväzujú, že podľa nasledovných ustanovení vydajú si:

L predmety, ktoré môžu mat význam ako dôkazný prostriedok pre trestné 
pokračovanie,

2. predmety, ktoré v trestnom pokračovaní podliehajú zabaveniu alebo pre
padnutiu,

3. predmety nachádzajúce sa v držbe stíhaného, ktoré sa dostaly jemu alebo 
účastníkovi mimo územia požiadanej strany trestnou činnosťou, pre ktorú 
je stíhaný, alebo ako odmena za také predmety,

4. predmety, ktoré sa prevezmú so stíhaným pri jeho prevezení.

Článok 19.

Predpoklady vydania.

Smluvné strany sa zaväzujú, že sa nedotknú práv tretích osôb na vydaných 
predmetoch a vrátia predmety na žiadosť bez odkladu, ak pri ioh odovzdaní bola 
učinená k tomu odpovedajúca výhrada.

Článok 20.

Výnimky z vydávacej povinnosti.

(り Povinnosti pre vydanie niet, ak v trestnom pokračovaní, pre ktoré vydanie 
sa má uskutočníf, nejestvovala by povinnosť pre vydanie podlá článkov 3, 4, 5 
alebo 6.

ド)Povinnosť pre vydanie tiež odpadá, ak trestné pokračovanie, pre ktoré sa. 
má vykonať, smeruje proti príslušníkovi požiadanej strany, ktorý sa nachádza mimo 
územia požiadajúcej strany.

Článok 21.

Odklad vydania.

Vydanie sa môže odložiť, ak predmety sú potrebné pre vrchnosť požiadanej 
strany v trestnom pokračovaní, kým sa pokračovanie neskončí a rozhodnutie o pred*  
metoch 6a nevykoná.

Článok 22. 

Úradná cesta pre žiadosti o vydanie. 

Žiadosti o vydanie môžu sa podať cestou uvedenou v článku 11.
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DRITTER ABSCHNITT

Herausgabe von Gegenständen 

Artikel 18 
Herauszugebende Gegenstände

Die vertragschliessenden Teile verpflichten eich, nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen herauszugeben:

L Gegenstände, die als Beweismittel für ein Strafverfahren von Bedeutung 
sein -können,

2. Gegenstände, die in einem Strafverfahren der Einziehung oder Verfaller- 
klärun^ unterliegen,

3. Gegenstände im Besitze des Verfolgten, die er oder ein Teilnehmer ausser
halb des Gebiets des ersuchten Teils durch die strafbare Handlung, wegen 
deren er verfolgt wird, oder als Entgelt für solche Gegenstände erlangt 
hat,

4. Gegenstände, die bei einer Durchlieferung mit dem Verfolgten übernom
men werden.

Artikel19

Bedingungen der Herausgabe

Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, die Rechte dritter Perconen 
an den herausgegebenen Gegenständen unberührt zu lassen und die Gegenstände auf 
Verlangen unverzüglich zurückzugeben, falls bei der Übergabe ein entsprechender 
Vorbehalt gemacht worden ist.

Artikel 20 

Ausnahmen von der Heraus^abepllicht 

(り Die Verpflichtung zur Herausgabe besteht nicht, wenn in dem Strafver
fahren, für da« die Herausgabe geschehen soll, die Verpflichtung zur Auslieferung 
nach den Artikeln 3, 4( 5 oder 6 nicht bestehen würde.

円 Die Verpflichtung zur Herausgabe entfällt auch, wenn sich das Strafver
fahren, für das sie geleistet werden soll, gegen einen Angehörigen des ersuchten 
Teils richtet, der sich außerhalb des Gebiets des ersuchenden Teils befindet.

Artikel 21 
Aussetzung der Herausgabe 

Die Herausgabe kann, wenn die Gegenstände von einer Behörde des ersuch
ten Teils in einem Strafverfahren benötigt werden, ausgesetzt werden, bis das Ver
fahren beendet und die Entscheidung über die Gegenstände vollzogen ist.

Artikel 22 
Geschäftsweg für die Herausgabeersucheu.

Die Ersuchen um Herausgabe können auf dem im Artikel11 bezeichneten 
Wege gestellt werden.
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Článok 23.
Žiadosť o osobitné vydanie predmetov.

Ak sa vydanie predmetov má stai bez súvislosti s vydávaním alebo preveze
ním stíhaného, má sa so žiadosťou o vydanie predložiť usnesenie o zabavení, ktoré vy
dala príslušná vrchnosť požiadajúcej strany V žiadosti, alebo v usnesení musia sa uviesť 
osobné pomery obvineného, najmä jeho štátna príslušnosť a miesto, kde sa toho času 
zdržuje, ako aj skutková podstata trestného činu jemu za vinu kladeného, najmä čas 
a mieslo činu, a v akom stave pokračovania sa nachádza trestná vec.

Článok 24.
Vykonanie vydania,

(i) Smluvné sírany sa zaväzujú, že žiadosti o vydanie dajú vybaviť vrchno- 
stami požiadanej strany, ktoré podľa jej zákonov sú príslušné pre vybavenie rovna
kých úradných úkonov vo vlastných trestných veciach spôsobom, ktorý je predpísa
ný pre tieto úradné úkony a s primeranými donucovacími prostriedkami.

(')Ak vydanie predmetov sa má stať spolu s vydaním alebo prevezením stí
haného, predmety majú sa odovzdať podľa možnosti súčasne so stíhaným.

ČASŤ ŠTVRTA.
Iná právna pomoc v trestných veciach.

Článok 25.
Doručenia.

円 Smluvné strany sa zaväzujú, že doručia spisy, najmä aj predvolania, tý
kajúce sa trestného pokračovania< ノ

ド)Svedok alebo znalec, ktorý sa dostaví pred vrchnosti požiadajúcej strany 
na predvolanie doručené mu vrchnosťami požiadanej strany, nesmie sa stíhať alebo 
potrestať, bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť, ani pre páchateľstvo, akýkoľvek 
druh účastenstva, ukrývačstva alebo nadržovania pri trestnom čine, ktorý je pred
metom vyšetrovania alebo pri inom trestnom čine spáchanom pred odcestovaním 
predvolanej osoby z územia požiadanej strany, ani nesmie sa obmedzovať v svojej 
osobnej slobode z iného predtým nastalébo právneho dôvodu, okrem prípadu, že 
predvolaná osoba neopustí územie požiadajúcej fitrany do jedného týždňa po dni, kto
rého bola prepustená a mohla odcestovať.

Článok 26,
Vyšetrovacie úkony.

Smluvné strany sa zaväzujú, že podľa nasledovných ustanovení vypočujú ob
vinených, svedkov a znalcov, podajú si zprávy, vykonajú ohliadku, dajú vykonať pre
hliadky a zabavenia predmetov a vykonajú iné vyšetrovacie úkony.

Článok 27.
Predvedenie uväznených os6b.

(り Smluvné strany 6a zaväzujú, nakoTko záujmy prisluhovania spravodlivosti 
požiadanej sírany neprotivia sa predvedeniu, že predvedú si navzájom osoby na-
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Artikel 23
Ersuchen he selbständige Herausgabe von Gegenständen

Soll die Herausgabe von Gegenständen ohne Zusammenhang mit der Aus
lieferung oder Durchlieferung eines Verfolgten geschehen, so ist mil dem Ersuchen 
um Herausgabe ein Befichlagnahmebeschlu½ vorzulegcn, der von einer zuständigen 
Behörde des ersuchenden Teils erlassen ist. In dem Ersuchen oder in dem Beschluss 
müssen die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten, insbesondere seine SLaats- 
angehörigkeit und «ein derzeitiger Aufenthaltsort, sowie der Tatbestand der ihm zur 
Last gelegten strafbaren Handlung, insbefiondere Zeil und Ort der Tat, und der 
Stand der Strafsache angegeben werden.

Artikel 24
Durchführung der Herausgabe

(*)  Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, die Ersuchen um Heraus
gabe von den Behörden des ersuchten Teils, die nach dessen Gesetzen gleichartige 
Amtshandlungen in eigenen Strafsachen zu erledigen haben, in den für diese AmU- 
handlungen vorgeschnebenen Formen und mit den entsprechenden Zwangsmass
nahmen erledigen zu lassen.

(a) Soll die Herausgabe im Zusammenhang mit einer Auslieferung oder Durch- 
lieíerung eines Verfolgten geschehen, 60 eind die Gegenstände möglichst gleich
zeitig mit dem Verfolgten zu übergeben.

VIERTER ABSCHNITT

Sonstige Rechtshilfe in Strafsachen
Artikel 25
Zustellungen

(り Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, die ein Strafverfahren 
betreffenden Schriftfitücke, insbesondere auch Ladungen, zuzustellen.

ド)Ein Zeuge oder Sachverständiger, der auf eine durch die Behörden des 
ersuchten Teils ihm zugestellte Ladung vor den Behörden des ersuchenden Teils 
erscheint, darf, ohne Rücksicht -auf seine Staateangehörigkeit, weder wegen Täter
schaft, irgendeiner Art von Teilnahme, Hehlerei oder Begünstigung bei der den 
Gegenstand der Untersuchung bildenden oder einer anderen vor der Ausreise der 
geladenen Penson auf dem Gebiete des ereuchten Teils begangenen Straftat ver- 
lol^t oder bestraft noch aus einem eonstigen, vorher eingetreteuen Rechtsgrund in 
seiner persönlichen Freiheit beschränkt werden, es sei denn, dass die geladene Per
son innerhalb einer Woche nach dem Tage, an dem sie entlassen und die Ausreise 
möglich ist, das Gebiet des ersuchenden Teils nicht verlässt.

Artikel 26
Untersuchungshandlungei)

Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, nach Massgabe der folgen
den Bestimmungen Beschuldigte, Zeugen und Sachverständige zu vernehmen, Aus
künfte zu erteilen, Augenschein einzunehmen, Durchsuchungen und Beschlagnahme 
von Gegenständen zu bewirken und andere Untersuchungshandlungen vorzunehmen.

Artikel 27
Zuführung verhalteter Personen

C) Die verlragächliefisenden Teile verpflichten sich, sofern die Interessen der 
Rechtspflege des ersuchten Teils der Zuführung nicht entgegenstehen, einander in 
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chádzajúce sa vo väzbe, aby sa mohly vypočut ako svedkovia alebo sa mohly ako 
svedkovia konfrontovať s inými osobami. Požiadajúca strana sa zaväzuje, že bez od
kladu dá dopravil zpät predvedené osoby na žiadosť druhej strany, v každom prí
pade však po v)*konaní  vyšetrovacieho úkonu.

(ť) Článok 25t odsek 2 piati primerane.
Článok 28,

Výnimky z povinnosti pre poskytnutie právnej pomoci.
(l) Povinnosti pre poskytnutie právnej pomoci podlá článkov 25 až 27 niet, 

ak trestne pokračovanie, pre ktoré sa má vykonať, má iza predmet čín,

a) ktorý nie je stíhaný najmenej tromi mesiacmi trestu na slobode alebo ťaž
ším druhom trestu než trestom na slobode, okrem prípadu, že ide o čín pro
tiviaci sa doprave po zemi, po vode alebo vo vzduchu;

b) pre ktorý nejestvovala by povinnosť pre vydanie podľa článkov 4t 5 alebo
6, číslo 3;

c) pre ktorý vrchnosťou požiadanej strany sa vynieslo trestné rozhodnutie ale
bo podala obžaloba, okrem prípadu, že požiadaná strana požiadala o zave
denie trestného pokračovania alebo súhlasí s vykonaním trestného pokra
čovania. ヽ

ド)Povinnosti pre poskytnutie právnej pomoci ďalej niet, ak trestné pokračo
vanie, pre ktoré sa má vykonať, smeruje proti príslušníkovi požiadanej strany, ktorý 
sa nachádza mimo územia požiadajúcej strany, okrem prípadu, že ide o čin protivia
ci sa doprave po zemi, po vode alebo vo vzduchu.

(3) Žiadosť o doručenie predvolania možno aj vtedy odmietnuť, keď predvola
nému pre prípad jeho nedostavenia sa hrozí sa donucovacími prostriedkami alebo 
inými ujmami.

Článok 29.
Zprávy z trestného registrai

(り Smluvné strany sa zaväzujú, že si podajú zprávy z trestného registra.

(:)Povinnosti pre podanie zprávy niet, ak trestné pokračovanie, pre ktoré 
sa má poskytnúť,

a) má za predmet trestný čin, pre ktorý nebolo by povinnosti pre vydanie po- 
dFa článkov 4, 5, číslo 2 až 5 alebo pod Ta článku 6, číslo 3;

b) smeruje proti príslušníkovi požiadanej strany( ktorý sa nachádza mimo 
územia požiadajúcej strany, okrem prípadu, že ide o čin protiviaci sa do
prave po zemi, po vode alebo vo vzduchu.

Článok 30.
Podstatný obsah žiadosti o právnu pomoc*

Žiadosti o právnu pomoc podľa článkov 25 až 27 a 29 musia obsahovať všetky 
podsíatné údaje o osobných pomeroch obvineného, najmä jeho štátnu príslušnosť a 
miesto, kde sa toho času zdržuje, ako aj skutkovú podstatu jemu za vinu kladeného 
trestného cínu, najmä čas a mieslo činu, a v akom stave pokračovania sa nachádza 
trestná vec.

Článok 31, 
Úradná cesta pre žiadosti o právnu pomoc.

(リ Žiadosti o právnu pomoc podľa článku 25 až 27 a 29 môžu sa podať pria
mo v úradnom styku medzi zúčastnenými súdnymi a policajnými vrchnosťami.
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Haft befindliche Personen zuzuführen, damit 6ie ab Zeugen vernommen oder ab 
Zeugen anderen Personen ge^enübergestellt werden. Der ersuchende Teil verpflich
tet 6Ích, die zugeführten Personen auí Ersuchen des anderen Teils, jedenfalls aber 
Fach Durchführung der Untersuchun^shandlung, unverzüglich zurückzuführen.

(3) Artikel 25 Absalz 2 gilt entsprechend.

Artikel 28
Ausnahmen von der Pflicht zur Leistung der Rechtshilfe

(*)  Die Verpflichtung zur Leistung der Rechtshilfe nach den Artikeln 25 bis 
27 besteht nicht, wenn das Strafverfahren, für das 6ie geleistet werden soll, eine 
"Tat zum Gegenstand hat:
a) die nicht mit mindestens drei Monaten Freiheitsstrafe oder einer schwereren 

Slrafart ab Freiheitfifitrafe bedroht ist, es sei denn, dass es sich um eine Zu
widerhandlung auf dem Gebiete dee Verkehrs zu Lande, zu Wasser oder in der 
Luft handelt;

ľb] wegen deren eine Verpflichtung zur Auflieferung nach den Artikeln 4, 5 oder 
6 Nr. 3 nicht bestehen würde;

9)wegen deren von Behörden des ersuchten Teils ein Straferkenntnis erlassen 
oder die Anklage erhoben worden ist, es sei denn, dass der ersuchte Teil um 
die Einleitung des Strafverfahrens ersucht hat oder der Durchführung des 
Strafverfahrens zustimmt.

(3) Die Verpflichtung zur Leistung der Rechtshilfe besteht ferner nicht, 
-wenn' das Strafverfahren, für das sie geleistet werden soll, sich gegen einen Ange
hörigen des ersuchten Teils richtet, der eich ausserhalb des Gebiets des ereuchen- 

■den Teils befindet, es sei denn, dass es sich um eine Zuwiderhandlung auf dem 
^Gebiete des Verkehre zu Lande, zu Wasser oder in der Luft handelt.

(3) Das Ensuchen um Zustellung einer Ladung kann auch dann abgelehnt 
■werden, wenn dem Geladenen für den Fall seines Ausbleibens Zwangsmassnahmen 
•oder sonstige Nachteile angedroht werden.

Artikel 29
Auskunft aus dem Strafregister

(x) Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, einander Auskunft aus 
«dem Strafregister zu erteilen.

(*)  Die Verpflichtung zur Auskunft besteht nicht, wenn das Strafverfahren, 
àür das sie erteilt werden soll,

a) eine Tat zum Gegenstand hat, wegen deren eine Verpflichtung zur Aus
lieferung nach den Artikeln 4( 5 Nrn. 2 bis 5 oder nach dem Artikel 6 Nr. 3 
nicht bestehen würde;

b) sich gegen einen Angehörigen des ersuchten Teils richtet, der sich ausser
halb des Gebiets des ersuchenden Feils befindet, es sei denn, dass es sich 
um eine Zuwiderhandlung auf dem Gebiete des Verkehrs zu Lande, zu Was
ser oder in der Luft handelt.

Artikel 30
Wesentlicher Inhalt der Rechtshilfeersuchen

Die Ersuchen um Rechtshilfe nach den Artikeln 25 bis 27 und 29 müssen 
alle wesentlichen Angaben über die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten, 
insbesondere seine Staatsangehörigkeit und seinen derzeitigen Aufenthaltsort, 60- 
-wie den Tatbestand der ihm zur Last gelegten strafbaren Handlung, insbesondere 
Zeit und Ort der Tat, und den Stand- der Strafsache angeben.

Artikel 31
Geschäftsweg für die Rechtshilfeersuchen

(i)Die Ersuchen um'Rechtshilfe nach den Artikeln 25 bis 27 und 29 können im 
-unmittelbaren Geschäftsverkehr zwischen den beteiligten Justiz- und Polizeibehör- 
dien stellt werden.
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円 Nakoľko ide o Ireslné vecí, ktoid sa prejednávajú pred vojenskými súdmir. 
môžu sa podal slovenské žiadosti slovenským Ministerstvom národnej obrany bez
prostredne na Ríšskeho ministra pravosúdia (Reichsminister der Justiz) a nemecké 
žiadosti Hlavným veliteľstvom brannej moci (Oberkommando der Wehrmacht)i 
bezprostredne na slovenské Ministerstvo pravosúdia.

Článok 32.
Vykonanie právnej pomoci.

Smluvné strany sa zaväzujú, že žiadosti o právnu pomoc podľa článkov 25 až 
27 a 29 dajú vybanf od vrchnosti požiadanej strany, ktoré podľa jej zákonov sú prí
slušné pre vybavenie rovnakých úradných úkonov vo vlastných trestných veciach, 
spôsobom, ktorý je predpísaný pre tieto úradné úkony a s primeranými donucovací
mi prostriedkami.

ČASŤ PIATA.

Oznamovanie odsúdení.
Článok 33.

C) Smluvné strany sa zaväzujú, že si navzájom budú oznamovať právoplatné- 
odsudzujúce rozhodnutia, ktoré vydaly vrchnosti jednej strany proti príslušníkont. 
druhej strany a podľa predpisov sírany, ktorej vrchnosti ich vyniesly, majú sa zapí
sať do trestného registra.

ド)Oznámenie sa deje tým spôsobom, že sa zašle opis rozhodnutia alebo vy
rozumenia zaslaného trestnému registru. Výmena vykoná sa medzi slovenským Mini
sterstvom pravosúdia a Ríšskym ministrom pravosúdia a to v trojmesačných obdo
biach.

ČASŤ ŠIESTA.
Záverečné ustanovenia.

Článok 34. .
Ütraty právnej pomoci.

(J) Ütraty povstalé vrchnostiam požiadanej strany skúmaním žiadostí a po- 
skytnulim právnej pomoci podľa ustanovení tejto smluvy ponesie požiadaná strana- 
Práve tak nemožno žiadať náhradu pre útraty povstalé vrátením predmetov alebo 
oznamovaním odsúdení.

(り Ütraty, ktoré vzniknú dopravou osôb cez more, predbežným vydaním, pre
vezením alebo predvedením pod Ta článku 27, ako aj odmeny a výdavky pre znalcov 
nahradia sa požiadajúcou stranou.

* Článok 35.
Preklady a overenia.

(リ Žiadosti o právnu pomoc a ich prílohy, ako aj oznámenia pod Ta článku 3M 
majú sa vyhotoviť v úradnej reči jednej zo smluvných strán. Pripojenie prekladov 
□emožno požadovať.

(-)Žiadosti a ich prílohy ako aj oznámenia podľa článku 33 nepotrebujú žiad
neho overenia.

p) To isté platí o spisoch súvisiacich s vybavovaním právnej pomoci.
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(a) Soweit ee sich um Strafsachen handelt, die bei den Militärgerichten an
hängig sind, können deutsche Ersuchen vom Oberkommando der Wehrmacht un
mittelbar an da« Slowakische Juslizministerium (Minislerslvo pravosúdia) und slo
wakische Ersuchen vom Slowakischen Ministerium für nationale Verteidigung (Mi
nisterstvo národnej obrany) unmittelbar an den Reichsminister der Justiz gerichtet 
■werden. ♦

Artikel 32
Ausführung der Rechtshilfe

Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, die Ersuchen um Rechtshilfe 
nach den Artikeln 25 bis 27 und 29 von den Behörden des ersuchten Teils, die 
nach dessen Gesetzen gleichartige Amtshandlungen in eigenen Strafsachen zu er
ledigen haben, in den für diese Amtshandlungen vorgeschriebenen Formen und mil 
‘den entsprechenden Zwangsmassnahmen erledigen zu lassen.

FÜNFTER ABSCHNITT
Mitteilung von Verurteilungen

Artikel 33
(り Die vertragschliessenden Teile verpflichten eich, einander von den rechts- 

Iträftigen, auf Straf« lautenden Entscheidungen Mitteilung zu machen, die von den 
Behörden des einen Teils gegen Angehörige des anderen Teils erlaseen werden und 
nach den Vorschriŕten des Teils, dessen Behörden sie ausgesprochen haben, in das 
•Strafregister aufzunehmen sind.

(2) Die Mitteilung geschieht dadurch, dass eine Abschrift der Entscheidung 
-oder der dem Strafregister zugehenden Nachricht übersandt wird. Der Austausch 
wrfolgt zwischen dem Reichsminister der Justiz und dem Slowakischen Justiz
ministerium, und zwar in Zwifchenräumen von drei Monaten.

SECHSTER ABSCHNITT
Schlussbestimmungen

Artikel 34
Kosten der Rechtshilfe

(l) Die den Behörden des ersuchten Teils diirch Prüfung der Ersuchen und 
Gew&hrung der Rechtshilfe nach den Beelimmungen dieses Vertrags erwachsen
den Kosten werden von dem ersuchten Teil getragen. Ebensowenig kann für die 
durch Rückgabe von Gegenständen oder Mitteilung der Verurteilungen entslehen- 
Wen Kosten Ersatz beansprucht werden.

ド)Die Kosten, die aus Anlass einer Beförderung von Personen über die See, 
einer vorläufigen Auslieferung, einer Durchlieferung oder einer Zuführung nach 
Artikel 27 entstehen, sowie die Gebühren und Auslagen für Sachverständige werden 
von dem ereuchenden Teiľ ersetzt.

Artikel 35
Übersetzungen, und Beglaubigungen

f1)Die Ersuchen um Rechtishilfe und ihre Unterlagen sowie die Mitteilungen 
nach Artikel 33 sind in der amtlichen Sprache eine« der vertragschliessenden Teile 
abzuia-ssen. Die Beifügung von Übersetzungen kann nicht beansprucht werden.

(=)Die Ersuchen und ihre Unterlagen sowie die Mitteilungen nach Artikel 
33 bedürfen keiner Beglaubigung.

C) Dasselbe gilt für die mil der Erledigung der Rechtshilfe im Zusammen
hang stehenden Schriftstücke.
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Článok 36.
Ralilikácia, nadobudnutie účinnosti a výpoveď.

(')Smluva 6a má ratiíikovať a ratifikačné 】isliny 6a majú čo možno najskôr" 
vymenit v Berlíne.

ド)Smluva nadobudne účinnost za meniac po uplynutí dna, ktorého nastala, 
výmena ratifikačných lislin.

(3) Ostáva v platnosti do uplynutia šiestich mesiacov po uplynutí dňa, kto- 
rého sa jednou z oboch strán vypovie.

Článok 37.
Staršie dohody.

(')Slovensko-nemecká dohoda o vzájomnom usporiadaní vecí v súdnictve 
z 20. júla 1939 a dohovor uzavretý dàa 1./5. decembra 1939 na jej doplnenie osta— 
vajú nedotknuté.

(?) Smluva o vydávaní a inej právnej pomoci v trestných veciach medzí Ne
meckou ríšou a bývalou Česko-Slovenskou republikou z 8. mája 1922, ktorá bola 
v odseku 1 citovanou dohodou dočasne ponechaná v platnosti( pozbýva účinnosti 
po nadobudnutí účinnosti tejto smluvy.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto smluvu podpísali a opečatili.

Vyhotovené v dvoch prvopisoch v slovenskej a nemeckej reči v Bratislave dňai 
21.sepkmbra 1940.

TUKA v. r.
BEČKA v. r.
RAKŠANY v. r.
v. KILLINGER v. r.
MÈTTGENBERG v. r.

SIEDLER v. r.
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Artikel 36 
Ratifika tion, Inkrafttreten und Kündigung 

f1) Der Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen sobald 
■wie möglich in Berlin ausgetauscht werden.

(2) Der Vertrag tritt einen Monat nach Ablauf des Tages, an dem der Aus
tausch der Ratifikationfiurkunden staltgeíunden hat, in Kraft.

(3) Er bleibt in Geltung bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Ablauf des 
Tages, an dem er von einem der beiden Teile gekündigt wird.

Artikel 37 
Ältere Abkommen

(l) Das deutsch-slowakische Abkommen zur Auseinandersetzung auf dem 
Gebiet der Rechtspflege vom 20. Juli 1939 und die zu seiner Ergänzung getroffene 
deutsch-slowakische Vereinbarung vom 1J5. Dezember 1939 bleiben unberührt.

(2) Der durch das im Absatz 1 erwähnte Abkommen einstweilen aufrecht- 
erhaltene Vertrag über die Auslieferung und die sonstige RechUhilíe in Strafsachen 
zwischen dem Deutschen Reiche und der früheren Tschecho-Slowakischen Repu
blik vom 8. Mai 1922 tritt mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags äusser Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag gezeichnet und 
gesiegelt.

Ausgeiertigt in doppelter 
in Pressburg am 21.September

Urschrift in deutscher und slowakischer Sprache 
1940.

TUKA 匕 h.
L. S. BEČKA e. h.

RAKŠANY e. h.
L. S. v. KILLINGER e. h.
L. S. METTGENBERG e. h,
L. S. SIEDLER e. h.
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Záverečný protokol.
Súčaŕnc 6 podpísaním smluvy o vydávaní medzi Slovenskou republikou a 

Nemeckou ríšou podpísaní splnomocnenci menom svojich vlád zisťujú, že je shoda 
v nasledovnom.

K článku 1:
a) „Trestné veci'  v smysle tohto ustanovenia sú pokračovania pred súdom 

alebo správnym úradom, v ktorých pre čin môže 6a vysloviť verejný (kri
minálny) trest.

*

b) Ak pre poskytnutie právnej pomoci chýba podfa smluvy nutný predpo
klad, požiadaná strana, ak tento nedostatok môže sa v krátkej dobe od
strániť, pred zamietnutím žiadosti dá príležitosť požiadajúcej strane na 
zaujatie stanoviska.

K článku 9:
Požiadaná strana pri volbe toho, ktorej žiadosti o vydanie má vyhovieť, bude 

bral ohľad na záujmy prisluhovania spravodlivosti v trestných veciach.

K článku 10, odsek 2:
Pre odoslanie žiadostí môžu sa voliť všetky novodobé zpravodajský pro

striedky, ak je daná istota, že požiadanie podhádza od vrchnosti príslušnej podľa 
smluvy.

K článku 12, odsek 2:
Požiadaná strana môže určiť primeranú lehotu na dodanie doplnení.

K článku 15:
Lehota, behom ktorej vydaná osoba musí opustiť územie požiadanej strany, 

nebeží, kým jej odcestovanie nie je možné.

K článku 16:
Za „prevezenie'*  má 6a tiež považovať, ked osoba za účelom prevezenia do

pravuje 6a na lodi alebo lietadle druhej strany cez more.

K článku 17:
Smluvné strany fii vyhradzujú dohodnúť sa na pohraničných miestach, na 

ktorých stíhaných možno vo vydávacom a prevážacom styku prevziať alebo odo*  
vzdaf.

K článku 19;
Odovzdané predmety a dôkazné prostriedky, vrátenie ktorých sa vyhradilo, 

musia 6a pečlive opatrovat.

K článku 31:
a) K policájným úradom sa počíta aj žandárstvo,,
b) Smluvné strany zašlú 6Í soznam vrchností príslušných pre prevzatie žia

dostí, nakoHco ide o súdne vrchnosti a vrchnosti trestného registra.

K Článku 32:

Ak 6a žiadofiti o doručenie vyhovelo, vystaví 6a pre požiadajúcu stranu po- 
Ivrdenie o doručení 6 nasledovným obsahom:
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Schlussprotokoll.
Gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Auslieferungsvertrags zwischen dem 

Deutschen Reich und der Slowakischen Republik stellen die unterzeichneten Bevoll
mächtigten namens ihrer Regierungen Einverständnis über folgendes fest:

L
Zu Artikel1

a) „Strafsachen" im Sinne dieser Bestimmung sind Verfahren vor einem Ge
richt oder einer Verwaltungsbehörde, in denen wegen einer Tat eine öffent
liche (kriminelle) Strafe ausgesprochen werden ka^n.

b) Fehlt es für die Leistung der Rechtshilfe an einer nach dam Vertrag erfor
derlichen Voraussetzung, so wird der ersuchte Teil, falls der Mangel alsbald 
behoben werden kann, vor Ablehnung des Ersuchens dem ersuchenden Teil 
Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Zu Artikel 9
Der ersuchte Teil wird bei der Wahl, welchem Auslieferungsersuchen er etatt- 

geben will, die Interessen der Strafrechtspflege berücksichtigen.

Zu Artikel10 Absatz 2
Für die Übermittlung der Ersuchen können alle neuzeitlichen Nachrichten- 

wege gewählt werden, wenn Sicherheit dafür besteht, dass das Ersuchen von einer 
nach dem Vertrage zuständigen Behörde ausgeht.

Zu Artikel12 Absatz 2
Der ersuchte Teil kann für die Beibringung der Ergänzungen eine angemesse- 

ne Frist bestimmen.
Zu Artikel15

Die Frist, innerhalb deren der Ausgelieferte das Gebiet des ersuchten Teils 
verlassen haben muss, läuft nicht, solange seine Ausreise nicht möglich ist.

Zu Artikel16
Als eine ,,Durchlíef enmg'' ist es auch anzusehen, wenn eine Person zum Zweck 

einer Durchlieferung auf einem Schiff oder einem Luftfahrzeug des anderen Teils über 
die hohe See befördert wird.

Zu Artikel17
Die vertragschliessenden Teile behalten sich vor, Grenzorte zu vereinbaren, an 

denen die Verfolgten im Ausliefenrngs. und Durchlieferungsverkehr übernommen 
oder übergeben werden.

Zu Artikel19
Die herausgegebenen Gegenstände und Beweismittel, deren Rückgabe Vorbe

halten istt sollen pfleglich behandelt werden.
Zu Artikel 31

a) Zu den Polizeibehörden rechnet auch die Gendarmerie.
b) Die vertragschliessenden Teile werden einander ein Verzeichnis der zur 

Entgegennahme der Ersuchen zuständigen Behörden, soweit es eich um 
Justiz  und Strafregisterbehörden handelt, zukommen lassen.*

Zu Artikel 32
Ist einem Zustellungsersuchen entsprochen worden( so wird dem ersuchenden 

Teil ein Zustellungszeugnis mit nachstehendem Inhalt außgestellt werden:
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Potvrdenie o d o r u Č e n í : 

__________________________ (predvolanie, rozsudok atď., má sa uviest 
druh domčovanej pisomnosti) bol__________________ dňa____________

doručený ___________ __________  (meno a priezvisko, zamestnanie a
adresa príjemcu [v iných prípadoch ______________ (meno a priezvisko)
ako ..........  (pomer príjemcu k adresátovi) adresáta_________
____________________ľ)

______________ ___ dňa _____________________  19__

(Üradnà pečiatka.) Podpis a úradný titul.

リ Nakoľko dûruèenic sa vykonalo iným spô sobom než odovzdaním (sBoženim u vrchnosti) 
verejne) mà sa urie« lenta spôsob doručenia.

K článku 37:
Ujednania trestne-právnej povahy, nachádzajúce sa v smluve o ochrannom 

pomere medzi Slovenským štátom a Nemeckou ríšou z 18./23, marca 1939 a v do
hodách a dohovoroch k jej doplneniu a vykonaniu uzavretých zostávajú nedotknuté.

II.
a) Príslušníci Protektorátu Čechy a Morava sa pokladajú v smysle tejto 

smluvy za nemeckých štátnych príslušnikov,
b) Nakolko opatrenia súdov a iných úradov, najmä ich rozhodnutia, podľa 

ustanovenia smluvy majú vplyv na vydávací styk a styk v inej právnej 
pomoci, súdy a iné úrady Protektorátu Čechy a Morava sú na roveri po
stavené nemeckým súdom a iným úradom.

ni.
Ak jedna zo smluvných fitrán dala u druhej podnet pre zavedenie trestného 

pokračovania, môžu 6a žiadosti tohto druhu zasielať cestou označenou v článku 11. 
Článok 35 piati primerane.

IV.
Smluvné strany pripúšťajú v trestných veciach poštový styk medzi vrchno- 

6fami druhej strany a osobami, ktoré sa nachádzajú na jej území, bez ohľadu na ich 
štátnu príßlušnosff okrem prípadu, že ide o oznámenia:

1. v ktorých príjemca 6a vyzýva niečo konať alebo opominúť, nakoľko výzva 
6a dotýka politickej trestnej veci;

2. v ktorých príjemcovi fia hrozí donucovacími opatreniami alebo inými práv
nymi ujmami pre prípad, že na území druhej strany niečo koná alebo opo- 
minie;

3. ktorých prijatím vzniknú právne účinky, najmä dávajú sa do behu lehoty;

4. ktorých forma musí vzbudiť dojem, ako by príjemca musel 6a zaviazať na 
určité chovanie na území druhej strany.
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Zustellungszeugnis ,
D___ (Ladung, Urteil usw” die Art des zugeelellten Schriftstücks 

ifit anzuführen) ist am ______________________  durch Aushändigung
de_________ zuzufiteilenden Schriitfilück............ ..............  an___ ___ ___
_________ : (Vor- und Zunamet Beruf und Anschrift de« Zufitellungsempfän- 
gers) [in anderen Fällen: an d_________________ ___ __  (Vor- und Zu
name) alfi __________________ (Stellung des Empfängers zum Zustellungs
empfänger) d____  Zustellungsempfänger____ .__]*)  zugestellt worden.

_______________________ _ den ______________________  19____

(DienGtslempel) Unlerschrift und AmUbezeichoung.

i) Soweit die Zustellung in anderer Art als Überßabe (Niederlegung bei einer Behörde 
öffentlich) crlolgt ist, ist diese Art der Zustellung bekannizugeben.

Zu Artikel 37
Die Vereinbarungen strafrechtlicher Art, die in dem Vertrag über das Schutz

verhältnis zwischen dem Deutschen Reich und dem Slowakischen Staat vom 18./23, 
März 1939 und in den zu seiner Ergänzung und Ausführung getroffenen Abmachun
gen und Abreden enthalten sind, bleiben unberührt,

II
a) Die Angehörigen des Protektorats Böhmen und Mähren gelten im Sinne 

dieses Vertrags als deutsche StaaLsangehörige. •
b) Soweit Massnahmen der Gerichte und sonstigen Behörden, insbesondere ihre 

Entscheidungen, nach den Bestimmungen des Vertrags auf den Ausliefe- 
rungs- und sonstigen Rechtshilfeverkehr Einfluss habent stehen die Gerichte 
und sonstigen Behörden des Protektorats Böhmen und Mähren den deut
schen Gerichten und sonstigen Behörden gleich.

III
Hat einer der vertragschliessenden Teile Anlass, bei dem anderen die Einlei

tung eines Strafverfahrens anzuregen, so können Ersuchen dieser Art auf dem im Ar
tikel 11 bezeichneten Wege gestellt werden. Artikel 35 gilt entsprechend.

IV .
Die vertragschliessenden Teile lassen in Strafsachen den Postverkehr zwi

schen Behörden des anderen Teils und Personen, die sich in ihrem Gebiete beíinden, 
ohne Rücksicht auf deren Staatsangehörigkeit zu( es sei denn1 dass es sich um Mittei
lungen handelt:

1. in denen der Empfänger zu einem Tun oder Unterlassen aufgefordert wird, 
sofern die Aufforderung in einer politischen Strafsache ergeht;

2. in denen dem Empfänger für den Fall, dass er im Gebiet des anderen Teils 
etwas tut oder unterlässt, Zwangsmassnahmen oder sonstige Rechtsnachtei
le angedroht werden;

3. durch deren Empfang Rechtswirkungen herbeigeiührt, insbesondere Fristen 
in Lauf gesetzt werden;

4. in denen die Form den Eindruck erwecken muss, als sollte der Empfänger 
zu einem bestimmten Verhalten in dem Gebiet des anderen Teils verpflich
tet werden.
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V .
Slovenské Minislcrstvo pravosúdia a Ríšsky minister pravosúdia dohodnú 6a 

podľa potreby v bezprostrednom slyku na schôdzkach ich zástupcov, aby zaistili 
jednotne vykonávanie smluvy a odstránili íažkosli, ktoré 6a azda vyskytnú pri jej 
vykonávaní. Nakoľko 6a dotkne objasniť sa majúcimi otázkami obor pôsobnosti 
iných ministerstiev, tieto minislcnstvá sa pozvú, aby sa zúčastnily na týchto schôdz> 
kach.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali tento záverečný protokol, ktorý platí 
ako podstatná súčiastka smluvy z dnešného dňa.

Vyhotovené v dvoch prvopisoch v slovenskej a nemeckej reči v Bratislave 
dňa 21.septembra 1940.

TUKA v. r.
BÉČKA v. r.
RAKSANY v. r.
v. KILLINGER v. r： 
METTGENBERG v. r. 
SIEDLER v. r.



Slovenský zákonník č, HO. a 111. 477

Der Reichsminister der Justiz und das Slowakische Justizministerium werden 
nach Bedarf im unmittelbaren Benehmen Zusammenkünfte ihrer Vertreter verein
baren, um die einheitliche Durchführung des Vertrags sicherzustellen und die bei sei
ner Durchführung etwa auftauchenden Schwierigkeiten zu beseitigen. Soweit durch 
die zu erörternden Fragen der Geschäftsbereich anderer Ministerien berührt wird, 
werden diese Ministerien eingeladen werden, sich an den Zusammenkünften zu betei
ligen.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Schlussprotokoll unter
zeichnet, das als wesentlicher Bestandteil des Vertrags vom heutigen Tage gilt.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in deutscher und slowakischer Sprache io 
Pressburg am 21.September 1940.

TUKA e. h.
BEČKA e. h.
RAKŠANY e. h.
v. KILLINGER e, h.
METTGENBERG e. h.
SIEDLER e. h.

111 
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 9. júna 1941 

o obmedzení vypovedania nafonuiíjkov 
nežidov z bytov, ako aj o obmedzení odo
vzdania prenajatých alebo do užívania 

daných bytov Židom.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

Vlastník — držitel — domu alebo oso
ba, oprávnená nakladaC 6 bytom, ktorá, 
okrem ,prípadovl v ktorých nájomný po
mer možno zrušit bez zachovania výpo
vednej lehoty,

a) vypovie byt nežidovitanájomníkovi a 
byt prenájme alebo dá do užívania Žido- 
•vi, alebo

b) po dni nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia odovzdá byt do držby Židovi, 
bez ohľadu na to, či vypovedanie bytu 
nežidovi-nájomníkovi a prenájom alebo 
danie tohto bytu do užívania Židovi stalo 
sa pred alebo po dni nadobudnutia účin

nosti tohto nariadenia, potresce sa okres- 
-ným (štátnym policajným) úradom pre 
priestupok zatvorením od 1 do 30 dni a 
peňažným trestom od 500 Ks do 10.000.— 
Ks. Peňažný trest v prípade n&vymožiter- 
nosti má sa premeniť na trest zatvorenia 
od 1 dňa do 20 dni.

§ 2.
Židom neprislúcha nárok na náhradu 

škody, ak dôjde k nesplneniu nájomnej 
alebo užívacej smluvy z dôvodov uvede
ných v § 1.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia; vykaná ho minister 
vnútra a minister pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
• Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružiuský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.
Dr, Fritz v. r. Čatloš v. r.
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112.
Nariadenie 

$ mocou zákona 
zo dna 9. júna 1941 i

o mimoriadnych zásahoch do vedenia živ- 
Eorlecských spoločenstiev (grémií) a ich 

sväzov.

Vláda Slovenskei republiky podľa § 
44 zákona č.185 1939 SI. z. nariaduje:

Š L
(')Minister hospodárstva môže z dô

vodov verejného záujmu zastavi[ činnesí 
predstavenslicv smieCných a odborných 
živnostenských spoločenstiev, obchodných 
grémií a ich sväzov (v ďa'šom texte „spo
ločenstvá"), pezbaviť členov predstaven
stva funkcie a namiesto nich menovať ko
misára s poradným sberám troj- až päť
členným.

卜)Komisár vykonáva funkciu, ktorá 
podľa žlvncstenského zákona a stanov 
spoločenstva prislúcha siaraslcvif výboru 
a predstavenstvu.

()Koirisárcvi v jeho funkcii radou na
pomáha poradný sbor.

§ 2.
C) Komisárom môže byt menovaný slo

venský štátny občan, ktorý svojou dote
rajšou činnosťou dáva záruku odborného 
vedenia spoločenstva.

ド)Členmi poradného sboru môžu byť 
menovaní len členovia príslušného spolo
čenstva.

§ 3.
Funkcia komisára a členov poradného 

sboru je čestná; prislúcha im len náhrada 
preukázaných skutočných výdavkov a ná
hrada za slralu voľného času. Žívucäten- 
ský úrad I. stolice môže túto náhradu 
paušalizovať podľa majetkových pomerov 
spoločenstva a v medziach jeho posledné
ho rozpočtu,

§ 4.
Za platností tohto nariadenia neplatia 

ustanovenia § 212, ods. 7 živnostenského 
zákona.

§ 5・
Toto nariadenie nadobúda účinnosE 

dňom vyhlásenia a platí do 31.decembra 
1942; vykoná ho minister hospodárstva 
so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr Pružinský v. r.

Sivák v, r.
Dr. Fritz v, r.

Dr, Medrický v. r.
Stano v. r.
Čatloš v, r.

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra Č,12.
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Čiastka 33. Vydaná dňa 21.júna 1941. Ročník 1941.

OBSAH； (113,-114.) 113. Vyhláška minislra hoapodárstva o povinnom prihlásení celej skutočnej 
z&soby múky v domácnostiach a o povinnosti dodávateľov viest záznam o týchto pri
hláškach, —114 Vyhláška ministra hospodárstva o povinnom vedení záznamu odpreda
jov múk a chleba v drobnom a o povinnom prihlásení zásob múk u dodàvateUv.

113.
Vyhláška 

ministra hospodárstva 
zo dná 20. júna 1941

o povinnpm prihlásení celej skutočnej zá
soby múky v domácqostíach a o povinno
sti dodávateľov viesť záznam o týchto pri

hláškach.
Podfa § 17 nariadenia s mocou zákona 

č. 97，1941 SI. z. nariaďujem:

Spotrebitef prihlásený k odberu múky 
alebo chleba je povinný v Čase od 23, do 
25. júna 1941 na rubu odbernej legitimácie 
podfa vzoru č.1 a 2 prílohy k nariadeniu 
s mocou zákona č. 97/1941 SI. z. vyznačiť 
atramentom alebo atramentovou ceruzou 
pred svojím dodávatefenn celú skutočnú 
zásobu múky, ktorú mal dňa 22. júna 1941. 
Vykonanie tejto povinnosti potvrdí dodá
vateľ (obchodník-družstvo, pekár a mlyn) 
svojim podpisom.

§2.

0 zásobách prihlásených podfa § 1 je 
dodávate! povinný viesE presný záznam, 
do ktorého zapíše meno spotrebiteľa, jeho 
bydlisko, počet členov domácnosti a množ
stvo zásob v kg u spotrebitefa.

Spotrebiteľ má nárok len na zodpove
dajúcu pomernú časť múky alebo chleba 
pripadajúcu na zbytok prídelového obdo
bia od 16. do 30. júna 1941. Na dávky do
teraz nevybrané stráca nárok.

Porušenie predpisov tejto vyhlášky 6a 
tresce podľa § Î8 nariadenia s mocou zá
kona č. 97/1941 SI. z.

Cena !•— Ks<

§5.
Táto vyhláška nadobúda účinnost dňom 

vyhlásenia.
Dr. Medrický v. r.

114.
Vyhláška 

ministra hospodárstva 
zo dňa 20. júna 1941 

o porvúmom vedení záznamu odpredajov 
múk a chleba v drobnom a o povinnom 

prihlásení zásob múk u dodávatelov. 
Podľa § 17 nariadenia 6 mocou zákona 

シ 97/1941 SI. z. nariaďujem:

(り Obchodníci (družstvá), pekári a mly
nári, ktorí predávajú múku alebo chlieb 
priamo spotrebiteľovi na odbernú legiti
máciu podľa vzoru c.1 a 2 prílohy k na
riadeniu s mocou zákona č. 97/1941 SI.z.t 
sú povinní viesf záznam o výdaji múky a 
chleba a do tohto záznamu zapísaE každý 
jednotlivý predaj v drobnom.

C) Záznam musi obsahavat meno spo
trebiteľa, jeho bydlifiko, vydané množstvo 
v kg a dátum predaja,

§2.
(*)  Obchodníci (družstvá), pekári a mly

nári sú dalej povinní uviesf do záznamu 
o prijme a výdaji múky a mlynských vý
robkov predpísaného podľa § 26, ads. 2 
vládneho nariadenia č. 166/1939 SI. z. ako 
samostatnú položku presné množstvo mú
ky, ktoré malí na sklade alebo ináč k dis
pozícii dňa 22. júna 1941.

(a) Osoby uvedené v ods.1 musia ozná
miť množstvo múky podľa ods.1 Obilnej 
spoločnosti pre Slovensko v Bratislave 
doporučeným listom najneskôr do 24. júna 
1941 včítane. Oznámenie musí obsahcrvaf 
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meno (firmu) oznamov^lcfa, jeho bydlisko 
|ubcc a okrcsl. zásoby podTa druhov múk 
□ presné množstvo zásob v k©. Oznámenie 
majú podaf i vtedy, ak uvedeného dňa 
žiadne zásoby nemaly a v oznámení treba 
túto okolnost výslovne uvicet.

Uvedenie nepravdivých údajov a aké
koľvek iné porušenie predpisov lejto vy
hlášky sa Irefice podľa § 18 nariadenia 
6 mocou zákona č. 97 1941 SI. z. a okrem 

toho môže maC za následok, žc Minister
stvo hospodánslva na návrh Obilnej spo
ločnosti pre Slovensko previnivšieho 6a 
obchadnika (družfilvo), pekára a mlynára 
vylúči z prídelu múky, a to bez ohľadu na 
tot či sa zaviedlo trestné pokračovanie 
alebo nie.

§ 4.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 

vyhlásenia.
Dr. Medrický v. r.

Tlafi: Andrej v Bratislave. Trieda kráľa Alexandra t.12.
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Čiastka 34. Vydaná 22. júna 1941. Ročník 1941.

OBSAH:115. Vyhláška o vstupe do brannej pohotovoiti.

115.
Vyhláška 

zo dna 22. júna 1941 
o vstupe Štátu do brannej pohotovosti-

Podfa § 57, ods.1 a 3 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n. a § 38 ods.1,písní, b) zá
kona č. 185/1939 SI. z. vyhlasujem deň 22. júna 1941 za deň vstupu slovenského 
štátu do brannej pohotovostí.

Prezident republiky: 

Dr. Tiso v. r.
Členovia vlády: 

Dr. Tuka v. r. 
Čatloš v. r. 

Mach v. r. Dr. Fritz v, r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r. 
Sivák v. r. Stano v. s.

Cena 1•一 Ks.
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ČídStka ”・ Vydaná 24. júna 1941. Ročník 1941■

OBSAH:116, Nariadenie s mocou zákona o Úrade propagandy.

116. j
Nariadenie

s mocou zákona 
zo dňa 23. júna 1941

o Úrade propagandy.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona číslo 185/1939 SI. z. nariaduje:

§ 1.
Úlohou Úradu propagandy je: usmer

ňovať tlač, rozhlas, divadelníctvo, film, 
slovesné, výtvarné a hudobné umenie, 
ako aj výchovu občianstva, a to v súlade 
60 záujmami štátu a v duchu príslušných 
politických organizácií.

C) Úradu propagandy je podriadená ce
lá tlač; pre jej cenzúru dáva všeobecné 
smernice,

ド)Ustanovizne, ktoré majú na starosti 
tlač, rozhlas, divadelníctvo, cudzinecký 
ruch, ako aj slovesné( výtvarné a hudob
né umenie, sú povinné dbat na pokyny 
Úradu propagandy.

§ 3,
Úrad propagandy pri svojej činnosti, 

ktorá 6a dotýka oblastí štátnej zprávy, 
sverených jednotlivým ministerstvám ale
bo iným ústredným úradom, je povinný 

pokračovat podľa smerníc nimi vydaných. 
Pred riešením otázok, ktoré patria síce do 
pôsobnosti minislsrstiev alebo iných úra
dov alebo verejno-právnych korporácií, 
avšak dotýkajú 6a aj pôsobnosti Úradu 
propagandy, má byť tento úrad vypočutý.

§4.
Ak by sa v prípadoch uvedených v §§ 

1,2 a 3 vyskytly zásadné rozdiely v názo
roch, rozhodne predseda vlády.

§5.
Úrad propagandy je odborom Predsed

níctva vlády.
§ 6.

Na čele Úradu propagandy je šéf Úra
du propagandy, ktorého ustanovuje a od
voláva prezident republiky.

§ 7.
Toto nariadenie nadobúda účinnasf 

dnom vyhlásenia； vykoná ho predseda 
vlády so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r,,

Mach v. r. Dr. Frilz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.

Čatloš v. r.

Cena Ks 1.一‚
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Čiastka 96. Vydaná dňa 27. júna 1941. Ročník 1941.

OBSAH:(117»—122*) 117. Vyhláška ministra linancií o snízenl colnej sadzby na krepovú priadzu 
z umelého hodvábu. ■118. Vyhláška Ministerstva národnej cbrany o zákaze cestovania 
do cudziny.—119. Vládne nariadenie, ktorým sa určujú náhrady za pnuživanže doprav
ných .prostriedkov pre vojenské účely.—120, Vládne nariadenie o náhnde služobných 
výdavkov zamestnancov Ministerstva dopravy a verejných prác, zúčastnených pri výstavbe 
a udržovaní technických diel.—121,Vyhláška ministra financií o pausalizovanl dane 
z obratu u cukru.—122, Nariadenie s mocou zákona, ktorým sa meni a doplňuje na
riadenie s mocou z&kona 6. 287/1939 SI. z.

117.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 17. júna 1941

o snížení colnej sadzby na krepovú priadzu 
z umelého hodvábu.

(')Minister financií v dohode s Mini- 
sterstvom hospodárstva —uznávajúc po
trebu dovozu krepovej priadze — snižuje 
podfa § 2 vládneho nariadenia č. 157/1939 
SL z. clo na krepovú priadzu z umelého 
hodvábu š. č. 244 do množstva 36.000 
(trídsafšesťtisíc) kg na 150.— Ks za 100 
kg・

(2) Dovoz celého množstva tovaru, uve
deného v ods.1,musi 6a uskutočniť cez 
colný úrad v Žiline, ktorý sa zároveň po
veruje kontrolou dovezeného množstva.

(3) Táto vyhláška nadobúda účinnosf 
dňom vyhlásenia.

Dr, Pružinský v. r.

118.
Vyhláška 

Ministerstva národnej obrany 
zo dňa 25. júna 1941.

o zákaze cestovania do cudziny,

Podfa § 35 zákona č. 20/1940 SI. z. na
riaďujem:

§ 1.
Osobám mužského pohlavia, ktoré 

podliehajú brannej povinnosti podľa bran
ného zákona Slovenskej republiky alebo 
povinnosti k osobným úkonom podľa zá
kona o obrane Štátu (osoby 17- až 60 roč- 

Ceno 1.20 Ks.

né), zakazuje 6a cestcrvaf do cudziny. 
Týmto osobám sa zakazuje vydat cestov
ný pas do cudziny.

Výnimky z ustanovení § 1 môže v mi
moriadnych a osobitného zreteľa hodných 
prípadoch povoliť župný úrad miesta by
dliska pá dohode 6 príslušným veliteľ
stvom divízie (oblastným úradom).

§ 3.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia a platí do dňa, kedy 6a 
končí stav brannej pohotovosti štátu.

Čatloš v. r.

119.
Vládne nariadenie 

zo dňa 25. júna 1941, 
ktorým sa určujú náhrady za používanie 
dopravných prostriedkov pre vojenské 

účely.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 6, 
ods.1,§ 10, ods.1,§ 22, ods. 4, 5 a 7, 
§ 31,ods. 7, 8 a 10, § 40, ods. 6 a 9 zá
kona č. 117/1924 Sb. z. a n. v znení zá
kona č. 25/1936 Sb. z. a n. nariaduje:

(り Náhrada za použitie zvieraEa činí 
za jeden kalendárny deň:

a) u kaňa 15.— Ks,
b) u iného ťažného zvieraťa 10.— Kß.
(2 ) Náhrada za použitie vozidla pre 

zvierací poťah činí za kalendárny deň 
10.— Kfi,



4&； Slovenský zákonník č.119.

( j Náhrada za použitie postroja pre 
jedno zviera cini za kalendárny deň 3.— 
Ks.

§ 2.

(')Za krmivo, ktoré držitelia doprav
ných prostriedkov 6G sebou priniesli a 
odovzdali vojenskej správe, zaplatí vojen
ská zpráva ceny, určené v dohode 6 Ce
novým úradom.

ド)Ak budú určené osobitné ceny podľa 
predpisov vydaných na základe § 100 a 
105 zákona č. 1311936 Sb. z. a n. pre 
vecné prostriedky uvedené v ods.lt za
platí vojenská správa tieto ceny.

Odmena pohoniča činí za jeden kalen
dárny deň ks 20.—♦ Ak bude pohonič 
vzatý do počtu živených, sníži 6a odmena 
o príslušné sumy za odobrané dávky 
(stravy, chleba, fajčiva ap.).

§ 4.
Náhrada za použitie motorového vo

zidla činí za jeden kalendárny deň za: 
jazdné kolo 6 pomocným moto

rom (velomotor)...................Ks 3.—
motorové kola (motocykel) do

175 ccm vpočítane................... . 7.一
motorové kolo (motocykel) do

250 ccm vpočítane , . . . „ 10.— 
motorové kolo (motocykel) do

350 ccm vpočítane....................13.一
motorové kolo (motocykel) nad

350 ccm......................................18.—
motorové kolo (motocykel)s

prívozným vozom od 350 ccm “ 20‚一 
motorová trojkolka pre dopravu

osôb.......................................... 17,—
motorová trojkolka pre dopravu

nákladov , '................................. 22.—
osobný automobil 2- až 4-seda

dlový do 1litra vpočítane „ 25.—
osobný automobil 4-sedadlový

do 1 ½ lilra vpočítane . , . ” 32.— 
osobný automobil 4- až 6-seda

dlový do 2½ litra vpočítane “ 43.— 
osobný automobil 6-sedadlový

nad 2½ litra............................. 60.—
zdravotnícky automobil,..(t 45.— 
autobus pre dopravu osôb až

25 osôb....................................... . 60.一 

autobus pre dopravu osôb až
35 osôb......................................Ks 75.—-

autobus pre dopravu viac ako
35 osôb.......................................... 90.—

nákladný automobil 2-nápravo-
vý do 1 tony vpočítane . . ” 30.— 

nákladný automobil 2-nápravo-
vý do l½ tony vpočítane . . “ 40.—■ 

nákladný automobil 2-nápravo-
vý do 2½ tony vpočítane ” 55.— 

nákladný automobil 2-nápravo-
vý do 3 ton vpočítane.................80.—

nákladný automobil 2-nápravo-
vý do 4 ton vpočítane . .• .. f( 95.— 

nákladný automobil 2-nápravo-
vý do 5 ton vpočítane ...” 150.—■ 

nákladný automobil 2-nápravo-
vý do 6 ton a viac .... ” 180.— 

nákladný automobil 3-nápravo-
vý do l½ tony vpočítane “ 50.— 

nákladný automobil 3-nápravo-
vý do 2 ton vpočítane ...” 70.— 

nákladný automobil 3-nápravo-
vý do 4 ton vpočítane . . . It 120.— 

nákladný automobil 3-nápravo-
vý do 6 ton a viac . • . . ” 200.— 

nákladný automobil parný .. ” 100.— 
cisterna motorová na 3000 litrov „ 100.— 
cisterna motorová na 5000 lit

rov a viac.............................. ...... 140.—
traktor.......................................   ” 65,—
vlečný voz 6 únosnosfou do 2

ton vpočítane .... • ” 15.—
vlečný voz s únosnosfou do 3

ton vpočítane.........................• ” 20.—
vlečný voz s únosnosfou do 4

ton vpočítane •・・・..” 22.—
vlečný voz 6 únosnasfou do 5

ton a viac.....................................25.—
vlečná cisterna na 3000 litrov “ 25.— 
vlečná cisterna na 5000 litrov

a viac.......................................... 30.—

§
C) Osoba, ktorá dopravila motorové 

vozidlo z prebieracieho miesta k vojen
ským útvarom, obdrží odmenu, ktorá činí 
za jeden kalendárny deň 20.— Ks; ak bu
de táto osoba vzatá do počtu živených, 
6nizi 6a odmena o príslušné sumy za odo
brané dávky (s trávy, chleba, fajčiva ap.). 
Má tiež nárok na voľnú dopravu zpät.

(2) Za súčinnosť obcí pri prevádzaní 
zákona, teda ani za vyslanie zástupcov 
ku komisionálnym jednaniam, neprislúcha 
obciam náhrada.
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Ustanovenia tohto nariadenia platia | 
pre povolávanie dopravných prostriedkov 
pre vojenské účely podlá zákona シ 117/ 
1924 Sb, z. a n. okrem prípadov, na kto
ré 6a vzťahuje vládne nariadenie č. 139/ 
1936 Sb. z. a n.

§ 7，
Vládne nariadenie č. 212/1938 Sb. z. 

a n. 6a zrušuje,

§ 8.
Tato nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia； vykoná ho minister ná
rodnej obrany so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r. 
Mach v. r. 

Dr. Pružinský v. r. Stano v. r. 
Dr. Medrický v- r. Čatloš v. r,

120.
Vládne nariadenie 

zo dňa 26. mája 1941 
o náhrade služobných výdavkov zamest
nancov Ministerstva dopravy a verejných 
prác, zúčastnených pri výstavbe a udržo

vaní technických diel.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 
147 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. naria
ďuje:

P) Náhrady služobných výdavkov, kto
ré vzniknú zamestnancom, uvedeným 
v § 3 pri tuzemských služobných cestách 
alebo pri inam služobnom vyslaní mimo 
sídla úradu( určujú sa výlučne podfa usta
novení a podfa prílohy tohto nariadenia.

(2) Okrem náhrady podfa ods.1 pri
slúcha zamestnancovi vofný cestovný 
lístok na štátnych železniciach a na iných 
dopravných prostriedkoch štátnych želez
níc. (Podrobné podmienky určí Minister
stvo dopravy a verejných prác).

(3) Ak nemožno účelne použiť verejné
ho hromadného dopravného prostriedku, 
prislúcha zamestnancovi:

a) pri použití cudzieho motorového 
vozidla náhrada vo výške taxy úradne 
určenej,

b) pri použití vlastnéha motorového 
vozidla náhrada vo výške 75% úradne 
určenej taxy,

c) pri použití iného vhodného doprav
ného prostriedku — náhrada vo výške 
skutočných výdavkov.

(*)  Výdavky pri použití iného vhodné
ho dopravného prostriedku než v ods. 3 
uvedeného a prípadné iné potrebné vý
davky než tie, ktoré sa uhradzujú podľa 
ods.1,uhradia sa podľa skutočnej ich 
výšky.

目 Ak sa pri celtách použije služobné 
motorové vozidlo, alebo ak 6a cesta k die
lu alebo v ňom vykoná len peši, nepri
slúcha zamestnancovi náhrada cestov
ného.

(")Pri služobných cestách, najmä pri 
volbe cestných spojov a dopravných pro
striedkov treba prizeraf na účeluost a ho
spodárne využitie času.

(;)0 trvaní služobnej cesty, voľbe cest
ných spojov a dopravných prostriedkov, 
ako aj o potrebe výdavkov podlá ods. 4 
rozhodujú predstavení.

§ 2.
Služobné výdavky (§ 1) môžu 6a na

hrádzať aj vo forme paušálu. Podrobnosti 
určí minister dopravy a verejných prác po 
dohode 6 ministrom financií.

§3.
Toto nariadenie platí pre všetkých za

mestnancov tých služobných miest Mini- 
sterstva dopravy a verejných prác, u kto
rých účasť na zriadení a udržovaní tech
nických diel prevláda. Podrobnosti upraví 
minister dopravy a verejných prác.

§4.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia sa zrušujú všetky právne pred
pisy 〇 náhrade služobných výdavkov za
mestnancov uvedených v § 3, nakofko 
odporujú tomuto nariadeniu.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom 1.júla 1941; vykoná ho minister do
pravy a verejných prác s ministrom fi
nancií.

Dr. Tuka v. r.
Stano v. r.

Dr. Pružinský v, r.
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Slovenský zákonník č,121.

121.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 25. júna 1941

o paušalizovaní dane z obratu u cukru,

Podfa § 19, ods, 8 zákona č. 268/1923 
Sb. z. a n. v znení zákonov č. 246/1926, 
188/1930, 56/1932, 265/1935 a č, 356/1938 
Sb. z. a n, v dohode s ministrom hospo
dárstva ustanovujem:

C) Miesto dane z obratu podľa zákona 
o dani z obratu a dani prepychovej stano
ví sa u repového cukru a všetkého cukru 
rovnakého druhu (trstinovéha cukru) 
v každom stave čistoty (§ 1,č.1 zákona 
č. 98/1926 Sb. z. a n. — cx č.19 colného 
sadzobníka), vynímajúc syrup, paušál.

(2) Paušál činí Ks 61.—za 100 kg čistej 
váhy cukru a platí sa okrem syrupu z cuk
ru repového alebo trstinového vo vše
tkých prípadoch, ak 6a platí spotrebná 
daň z cukru.

K tejto sadzbe sa nevyberá prirážka 
podľa § 1 zákona č. 267/1935 Sb. z. a n. 
v znení zákonov č. 281/1937. Sb. z. a n. 
a č. 358/1938 Sb. z. a n.

C) P-aušál u cukru vyrobeného v tu
zemsku je povinný piatii ten, kto je povin
ný platiť spotrebnú daň z cukru. Paušál 
6a platí zpravidla bez úradného vyrube
nia do 5 dní po uplynutí každého mesiaca, 
v ktorom vznikla povinnosť k plateniu 
spotrebnej dane z cukru. Paušál sa platí 
na účet Ministerstva financií osobitným 
šekovým vplatným lístkom poštovej sporí- 
telne; na jeho zadnej strane treba uviesť, 
že sa platba týka paušálu dane z obratu 
u cukru a za ktorý mesiac.

(4) Paušál u cukru dovážaného z cudzi
ny je povinný platiť poplatník (§ 8〔 ods. 2 
colného zákona č. 114/1927 Sb. z. a n.) ako 
fiúčiafitku colnej pohľadávky, a to obvyk
lým spôsobom colnému úradu hneď pri 
colnom odbavení.

(*)  Paušál u cukru vyrobeného v tu
zemsku sa vymáha podlá ustanovení, 
platných pre spotrebnú daň z cukru. 
K prípadnému vyrubeniu paušálu alebo 
inému rozhodovaniu o daňovej povinnosti 
a o £ ťažnostiach sú príslušné úrady, kto
rým prislúcha rozhodovať o spotrebnej 
dani z cukru; in^tančný postup končí však 
rozhodnutím finančného úradu II. istolice.

(ü) Paušál u cukru dovážaného z cudzi
ny 6a vymáha podľa ustanovení o cle. 
K rozhodovaniu o daňovej povinnosti 
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a o sfažnostiach sú príslušné úrady, kto
rým prislúcha rozhodovať o cle.

(り Paušálom je krytá dan z obratu zo 
všetkých dodávok( z vlastnej spotreby 
a z dovozu cukru, uvedeného v odseku lr 
taktiež daň z obratu z dodávok melasy, 
rezkov (liez melasových) a kalov preve
dených výrobiskom cukru, z dodávok re
py i. zv. kompenzačn ej medzí výrobiska- 
mi cukru, zo zpätných dodávok prázdnych 
obalov od zásielok cukru výrobískám 
cukru a z výkonov spočívajúcich v rafino
vaní surového cukru v mzde. Dodávky 
cukru z výrobiska cukru do iného výro- 
bífika cukru alebo do slobodného skladíšť 
alebo zo slobodného skladišta do iného 
slobodného skladišťa alebo do výrobiska 
cukru nepodliehajú — pokiaľ 6a z nich ne
platí spotrebná daň z cukru — paušálu. 
Paušálom nie je krytá najmä daň z ob
ratu z dodávok, z vlastnej spotreby a z do
vozu iného cukru ako uvedeného v odse
ku 1(napr, cukru škrobového, hroznové
ho, ovocného, mliečneho a páleného) 
z dodávok repy výrobískám cukru preve
dených repármi, z dodávok repy sušiar
ňam čakanky alebo iným podnikom ako 
výrobískám cukru prevedených výrobiska- 
mi cukru, z dodávok syrupu z cukru re
pového alebo trstinového a z dodávok 
cukríkov a iných predmetov, obsahujúcich 
cukor； tieto dodávky, vlastná spotreba 
a dovoz podliehajú pravidelnej dani z ob
ratu, po prípade príslušnému inému pau
šálu.
ド)Za účinnosti tejto vyhlášky nie 

sú výrobcovia cukru uvedeného v ods.1 
povinní viefif daňový záznam, nariadený 
ku kontrole paušalizovanej dane z obratu 
a preukazovať vývoz cukru spôsobom 
uvedeným v čl.2 a 11 vládneho nariade
nia č. 156/1924 Sb. z. a n., ktorým sa vy
konáva zákon o dani z obratu a dani pre
pychovej v znení vládnych nariadení č. 
247/1926, 189/1930, 58/1932, 175/1932, 
269/1935 a 359/1938 Sb. z. a. n.

(u) Za účinnosti tejto vyhlášky ne
majú tuzemskí podnikatelia pri vývoze 
cukru nárok na vrátenie dane z obratu 
podía § 22, ods.1 a 4 zákona o dani z ob
ratu a dani prepychovej.
ド)Inak platia o paušále všetky usta

novenia zákona o dani z obratu a dani 
prepychovej a vykonávacieho nariadenia 
k tomulo zákonu, a poldaf ide o paušál 
vyberaný pri dovoze, obdobne tiež usta
novenia hlavy III a V zákona č. 114/1927 
Sb. z. a n. a k nim sa vztahujúce ustano- 
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venia vládneho nariadenia č.168 1927 Sb. 
z. a n.

('*)  Minister financií 6i vyhradzuje ten
to paušál kedykoľvek zrušif； zásoby vyš
šie uvedených predmetov, ktoré v čase 
zrušenia paušálu budú u podnikateľov na 
sklade, budú pri dodávkach podliehať pra
videlnej dani z obratu, a to i vtedy, keď 
tento tovar bol už u výrobcu alebo pri do
voze zdanený paušálom.

J1-) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom 28. júna 1941. Súčasne prestáva 
účinnosť vyhlášky Ministra financií č. 284/ 
1937 Sb. z. a n.

Dr. Pružinský v. r.

122.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 25. júna 1941.

ktorým sa mení a doplňuje nariadenie 
s mocou zákona č. 287,1939 SI. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona c. 185.1939 SI. z. nariaďuje：

§ L
Ustanovenia § 1 nariadenia 6 mocou 

zákona č. 287 1939 SI. z. doplňujú do- 
vým odsekom 4 tohto znenia:

”()Minister hospodárstva môže splno- 
mocnit hospodárske organizmy (§ 110 zá- 
koná o obrane štátu) a poradné sbory ho

spodárske (§ 106 zákona o obrane štátu) 
aj na vykonávanie pôsobnoslí, poCažne 
úloh podľa §§ 100 až 103 a § 105 záko
na o obrane štátu. Predpisy o rozsahu 
splnomocnenia a o zodpovednosti splno
mocnených hospodárskych organizmov, 
pofažne poradných sborov hospodárskych, 
ako aj iné podrobnosti určí minister ho
spodárstva a vyhlási ich v Slovenskom zá
konníku. Predpisy a nariadenia splnomoc
nených hospodárskych organizmov a po
radných sborov hospodárskych sa uverej
ňujú v Úradných novinách. Finančné schod
ky z prípadných stratových obchodov spl
nomocnených hospodárskych organizmov 
(pora dných sborov hospodárskych), nakol- 
ko tieto vyplývajú z úloh podľa tohto na
riadenia, uhradia sa po vyúčtovaní zo štát
nej pokladnice."

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r..

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r. 
Sivák v. r. Siano v. r.

Čatloš v, r.

Tlač: Andrej v Bralislave, Trieda kráľa Alexandra t.12
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Slovenský zákonník
Čiastka 37. Vydaná dňa 28. júna 1941, Ročník 1941.

OBSAH:(123.—129,)123. Vyhláška ministra hospodárslva, klorou sa splnomocňujú niektoré 
hospodárske útvary (organizmy) k vykonávaniu úloh podlá zákona na obranu Mätú.— 
124, Naríadenic s mocou zákona o zru&eni moralúria ohladom niektorých neštátnych 
pevne zUroEitefných cenných papierov.—125, Nariadenie s mocou zákona o predlžeol 
zmcnkoprávnych lehôt.—126, Nariadenie s mocou zákona, ktorým u menia stanový 
Obilnej spoločnosti pre Slovensko v Bratislave.—127. Nariadenie s mocou zákom 
〇 prechodnej úprave niektorých zmenetných lehôt.—128, Nariadenie, ktorým sa pre
dlžujú niektoré ustanovenia nariadenia o obmedzení exekúcii na majetkovú podstatu ži
dovských podnikov (závodov) a o zákaze vymáhania predstieraných požiadaviek proti 
2idom.—129, Nariadenie, ktorým sa meni a doplňuje nariadenie o židovských pod

nikoch.

123.
Vyhláška 

ministra hospodárstva 
zo dňa 25. júna 1941*

ktorou sa splnomocňujú niektoré hospodár
ske útvary (organizmy) vykonávaním úloh 

podľa zákona na obranu štátu.

Podľa § 1 nariadenia s mocou zákona 
č. 122/1941 SI. z. nariaďujem： § *

§ I-
(')Na . zaistenie zásobovania brannej 

moci a obyvateľstva, ako aj na uspoko
jenie iných potrieb obrany štátu, splnomoc
ňujem až do odvolania vykonávaním pô- 
sobnos'tŕ a úloh podľa §§ 100 až 103 a § 105 
zákona č. 131/1936 Sb. z. a n.

a) v hospodárstve rastlinnom
„Obilnú spoločnosť pre Slovensko
v Bratislave"

ako
Ústredňu pre hospodárstvo rastlinné, 
b) v hospodárstve živočíšnom 
„Slovpol, Slovenský poľnohospodársky 
sväz pre speňažovanie zvierat a živo
číšnych výrobkov, družstvo s r. o. 
v Bratislave**

ako
Ústredňu pre hospodárstvo živočíšne, 
c) v hospodárstve surovinovom, polo- 

tovarovom a priemyselnom
‚‚Ústredné sdruženie slovenského prie
myslu v Bratislave"

ako
Ústredňu pre hospodárstvo surovinové 
a priemyselné.

(2) Za riadne plnenie úloh podlá ods.1 
sú zodpovední u hospodárskych útvarov 
uvedených v ods.1,písní, a) a b) ich pred- 
sedovia, poťažne zástupcovia týchto a u 
útvaru uvedeného v ods.1,písní, c) jeho 
generálny tajomník, poťažne jeho zástupca. 
Uvedené osoby sú predsedami, poEažne zá
stupcami predsedov príslušnej Ústredne 
(ods.1).

(3) Osoby uvedené v ods, 2 sú zodpo
vedné ministrovi hospodárstva a ich čin
nosť upravená touto vyhláškou podlieha 
jeho dozoru. Minister hospodárstva môže 
im dávaf aj potrebné príkazy a zákazy.

§ 2.
Hospodárske útvary (v ďalšom texte 

„Ústredne*')  poverené úlohami podfa § 1 
v rámci sverenej právomoci môžu najmä:

a) podrobif osobitnej úprave a dozoru 
výrobu( obeh a spotrebu vecných pro- 
striedkov,

b) uložíf držiteľom vecných prostried
kov určité konanie alebo chovanie,

c) obmedzif nakladanie s vecnými pro
striedkami alebo takéto nakladanie viazať 
určitými podmienkami (danim pod uzáve
ru podfa § 101 zákona o obrane štátu a 
pod.)i

d) odnaf na čas potreby vecné pro
striedky (najmä stroje a iné prevádzkové 
prostriedky) držiteľovi a sveriť ich osobám 
iným,

e) kontrolovať a revidovať, či osoby, 
ktorým plynú povinnosti z nariadení a 
predpisov, vydaných podľa predchádzajú- 

I cich ustanovení, plnia tieto povinnosti; o 
;tejto kontrole platia obdobne ustanovenia 

§§ 31 a 32 zákona o obrane štátu.

Ceno 1.—Ke.
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§ 3.
Predpisy a nariadenia Ústredni sa vy

hlasujú v Úradných novinách, ak m即u vše
obecne záväznú povahu.

§ 4.
Vykonanie akýchkoľvek stratových ob

chodov musi Ústredňa pred ich uskutočne
ním ohlásit ministrovi hospodárstva, ktorý 
dá písomne pokyn na ich ukuločnenie ale
bo neuskutočnenie. Zo štátnej pokladnice 
sa uhradia len lie finančné schodky zo 
stratových obchodov, ktoré boly uskutoč
nené na základe písomného pokynu mini
stra hospodárstva a len pokiaľ zapríčinily 
bilančný schodok za príslušné obchodné 
obdobie.

§ 5.
Právne jednania, ktoré sa priečia pred

pisom a nariadeniam vydaným podľa § 1, 
sú neúčinné.

§ &
Úrady a obce sú povinné spolupôsobiť 

pri vykonávaní predpisov vydaných podľa 
tejto vyhlášky.

Nezachovanie predpisov vydaných po
dlá tei to vyhlášky sa tresce podľa hlavy 
Vili, zákona o obrane štátu.

§ 8.
Táto vyhláška nadobúda účinnosf dňom 

vyhlásenia.
Dr, Medrický v. r.

124.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 20. júna 1941 

o zrušení moratória ohľadom niektorých 
neštátnych pevne zúročíteľných cenných 

papierov.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ L j

Nariadenie vlády Slovenskej krajiny | 
č. 67/1938 Úr. nov. 6a zrušuje. |

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr, Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r. 
Sivák v. r. Stano v, r.

Čatloš v. r.

125.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 20. júna 1941 

o predĺžení zmenkoprávnych lehôt.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ I-
Lehoty na uplatnenie a splnenie zmen

kových nárokov sa predlžujú do 31.de
cembra 1941 ohľadom tých zmeniek, kde 
niektorá zo zmenkoprávne zaviazaných 
osôb alebo zmenkový veriteľ dňa 5, no
vembra 1938 a加bo neskome malí svoje 
bydlisko (sídlo) na území pripojenom 
k Maďarsku, alebo dňa 15. marca 1939 
alebo neskoršie — na tej čiastke bývalej 
Česko-Slovenskej republiky, ktorú tvorilo 
územie Protektorátu Čechy a Morava a 
Karpatská Ukrajina, ako i na územi pripo
jenom k Maďarsku pri určení východnej 
hranice Slovenskej republiky.

§ 2.
Ustanovenie :toto sa vzťahuje i na zmen

ky, ktoré boly domicilované a splatné u 
ústavov, ktoré majú sídlo na územi Slo- 
venskej republiky, ak sú splnené pod
mienky uvedené v § 1.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosf 

dnom 1.júla 1941; vykoná ho minister pra
vosúdia so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v, r. Dr, Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr, Medrický v. r. 
Sivák v. r, Stano v, r.

Čatloš v. r.
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126.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 25. júna 1941*  

ktorým sa menia stanový Obilnsj spoloč
ností pre Slovensko v Bratislave-

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. naríaduje:

§ 1.
Príloha vládneho nariadenia č. 46/1939 

SI. z. o zriadení Obilnej spoločnosti pre 
Slovensko v Bratislave sa mení takto:

Zrušuje 6a ustanovenie § 13( ods. 2 
a nahradzuje 6a týmto znením:

„Riadne valné shromaždenie má sa 
svolať každoročne do 6 mesiacov po skon
čení obchodného roku. Obchodný rok, 
ktorý 6a začal1.júla 1940, skončí 6a 31. 
decembra 1941. Ďalšie obchodné roky sú 
totožné 6 rokom kalendárnym.

§2 .
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia； vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr, Pružinský v. r. Dr. Medrický v, r. 
Sivák v. r. Stano v. r.

Čatloš v. r.

127.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 25. júna 1941.

o prechodnej úprave niektorých 
zmenečných lehôt.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
(”)Lehoty na uplatnenie a splnenie 

zmenečných nárokov 6a predlžujú do 31- 
decembra 1941 prí tých zmenkách, v kto
rých niektorá zo zmenečne zaviazaných 
o<sôb alebo zmeneoný veritef je vojenskou 
osobou v činnej službe, na mimoriadnom 
vojenskom cvičení, po prípade v činnej 
službe za brannej pohotovosti štátu.

(3) Vojenským osobám v činnej službe 
6a kladú na roveň:

a) osoby, vykonávajúce 6】u2by podľa 
§ 28, písm, c) a d) zákona č. 20/1940 SI.z.f

b) osoby, vykonávajúce osobné úkony 
podlá zákona o obrane šlálu,

c) osoby, vykonávajúce dobrovoľnú 
službu zdravotnú v armáde,

d) osoby, pridelené k službe armády, 
nakolko nie 6Ú už zahrnuté pod písní, a) 
až c).

§2.
Doba predĺženia podľa § 1 nezapočíta

va sa do doby premlčacej, ani do leholy, 
v ktorej treba nárok zo zmenky uplatňo
vať alebo učiniť opatrenie na zachovanie 
práv zo zmenky,

§ X
Pri zmenkách, ktoré nespadajú pod 

ustanovenia § 1,ale ktorých splatnosť na
stane do 3L decembra 1941, tento den 
v to počítajúc, dvojdenná lehota, určená 
zmenkovým zákonom na predloženie 
zmenky k plateniu, k protestu a k notifi- 
kácii, ea predlžuje na 10 dní.

§4.
Toto nariadenie platf odo dňa 22，júna 

1941: vykoná bo minister pravosúdia so 
zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r. 
Sivák v. r. Stano v. r.

Čatloš v. r.

128.
Nariadenie 

zo dňa 25. júna 1941» 
I ktoirým sa predlžujú niektoré ustanovenia 
i nariadenia o obmedzení exekúcií na ma

jetkovú podstatu židovských podnikov 
(závodov) a o zákaze vymáhanÍA pred

stieraných požiadaviek proti ŽídonL

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 
zákona č, 210/1940 SI. z. nariaďuje :

Platnosť ustanovení §§ 2 a 3 nariade
nia č. 282/1940 SI. z. 6a predlžuje do 31. 
decembra 1941.



494 Slovenský zákonník る128.—129・

Toto nariadenie nadobúda účinnosf 
dnom vyhlásenia; vykoná ho predseda 
vlády 6G zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v. r.

129.
Nariadenie 

zo dna 20. iúna 1941, 
ktorým sa mení a doplňuje nariadenie 

o židovských podnikoch.

Vláda Slovenskei republiky podFa zá
kona č. 210 1940 SI. z. nariaďuje:

Článok L
Ustanovenia § 6, odfi.1 a 2 nariade

nia č. 303,1940 SL z. sa menia a budú 
zniet takto:

“0 Likvidačnú hodnotu židovského 
podniku (§ 5, písní, b) určí Úetredný ho- 
epodársky úrad; pred jej určením má sa 
vyjadriť Slovenská revízna a dôverníčka 
spoločnost do lehoty, určenej Ústredným 
hospodárskym úradom.*'

C) Obecnú hodnotu židovského pod
niku (§ 5, písní, c) určí Ústredný hospo
dársky úrad tak, že z likvidačnej hodnoty 
ustálenej podlá ods.1 odpočíta dlžoby, 
zistené podlá § 7 a dlžoby uznané prejí- 
mateTom,i keď tieto neboly prihlásené/'

Článok íl.
Za § 11 nariadenia Č. 303/1940 SI. z. 

vsunuje 6a § Ila tohto znenia:
“Zo fiumy, ktorá by pripadla prevodi- 

tefovi po uspokojení verilelov podlá § 11, 
poukáže príslušný súd 20% štátu v pro- 
6pech všeobecnej pokladničnej správy,"

Článok HL
Ustanovenia § 14 nariadenia č, 303/ 

1940 SI. z, 6a menia a budú znief takto:
„(') Ústredný hospadáráky úrad je 

oprávnený po nariadení likvidácie, naj- 
neskôr však do 15 dní od uplynutia likvi
dačnej lehoty, respektíve do 15 dní po 
vydaní rozhodnutia o prevode (§ 5) pre
najať živnostenské miestnosti datknuté 
pokračovaním podľa tohto nariadenia. Ak 
takéto miestnosti boly už prenajaté bez 

súhlasu Ústredného hospodárskeho úradu 
v uvedených lehotácht môže Ústredný 
hospodársky úrad prenájomné smluvy 
zrušif. Zrušovaci výmer je exekučným ti
tulom podfa § 90, ods. 2 vládneho naria
denia č. 8/1928 Sb. z. a n.

(=)Na pokračorvanie podľa ods.1 6a 
vzťahujú ustanovenia §§ 2 a 3 zákona č. 
335/1939 SL z.

(3) Ustanovenia § 6, o dá. 7 nariadenia 
£. 257/1940 SI. z. sa zrušujú/1

Článok IV.
Ustanovenia § 15, ods. 3 nariadenia 

č. 303/1940 SI. z. 6a menia a budú znief 
takto:

„Ak by včas neboly splnené podmien
ky čo do uhradenia likvidačnej, respek
tíve obecnej hodnoty podniku, respektíve 
účasti na obchodných spoločnostiach bez 
náležitého odôvodnenia, možno rozhod
nutie o prevode zrušif a podnik, respek
tíve účasf previesť na iného uchádzača, 
pričom pôvodný prejímatef zodpovedá za 
skutočnú škodu a je povinný uhradiť tro
vy pokračovania.**

Článok V.
Ustanovenia § 16 nariadenia č. 303/ 

1940 SL z, sa menia a budú znieť takto:
„(*)  Ak ide o nehnuteTnosť 2ida, alebo 

židovského sdruženia, ktorá slúži úplne 
alebo v prevažnej častí na prevádzku pod
niku, môže Ústredný hospodársky úrad 
nariadiť prevod nehnuteľnosti Židov a ži
dovských sdružení 6 podnikom, aj ked 
vlastníkom nehnuteľnosti nie je maj i tel 
podniku. ,

(2) Ak sa s podnikom má previesť aj 
nehnuteľnosť Žida, alebo židovského sdru
ženia, môže Ústredný hospodársky úrad 
požiadať súd o poznačenie zamýšľaného 
prevodu v pozemkovej knihe.

Článok VI. 、

Ustanovenia § 20 nariadenia č. 303/ 
1940 SI. z. sa menia a budú znief takto:,

„Útraty administratívneho, prípadne 
súdneho pokračovania — okrem útrat 
právneho zastupovania —( taktiež dane, 
poplatky a iné štátne dávky sú prednost
nou položkou pri rozvrhu (§ 11).*'

Článok VII.
Ustanovenia § 2? nariadenia č, 303/ 

1940 SI. z, 6a menia a budú znieť takto:
„(') Nezachovanie príkazu podľa § 8 

ohľadom doplnenia majetkovej podstaty 
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židav<ského podniku, ako aj ustanovení § 
3t oJs.1 a 2( § 4, ode,1,§ 11,ods, 7( § 
15) o dà.1 a 2 písm. a) a konečne ne
zachovanie príkazu podľa § 19 potresce 
ako priestupok okresný (Štátny policajný) 
úrad zatvorením od 10 dní do 6 mesiacov 
a peňažným trestom od Ks 1.000,— do Ks 
500.000.—. Nevymožiteľný peňažný trest 
má sa premeniE na zatvorenie od 10 dní 
do 6 mesiacov.

(=)Tre6tom uvedeným v ods.1 6a po
tresce:

a) Žid, ktorý samostatne prevodzuje 
živnosť bez živnostenského oprávnenia,

b) Žid, ktorý podomové obchoduje bez 
podomavej knižky,

c) živnoistníci, ktorí svoje oprávnenie 

zneužívajú k tomu, aby kryli neoprávnené 
prevodKovaníe živnosti Zida. ako aj Zid, 
ktorý dá podnet k tomu, alebo trpí, aby 
6a oprávnenie zneužívalo ku krytiu ich 
neoprávneného prevodzovanía živnosti."

Článok VIII.

Toto nariadenie nadobudne účinnost 
dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda 
vlády so zúčastnenými minifi trami.

Dr, Tuka v, r.
Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v, r. Dr, Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda kr“a Alexa>adra £.12.
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vých predmetov,—137, Vyhláška ministra financií, ktorou sa pozmeňuje vyhláika mi
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ročie 1941—1945,—140, Nariadenie s mocou zákona, ktorým sa splnomocAuje minister 
hospodárslva usmerňovat a upravoval pomery v lesnom a drevárskom hospodárstve.— 
141,Vyhláška ministra financií o &nlženl vSeobecných colných sadzieb na minerálne 
nleie sadz, tr. XXL colného sadznhnlfta.

130.
Zákon

zo dňa 26. júna 1941
o zmene a doplnení niektorých ustanovení 

zákona o priamych daniach.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na lomto zákone:-
Zákon č. 76/1927 Sb. z, a n. v znení 

zákonov č. 180/1927 Sb, z. a n.( č. 167/1930 
Sb. z. a n., č. 226/193り Sb. z. a n., vládnych 
nariadení d. 393/1938 Sb. z. a n. (č. 2/1939 
Sb. L), č. 160/1939 SI. z. a záko-na č. 60/1940 
SI. z, 6a mení a doplňuje takto：

Cl.1.
Ustanovenia čl.V uvádzajúcich ustano

vení sa zrušujú a nahradzujú Ukto:
HVšade tam, kde sa v tomto zákone 

hovorí o občianskom zákone, rozumie sa 
ním platné súkromné právo,"

Čl.2.
Ustanovenia Čl.XVa sa zrušujú a na

hradzujú takto í
“C) Z nadobudnutia účastín (nadkol'ko- 

vaných alebo nových alebo obojakých) do
terajšími účastinármi pri zvýšení účastinné- 
ho kapitálu spoločností účastinných alebo 
komanditných na účastiny z vlastného ka
pitálu rezervného, vpoČítane z prevodu zi
sku, okrem zvýšenia z rezervného fondu 
stabilizačného (§§ 4 a 5 zák. č. 78/1927

Cena 4.80 Ks,

Sb. z. a n.), platí 6a osobitný pojUatok. 
Poplatok tento činí 15% z hodnoty podro
benej poplatku z účastín, odôvodneného 
zvýšením účastínného kapitálu, ak dote- 

účas lí-nári nadobúdajú nárok na ne 
laine (použitím kapitálu spoločností).

Poplatková povinnosť nastáva vznikom 
nároku doterajších účastmárov na tieto 
účastiny. Zaplatiť tento poplatok sú po
vinní doterajší účastín ári; od týchto ho spo
ločnosť vyberie a odvedie priamo, spôso
bom stanoveným pre poplatok z účastín. 
Spoločnosť ručí za zaplatenie poplatku. 
Ak nie je inak určené, platia o tomto po
platku zákonné ustanovenia o poplatkoch 
z účastín.

(2) Povinnosť platif 15% poplatok po
dľa ods.1 odpadne, ak sa úča^tinná spo
ločnosť do konca roku 1942 usnesie na 
zvýšení účajstinnej istiny zo všeobecných 
alebo zvláštnych rezerv (fondov). Táto vý
hoda neplatí pri zvýšení účastinnej istiny 
nadkolkovaním doterajších účastín alebo 
pri vydanf nových účastín nad menovitú 
hodnotu doterajších účastín.

C) Zvýšenie účastinnej istiny podfa ods. 
2 podlieha emisnému poplatku podfa § 6. 
písní, b), Č.1 vládneho nariadenia č. 403/ 
1920 Sb. z. a n. v zn&nl § 5 zálcona č. 
178/1937 Sb. z. a m v percentuálnej výš
ke, platnej pre úhrnnú účastinnú istinu.*'

CL 3,
Ustanovenia § 1 sa zrušujú a nahra

dzujú takto í
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„Ak jc viac osôb v spotrebnom spolo
čenstve (členovia korporácie požívajúci 
zaopatrenie z jej úhrnného dôchodku bez 
(oho, že by dostávali určitý diel ako vlast
ný dôchodok a pod.) — okrem prípadov 
súkromnej domácnosti a okrem kompose- 
sorátov a urbariátov (§ 1,č. 4) 一 má sa 
pokladať podiel z úhrnného dôchodku, pri
padajúci na každého jednotlivého účastní
ka, za dôchodok u neho dani podrobený. 
Ak sa úhrnný dôchodok medzi účastníkov 
nerozdeiíf predpokladá saf že sa delí na 
rovnaké casti,1' ■ •”‚へ•-:?;

ČI.5.
Ustanovenia § 7, ods.1 sa zrušujú a 

nahradzujú takto：
„P) Dani podrobený dôchodok zahrnú*  

je všetky príjmy v peniazoch alebo v pe
ňažnej hodnote z pozemkov, budov, zárob*  
kových podnikov a zamestnaní, zo služob
ného pomeru a z kapitálov, ako í všetky 
iné príjmy, tiež v prírodninách. epolu 
s úži'tkovou hodnotou. bytu vo vlastnom 
dome alebo iného bytu zadarmo a hodno
tou výrobkov a iovaru z vlastného hospo*  
dárstva alebo podniku v domácností spo*  
trebovaných. po odpočítaní prípustných 
srážok (§ 15). Üroky, podrobené sadz¾e 
dane rentovej srážkou podľa § 179, ods. 
2, písm. c) až e), nezapočítaiú sa do príimu 
z kapitálu nodTa tohto odseku. Taktiež do 
dani podrobeného dôchodku podľa tohto 
odceku sa nezapočítajú u jednotlivých po
dielnikov podiely na zisku z -komposcsorá- 
tdv a z urbariátov okrem podielov <na zi
sku z nerozdelených pasienkov/'.

ČI.6. 一
Ustanovenia § 19 sa zrušujú a nahra

dzujú takto:
ノリ Daň dôchodková podľa predošlých 

ustanovení vypočítaná zvýši sa o 3O°/o, ak 
daňový základ presahuje 26.000 Ks a k ro
dine daňovníka nepatrí ani jedna osoba, 
ktorej prípadný dôchodok má byť podlá 
§ 5 spoločne zdanený. Ak -k rodine daňov
níka nepatri viac ako jedna taká osoba, 
zvýši sa dôchodková daň vypočítaná po- 
dľa predošlých ustanovení o 10°瓜 ak da
ňový základ presahuje 26.000 Ks až do 
80.000 Kst a o 15°/o, ak daňový základ 
presahuje 80.000 Ks. U vdovcov (vdov) 
odpadá zvýšenie o 10% alebo o 15%, ak 
patrí k ich rodine aspoň jedna taká osoba.

(a) Pri použitý yst¾novenia ods. -1 treba 
započítate .

„Dôchodkovej dani sú podrobené:
L Fyzickd osoby, kloré v tuzemsku 

bývajú alebo iu sa zdržujú dlhšie ako je
den rok, všelkým svojim dôchodkom. 
Avšak dôchodky z cudzozemských nehnú- 
ternosti a podnikov, taktiež služobné alebo 
výslužné, vyplácané z cudzozemskej šlát- 
nej pokladnice, sú oslobodené od dane, ak 
sú v cudzine preukáTilelne podrobené dô
chodkovej dani alebo dani rovnakého 
druhu a ak postupuje cudzina rovnako pri 
zdanení podobných dôchodkov z tuzemska 
plynúcich.

V tom istom rozsahu sú dôchodkovej 
dani podrobení i tuzemci, klori, vykonáva
júc tuzemskú štátnu službu, majú bydlisko 
v cudzine, ak tam nie sú podrobení prí
slušným JtáSym priamym daniam.

2. Iné fyzické osoby dôchodkom, ply
núcim z týchto prameňov:

a) z tuzemských nehnuteľností alebo 
pohladávok na tuzemských nehnutefno- 
sliach vo verejných knihách zaistených 
alebo z majetku, viazaného na tuzemsko 
núteným uschovaním alebo inými právny
mi predpismi,

b) zo zárobkových podnikov alebo zá
robkových zamestnaní v tuzemsku prevo- 
dzovaných alebo z účastenstva na takom 
podniku alebo zamestnaní (účastník spo
ločnosti tichej, verejne' komanditnei, spo
ločnosti s ručením obmedzeným, majite] 
kuksov a pod.),

c) zo služobného alebo výslužného 
z niektorej tuze-mskei pokladnice štátnej 
alebo z pokladníc sväzkov územnej samo
správy, alebo "konečne

d) z tantiém podrobených dani podľa
§加 ‚

Držba účastín, podidnych listov a 
podobných cenných papierov nepova
žuje za účastenstvo v podniku podľa 
písm. b).

3. Fyzické osoby, ktoré nebývaíú v tu
zemsku, ale zdržujú sa tu v čase kratšom 
ako jeden rok za zárobkom, dôchodkom, 
za pobytu v tuzemsku získaným.

4. Komposesoráty a urbariáty bez ohľa
du na to, či sú samostaLnými právnickými 
osobami, z dôchodku komposesorátneho 
a urbariálneho majetku, okrem nerozdele
ných urbariátnych pasienkov.

5. Nerozdelené pozoslaloslí podľa usta
novení § 24.“

CL 4.

Ustanovenia § 6 sa zrušujú a nahradzu
jú takto:
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1,plnoleté deli, rodičov, prarodičov, 
nevlastných rodičov, pestúnov, za (a a ne
vestu, tesCa a testinú (svokra a svokru) 
daňovníkat ak sú v jeho zaopatrení,

2. manžela (§ 15, č. 2), taktiež maloleté 
deti a osoby vypočítané v čísle 1,nežijúce 
v jeho domácnosti, ak dostávajú od da
ňovníka pravidelné príspevky prevyšujúce 
5°/o jeho dôchodku,

3, nemajetných súrodencov a sošvagre- 
ných daňovníka až do druhého stupňa, 
ktorí sú ním vydržovaní.

(3) U daňovníkov s dôchodkom podrj- 
beným dani neprevyšujúcim 36.000 Ks, 
ktorí vychovali 2 alebo viac detí, taktiež 
u komposesorátov a urbariátov bez ohľa
du na výšku dani podrobeného dôchodku, 
nenastane prirážka uvedená v ods.1.

ľ) Ak ide o daňovníkov, majúcich dani 
podrobený dôchodok do 52.000 Ks vpočíta- 
ne, ktorí sú pre nejakú chorobu odkázaní na 
ošetrovanie cudzími osobami, taktiež o da
ňovníkov, majúcich dani podrobený dô
chodok nad 36.000 až do 52.000 Ks vpoči- 
tan&, ktorí vychovali 2 alebo viac detí, 
môže 6a komisia usniesť, aby sa primerane 
snížila prirážka, ktorá by mala nastať po
dľa ods.1."

ČI.7.
Ustanovenia § 24 sa zrušujú a nahra

dzujú takto:
„(*)  Ak zanikne daňová povinnosť v 

kalendárnom roku, zdaní sa dôchodok do 
zániku daňovej povinnosti skutočne do
siahnutý ešte na daňový rok. V tomto prí
pade môže sa daň vyrubiť už pred začia
tkom daňového roku.

(?) Obdobne sa postupuje i pri úmrtí 
daňovníka, pričom sa zdaní dôchodok nim 
skutočne dosiahnutý v kalendárnom roku, 
v ktorom daňovník zomrel, spoločne s dô
chodkom, ktorý azda v tom istom roku 
dosiahla nerozdelená pozostalosť.

(a) Z dôchodkov, ktor© dosiahne ne
rozdelená pozostalosť v kalendárnom ro
ku nasledujúcom po roku, v ktorom da
ňovník zomrel, po prípade i v ďalších ka
lendárnych ro-koch až do dňa rozdelenia 
pozostalosti, podrobí sa. dani nerozdelená 
pozostalosť (§ 4).

(リ Na daňový rok, priamo nasledujú
ci po kalendárnom roku, v ktorom 
nastalo rozd&leníe pozostalostii vyrubí sa 
daň nerozdelenej pozostalosti' z dôchodku 
ňou dosiahnutého až do dňa rozdelenia; 
dôchodok od tohta dňa dedičmi z pozosta

lostí skutočne dosiahnutý zdaní sa u kaž
dého dediča."

Cl.8.
Ustanovenia § 47, ods.1 sa zrušujú a 

nahradzujú taklo：
”(り Všeobecnej dani zárobkovej nie sú 

podrobené:
1. Podniky, kloré sú podrobené zvlášt

nej dani zárobkovej podlá hlavy 111, Vše
obecnej dani zárobkovej sú však podro
bené podniky spolkov, zriadených podľa 
všeobecných predpisov o spolčovaní, tak
tiež podniky komposesorátov a urbariátov.

2. Zamestnania, ktoré sa vykonávajú v 
služobnom pomere za plat alebo za mzdu. 
Zamestnanie obchodných cestujúcich, zá
stupcov a agentov pracujúcich menom a 
na účet jedného alebo viac zameslnávale- 
lov, ak sú poistení podľa zákona o pen
zijnom poistení súkromných zamesínancov 
vo vyšších službách, čo do činností, 
ktorá je podkladom pre túto poistnú po
vinnosť, a to í vtedy, ak sú súčasne za
mestnaní u niekoľkých zamestnávateľov a 
penzリne poistení v smysle § 4, ods. 6 zá
kona č, 26/1929 Sb. z. a n. len podľa svoj
ho hlavného zamestnania. Zamestnanie v 
predchádzajúcej vete uvedených osôb, 
ktoré nie sú penzijné poistené, ak úhrn 
hrubých úplat ročne prijatých nepresahuje 
preukázateľne 40.000 Ks.

3. Poľné a lesné hospodárstvo, zahrňu- 
júc v to záhradníctvo, poľovačku a rybač
ku. Z daňovej povinnosti nie 6ú však vy
ňaté: poľovačka na cudzích pozemkoch) 
rybačka vo voľných, najatých a verejných 
vodáchj taktiež výťažok z najatých po
zemkov a hospodárstiev (s výnimkou uve
denou v § 50, č.l)t konečne projektova
nie, zakladanie a udržovanie cudzích zá
hrad a sadov a obchod s cudzími záhrad
níckymi produktami.'*

ČI.9.
Ustanovenie § 55, ods. 4 sa zrušuje a 

nahradzuje takto:
”(')Podnikom, ktoré vedú riadne ob

chodné knihy a ktoré maly preukázateľne 
po celé hospodárske obdobie, predchádza
júce bezprostredne hospodárskemu obdo
biu pre zdanenie rozhodnému, nepretrzilç 
vo svojom vlastníctve aspoň 15% účasti 
na tuzemskej verejnej obchodnej alebo 
komanditnej spoločnosti, vedúcej riadne 
obchodné knihy a podliehajúcej zásadne 
všeobecnej dani zárobkovej, alebo 15%
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žitky zamestnancov (§ 11), vpočílane dary 
alebo platy spoločenských a «právnych 
orgánov [§ 78t pism. i)], u jednotlivca 
250.000 Ks ročne, vyrubí sa týmto podni
kom okrem dane podľa predchádzajúcich 
odsekov ešte zárobková daň z dvoch tre
tín súm, presahujúcich túto hranicu, a to 
sadzbou podfa ods.1."

(り Ustanovenie § 83l ods.17 sa zrušuje 
a nahradzuje sa takto:

“('；)Ukladacím kapitálom je> základný 
kapitál s pripočílaním pravých bilančné 
vykázaných rezerv podfa stavu ako sa ja
via po rektí'fikácii výsledku príslušného ob
chodného obdobia valným shromaždenini 
spolu so stabilizačným rezervným, fondom 
(zákon č. 78/1927 Sb. z, a n.) a 6 prevodom 
zisku a po odpočítaní prevodu straty. Zá
klad dane podfa ods,16 nesmie byt nižší 
ako základný kapitál. Základným kapitá
lom je u účastinných spoločností a ko
manditných spoločností na účastiny spla
tený účastinný kapitál,u úverných, zá
robkových a hospodárskych družstiev úhrn 
splatených závodných členských podielov, 
u spoločností s ručením obmedzeným a 
fažiarstiev splatený kmeňový kapitál, re
spektíve cema kuksov, v oboch týchto prí
padoch spolu s príplatkami, u záložní a 
fondov uvedených v § 68, ods.1,I, č. 2, 
písní, d) kmeňový majetok a fond na jeho 
rozmnoženie.1*

ぐ)Ustanovenie § 83, ods. 20 6a zru
šuje a nahradzuje takto：

”ド)K zárobkovej dani (ods.1 a 7 
re6p. odfi,16) vyrubí sa prirážka vo výš
ke 40% zárobkovej dane a okrem toho 
ďalšia prirážka, 'ktorá činí:

a] pri podnikoch, ktorým 6a zárobko
vá daň vyrubuje sadzbami podfa ods.1, 
—10% dani podrobeného čistého výťaž
ku, ak tento činí viac ako 50.000 Ks; táto 
prirážka vyrubí sa i v tom prípade, ak sa 
vzhladom na jeho výšku zárobková daň 
vyrubila minimálnou fiadz-bou podfa ods. 
16, alebo ak ide o podnik, oslobodený od 
zárobkovej dane padfa § 72, ods.1, 
písní, c);

b) pri podnikoch, ktorým 6a zárobko
vá daň vyrubuje sadzbou podľa ods. 7,— 
100% zárobkovej dane."

CL 13.

Ustanovenie § 180, od«. 2t č. 2t pism. 
c) 6a zrušuje a nahradzuje takto:

ltc) ča do iných požitkov dani podro
bených, ktoré sa vyplácajú alebo pripi-

účastín, kuksov, podielov alebo úžilko- 
vych listov iného tuzemského podniku 
podliehajúceho zásadne zvláštnej dani zá- 
robkovej, nezapočíta sa do základu vše
obecnej dane zárobkovej podiel na zisku 
verejnej obchodnej alebo komanditnej spo
ločnosti rozhodného obdobia( respektíve 
jednoročný podiel na zisku uvedených 
hodnôt podnikov podliehajúcich zvláštnej 
dani zárobkovej, pochádzajúci z hospodár
skeho obdobia, ktoré bezprostredne pred
chádza hospodárskemu obdobiu pre zda
nenie rozhednému/'

Čl.10.
Ustanovenie § 72, ods.1.pism. c) sa 

zrušuje a nahradzuje takto：
ltc) elektrické podniky, na ktorých je 

zúčastnený štát spolu so samosprávnymi 
sväzkami, prehlásené za všeužitočné ale
bo na takéto premenené podTa zákona č. 
438,1919 Sb, z. a n. a zákona č. 258/1921 
Sb. z, a n.*  ak nevyplácajú dividendy."

Čl.11.
Ustanovenie § 79, ods.lt pism. h] sa 

zrušuje a nahradzuje takto：
pri podnikoch, ktoré maly preuká- 

zalefne po celé jedno hospodárske obdo
bie predchádzajúce bezprostredne obchod
nému obdobiu pre zdanenie rozhodnému 
nepretržite vo svojom vlastníctve aspoň 
15°/o účastín, kuksov, podielov alebo úžit
kových listov iného tuzemského tejto dani 
podrobeného podniku, podiel na zisku 
z hodnôt, ktoré maly v uvedenom čase 
nepretržite vo vlastníctve; odpočet tohlo 
podielu na zisku je prípustný len do výšky 
jednoročného podielu, ktorý pochádza zo 
zisku bilančné vykázaného a z obchodné
ho obdobia bezproslredne predchádzajú
ceho obchodnému obdobiu pre zdanenie 
rozhodnému/*

Cl.12.
(リ Ustanovenie § 83, ods.1 sa zrušuje 

a nahradzuje takto：
„í1} Zvláštna daň zárobková — ak sa v 

cfalšom inak neurčuje — činí 9°/o a u úver- 
ných družstiev a ich sväzkov, ako aj u spo- 
riteľíú 6°/o dani podrobeného čistého vý
ťažku.1'

円 Ustanovenie § 83, ods. 4 sa zrušuje.
(3) Ustanovenie § 83, ods. 8 sa zrušuje 

a nahradzuje takto:
“り Ak pri podnikoch zdaňovaných 

podľa ods. 7 presahovaly služobné po
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6iijú v prospech cudzozemských príjem- | 
cov uvedených požitkov, ak tieto požitky 
níe sú podrobené srážke dane podfa č.1 
alebo 3, bez ohfadu na to( či v cudzine 
sídliaca osoba (fyzická, právnická) má 
v tuzermsku pobočný závod (reprezentá- 
ciu, filiálku, agenciu, agentúru a podj 
alebo nie. Srážku podľa tohto písmena 
je povinný vykonať dlえník, podrobený zá
sadne všeobecnej dani zárobkovej."

ČI.14.
Ustanovenie § 197, ods.1 sa zrušuje 

a nahradzuje takto:
'‚‚C) Fyzické a právnické osobyi sem 

rátajúc i komposesoráty, urbariáty a ne
rozdelené pozostalosti, ručia za nezapla
tené peňažné tresty a útraty trestného 
pokračovania, ktoré boly ich zákonným 
alebo splnomocneným zástupcom uložené 
pre tréstné činy podľa §§ 186,187 a 188, 
spáchané pri vykonávaní povinností vy
plývajúcich z tohto zastupiteľského pome
ru. Z ničenia sú vyňaté fyzické osoby, kto
ré nie 6ú svojprávne, nakoľko ide o ich 
zákonných alebo úradne zriadených zá- 
6 tupcov, a fyzické osoby, ktoré preukážu, 
že ich splnomocnenec, pri voľbe kítorého 
úžily povinnej starostlivosti, konal bez ich 
vedomia.**

ČI.15.
Ustanovenie § 260, ods.1 sa zrušuje 

a nahradzuje takto:
,,(*)  Daňová povinnosť respektíve da

ňový dlh prechádza až do výšky hodnoty 
zdedeného majetku z fyzickej osoby na de
dičov, ktorí hradia dane s prirážkami 
a 6 príslušenstvom z akéhokoľvek dôvodu 
predpísané zostavíteíoví alebo nerozde
lenej pozostalosti ako iné dlhy pozosta- 
loistné bez ohľadu na to, či ide o prvotný 
alebo dodatočný predpis dane, alebo 
o daň predpísanú pred rozdelením alebo po 
rozdelení pozostalosti.**

ČI.16.
Ustanovenia § 262 sa zrušujú a na

hradzujú takto:
J1) Konať v daňových veciach( najmä 

podávať soznanie a pod., sú spôsobilí -svoj
právni daňovníci; inak konajú:

1,za osoby nespôsobilé k právnym či
nom, za osoby maloleté a za osoby pod 
opatrovníctvom — ich zákonní alebo úrad
ne ustanovení zástupcovia,

2. za protokolované firmy — osoby
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oprávnené k podpisu firmy podľa platných 
ustanovení, '

3. za nerozdelené pozostalosti (§ 1,č. 
5) — osoby, ktoré spravujú pozostalost,

4, za komposecoráty a urbariáty — 
predseda (zástupca predsedu), starosta ob
ce alebo osobitný povereník,

5, za právnické osoby tí, ktorí podfa 
platných ustanovení 6ú oprávnení na za
stupovanie alebo na likvidáciu.

C) Osoby v ods.1,veta 2 uvedené vy
kážu 6a na vyzvanie vyrubovacieho úra
du listinou o tom, že 6Ú oprávnené na za*  
6tupovanie.

Cl.17.

Ustanovenie § 263, ods. 6 6a zrušuje 
a nahradzuje takto:

ぱ;)Po smrtí daňovníka je každý z de
dičov povinný zúčastni f 6a pokračovania 
vo veci priamych daní zoslavitefa a jeho 
nerozdelenej pozostalosti; ustanovenie § 
260, ods.1 zostáva tým nedotkni te.**

.CL 18.
Ustanovenia § 264, ods.1 sa zrušujú 

a' nahradzujú takto:
..('J Za dan 6 prirážkami a s príslušen

stvom, ktorú nezaplatil daňovník, hoc bol 
upomenutý, ručia osobne, a to:

1. spoločne a nerozdielne osobne ru
čiaci spoločníci za všeobecnú zárobkovú 
daň predpísanú spoločností,

2, dlžníci povinní srážkou dane rento
vej, spoločnosti povinné srážkou dane 
z tantiém a zamestnávatelia povinní sráž
kou dane dôchodkovej za vykonanie tých
to srážok, ich správny výpočet a včasné 
odvedenie zadržaných súm,

3. príslušníci rodiny za časf dane dô
chodkovej, ktorá pomerne pripadá na ich 
dôchodok zdanený u hlavy rodiny,

4. korporácie uvedené v § 6 za sumy 
dane dôchodkovej, ktoré pripadajú pomer
ne na dani podrobený podiel ich členov na 
úhrnnom dôchodku,

5. manžel za daň dôchodkovú, vše
obecnú daň zárobkovú, daň rentovú a 
z vyššieho slúžneho, predpísanú druhému 
manželovi z dôchodku, výfažku aleba po
žitku nadobudnutého v čase, v ktorom 
s ním žil v spoločnej domácnosti,

6. funkcionári zodpovední za správu 
a poverení zastupovaním (predseda, gazda, 
pokladník a pod.) komposesorátov alebo 
urbariátov za daň dôchodkovú a všeobecnú 
daň zárobkovú predpísanú komposesorátu 
alebo urbariátu a spoluvlastníci kompose-
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soratu a urbariútu za časť uvedených da- 
m, ktorá pomerne pripadá na ich pádiel 
zdanený u komposesorátu alebo urba- 
riâtu."

Cl.19.
Ustanovenia § 269, ods. 5 sa zrušujú 

a nahradzujú taklo：
Od daňovníka všeobecnej dane zá

robkovej dane dôchodkovej a rentovei， 
ktorý novo do daňovej povinosti vstúpil, 
môže vyrubovací úrad požadoval na čas 
od vzniku daňovej povinnosti až do času, 
dokial mu nebude doručený prvý predpis 
dane, primerané splátky na dan e prirážka
mi v lehotách Gplatnosti určených v ods. 
1,hľadiac na vyíažok, dôchodok, požitok 
pre daňovníka pravdepodobne očakávalel- 
ný a na ostatné pre vyrubenie dane roz
hodné pomery; okolncsf,. že prvý predpis 
dane 5 prirážkami bude zniet na najbližšie 
nasledujúci daňoxý rok, neprekáža tomuto 
oprávneniu v^Tubovacieho úradu. Od pod
nikov, podrobených zvláštnej dani zárob
kovej —okrem vzájomných poisťovní — 
môže vyrubovací úrad pri tých istých okol
nostiach žiadať v obdobných daňových 
splátkach sumu, stanovenú v § 83, ods.16 
s prirážkami. Proti výške požadovaných 
daňových splátok môže sa daňovník od
volať na finančný úrad II. stolice, ktorý
rozhodne s konečnou platnosťou. Tieto l 
daňové splátky nahradzuiú až do doruče-1 
nia prvého predpisu daňové splátky po
dlá ustanovenia ods. 4, druhej vety. Usta
novenie ods. 4, tretej vety platí tu obdob
ne."

Cl.20.
Ustanovenie § 293, ods, 2 sa zrušuje a 

nahradzuje taklo：
“ド)Pre dobropis podľa ods.1,vety 

druhej, písní, a) určuje sa sadzba 1% na 
štvrťrok, pre dopropis podra ods.1,vety 
druhej, pism. b) — eadzba 3% na rok, pre 
dobropis podľa ods. 3 pri daní dôchodko-r 
vej vyberanej srážkou — sadzba リ二リ〇 na 
meniac (§ 38], pri dani rentovej vyberanej 
srážkou a pri dani z tantiém — sadzba 
2% na polrok (§ 181,ods.1 a § 183, ods. 
5), pri mimoriadnej dani postihujúcej divi
dendy a úroky z niektorých cenných pa
pierov pevne zúročitelných podľa zákona 
č.16 1936 Sb. z. a n. — sadzba 1% na 
štvrťrok.**

Čl.21.
Ustanovenie čl.V častí druhej vládne

ho nariadenia č.1601939 SI. z. sa zrušuje.

CL 22.

Daňové subjekty, uvedené v čl.3, č. 4 
a 5, sú po\dnné podaf sozname^ na daň dô
chodkovú a všeobecnú daň zárobkovú na 
daňový rok 1941 do 60 dní odo dňa vyhlá
senia tohto zákona.

Čl.23.
U podnikov, ktoré v obchodných ob

dobiach 1939 a 1940 (1938/1939 a 1939/ 
1940) nadobudly aspoň 20% účastín, kuk- 
6CTV, podielov alebo úžitkových listov 
ho tuzemského podniku podrobeného 
zvláštnej dani zárobkovej, odpočíta sa 
u všeobecnej a zvláštnej dane zárobkovej 
príslušný podiel na zisku z uvedených 
herdnôt za obchodné obdobie 1940 (1939/ 
1940) na daňový rok 1941, ak takýto vý
ťažok bol v účtovnej uzávierke za rok 
1940 (1939/1940) pojatý do hrubého zisku.

Čl.24.
Lehoty, ktoré podlá ustanovení § 328, 

ods. 2 a § 334, ods. 5 a 6 sú v behu a kto
rých začiatok padne na čas odo dňa na
dobudnutia účinnosti tohto zákona do 31. 
decembra 1941, začnú znova plynúť dňom 
1.januára 1943.

Čl.25.
Ustanovenia vládneho nariadenia č.15/ 

1937 Sb. z. a n., nakolka odporujú tomuto 
záíkonUf sa zrušujú.

Čl.26.
í1) Tento zákon — <s výnimkami, uve

denými v ods. 2 až 4 — platí a nadobúda 
účinnosf dňom vyhlásenia.

円 Ustanovenia cl.1.4, 5, 7,14 až 20 
platia od 1.januára 1941.

(')Ustanovenia čl.3, 6( 8,10,12 a 24 
platia počínajúc daňovým rokcrm 1941.

(り Ustanovenia čl.9 a 11 platia po
čínajúc daňovým rokom 1942.

(c) Tento zákon, vykoná minister fi
nancií 60 zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.-
Dr. Pružinský v•匕 

Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r.
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131.
Zákon 

zo dňa 26. júna 1941, 
ktorým sa mení zákon o stabilizačných 

bilanciách.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Päťročná lehota, určená v § 6, ods.1 
zákona Č. 78/1927 Sb, z, a n,, sa predlžuje 
pre podniky, u ktorých je zvýšenie základ
ného kapitálu na ťarchu stabilizačného re
zervného fondu hospodársky odôvodnenéj 
do 31.decembra 1942.

§ 2・
Tento zákon platí a nadobúda účin

nosf dňom vyhlásenia; vykoná her mini
ster financií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr, Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Fritz v. r.

132.
Zákon

zo dna 26. júna 1941
o prirážkach k všeobecnej dani nápojovej, 
dávke zo šumivého vína a dani z piva.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Cl.I.
C) K sadzbám uvedeným v čl.I.( ods. 

1 zákona č. 327/1940 SI. z. sa určujú tieto 
prirážky:

1 .z jedného 'litra hroznového vína( 
muštu a štiav z hrozien bez ohľadu na ob
jemové percentá alkoholu a z jedného 
litra vína z iného ovocia než hrozien, ak 
obsahuje viac než 14 objemových percent 
alkoholu ...................................Ks 640,

2 . z jedného litra vína do 14 objemo
vých percent alkoholu z iného ovocia než 

hrozien, muštu a štiav z iného ovocia než 
hrozien..................................  , Ks 0.25.

(a) Pri dovoze nápojov, podliehajúcich 
zákonu o všeobecnej dani nápojovej, pri
rážky platia dovozeí pri colnom odbavení, 
ak nápoje nie sú určené pre verkoobchod 
vínom,

CL n.
■ (') K sadzbám uvedeným v § 1,oda.1 

zákona č. 233/1926 Sb. z. a n. sa určujú 
tieto prirážky;

1.za fľašu s obsahom nad 0.4 litra 
najviac však 0.8 litra:

a) pri cene do Ks 40 . . . Ks 2.—.
b) pri cene nad Ks 40 . . . Ks 5.—,
2. za Hašu s Jobsahojn najviac 0.4 litra: 
a) pri cene do Ks 20 , . . Ks 1.—.
b) pri cene nad Ks 20 . . . Ks 2.50.
(り Prirážky sú základom pre vyberanie 

páskového paušálu. (Vyhláška Minister 
šiva financií č. 259/1926 Sb. z. a n.).

Čl. ni.
K sadzbám uvedeným v čl.L nariade

nia s mocou zákona č. 318/1940 SI. z. 
určuje sa prirážka z jedného litra piva 
Ks 0.10.

Čl.IV.
Prirážky podlá čl.I. až III. sa vyberajú 

spolu s príslušnou daňou a nie sú zákla- 
don? pre vyberanie dávok a prirážok 
okrem páskového paušálu podfa čl. D.

Čl. V.
Pre prirážky podfa čl.I. až III. platia 

zákonné ustanovenia vzťahujúce s貧 na prí
slušnú daň.

Cl.VI.
Tento zákon platí a nadobúda účin

nosť dňom 1.júla 1941;vykoná ho minister 
financií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v, r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Pružinský v. r.
Dr. Fritz v. r. Dr. Medrický v. r.
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133.
Zákon 

zo dňa 26. júna 1941
o úprave služobného pomeru štátnYch za

mestnancov 一 arizátotov.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na lomto zákone：

P) Stolnému zamestnancovi môže 
ロstredný hospodársky úrad vydať rozhod
nutie o prevode židovského podniku po
dľa § 5, bod b) nariadenia č. 303 1940 SI. 
z. len vtedy, ak dostal prísľub, že pre prí
pad vydania uvedeného rozhodnutia vlá
da (príslušné ministerstvo) dá súhlas k je
ho vystúpeniu zo šlátnej služby (§ 1 na- 
iiadenia s mocou zákona, č. 355,1940 SI. z.).

C) Služobný pomer štátneho zamest-' 
ranca, na ktorého sa vzfahuje ustanove
nie ods.1,sa rozväzuje posledným dňom 
kalendárneho mesiaca, v ktorom sa mu 
doručí výmer úradu o prepustení.

§ 2.
｛り Zamestnanec prepustený zo štátnej 

služby podTa § 1 desti ne namiesto prí
padného iného odstupného za každý celý 
luk skutočnej služby, započitateíný pre 
vymeranie odpočivných (zaopatrovacích) 
platov, odstupné, a to za prvých 10 rpkov 
po 8°/o a za každý ďalší celý rok po 6°/o 
penzijnej základne, ktorú mal v deň roz
viazania služobného pomeru. Ak • započi- 
laielnÿ čas pre vymeranie odstupného 
nepresahuje celých 10 rokov, vymeria sa 
cdsíupaé i za zlomky roku pomernou su- 
3u, pričom sa dbá iba na celé mesiace.

(■) Odstupné podfa ods,1 dostanú 
i štátni zamesLnancif prepustení zo štátnej 
služby za účelom arizácie do dna nado
budnutia účinností tohto zákona, avšak 
len vtedy, ak nedostali odstupné už z iné
ho právneho titulu, alebo ak nebola už 
vydaná prevodná suma podľa právnych 
predpisov o verejnoprávnom poistení,

(り Ziadosf o priznanie odstupného po
dľa ods. 2 treba podaf na úrade, ktorý roz
viazal služobný pomer, a to do 30 dní po 
vyhlásení tohto zákona; k žiadostí treba

pripojit výmer príslušného úradu o ari- 
zovaní židovského podniku.

Poskytnutie odstupného (§ 2) vylučuje 
vydanie prevodnej sumy podTa predpisov 
o verejnoprávnom poistení a vrátenie 
penzijných príspevkov.

§ 4.
Štátnemu zamestnancovi, ktorého slu

žobný pomer sa rozviazal podľa § 1,mož
no v prípade znovuprijatia do štátnej služ
by započítať službu v predošlom služob' 
nom pomere, a to pre zvýšenie služného a 
nárok na výslužné a jeho vymeranie, avšak 
len, ak vráti odstupné v určených lehotách.

§ 5.

Tento zákon nevzfahuje sa na štát
nych zamestnancov v súkromnoprávnom 
pomere, podliehajúcim povinnému poiste
niu penzijnému alebo povinnému poiste
niu na prípad invalidity a staroby.

§ 6.
Štátnymi zamestnancami podïa tohto 

zákona sa. rozumejú zamestnanci (za
mestnankyne), ktorých platové pomery 
sú upravené:

a) zákonom č. 103/1926 Sb. z. a n.,
b) zákonom č. 104/1926 Sb, z. a n. alebo 
c) právnymi predpismi vydanými na 

základe § 210, ods.1 zákona c. 103/1926 
Sb. z. a n,

§ 7.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosE 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. ' Sivák v. r.
aj za ministra Čatloša, Dr. Fritz V. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.

Stano v. r.
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134.
Vládne nariadenie 

zo dňa 28. júna 1941,
ktorým sa vykonáva zákon o šlátnoni 

vyživovacom príspevku.

Vláda Slovenskej republiky podfa §§ 
7 a 17 zákona č. 80/1941 SI. z, nariaďuje；

Článok 1.
K § 1.

Pod pojmom ‚‚iných*'  (§ 1,ods. 2 zá- 
Icona) treba rozumieť také civilné osoby, 
ktoré za svoje služby aEbo -výkony, pre
vedené na úradný rozkaz, dostávajú ná
hradu, ktorá je pre nich obvyklá v občian
skom povolaní.

K § 2.
(')Osoby, ktoré v smysle § 2 zákona 

podľa súkromného práva majú nárok na 
výživné, sii títo rodinní príslušníci:

1 .manželské a uzákonené deti, ako aj 
deti z domnelého (putatívneho) manžel
stva, a to：

a) maloleté, nakoľko na ich výživu ne
stačí výnos z ich vlastného majetku a na
kolko nie sú schopné samostatne sa vy
živiť primeraným zárobkom; •

b) plnoleté, ak sú nemajetné a zárobku 
neschopné.

2. nemanželské deti, nakoľko nie sú 
schopné samostatne sa vyživiť primeraným 
zárobkom.

3. osvojenec a jeho potomci voči osvo
jiteľovi za tých istých podmienok ako 
manželské deti voči rodičom. Potomci 
osvojenca, ktorí v čase uzavretia osvojo- 
vacej smluvy už žili, majú nárok len vte
dy, ak pomer založený osvojovacou smlu
vou vzfahuje sa aj na nich, t. j, ak sami, 
alebo — ak boli maloletí — ich opatrov
ník so schválením súdu dali k tomu súhlas. 
Ak osvojiteT nie je schopný, aby poskytol 
slušnú výživu, majú nárok na výživné vo
či vlastným rodičom, prípadne, ak ani títo 
nie 6Ú na to schopní, alebo nežijú, — voči 
S'larým rodičom.

4, vnukovia voči starým rodičom, ak 
otec a matka nežijú alebo sú neschopní 
ich vyživovať a ak na ích výživu nestačí 
výnos z ich vlastného majetku a sú zárob
ku neschopní. Pri nemanželských defach 
povinnosť vyživovacia je len na strane 
starých rodičov so strany malky.

5. manželka, kým manželstvo trvá. Ak 
manželka žije oddelene, prislúcha jej ná
rok na výživné (dočasné výživné manžel
ky), ak manžel prerušil manželské spolu
žitie vlastným svojím zavinením, najmä, 
ak zahnal manželku, alebo ak dal manžel
ke podstatný dôvod pre oddelené žitie. 
Manželka, žijúca oddelene od svojho man
žela, nemá nárok na výživné, ak sa siala 
nehednou takým svojím chovaním, ktoré 
sa nesluší na vydatú ženu. Po rozluke 
manželstva náleží výživné (konečné ali
menty) manželke, ak manželstvo bolo roz
lúčené z viny manžela a manželka sa vý
živného nezriekla. Za zrieknutie považuje 
sa tiež, ak manželka v rozlukovom spore 
—právoplatne skončenom — nevzniesla 
alimenlačný nárok, ani 6i nevyhradila 
práva v tomto smere.

6. nevesta proti rodičom manželavÝm. 
ak ju manžel priviedol s privolením rodi
čov do. domácnosti s nimi spoločnej a ak 
manžel nemá ani osobitný majetok, ani 
samostatné príjmy.

7, manželskí rodičia a starí rodičia, 
ako aj nemanželská matka, nakoľko ne
stačia príjmy z vlastného majetku na vý
živu a nakoľko nie sú schopní primerani- 
ho zárobku.

8, sverenci (chovanci) proti pestúnovi, 
nakoľko nemajú vlastného majetku a na- 
koFko na ich výživu neprispievajú osoby 
k tomu ináč povinné.

(2) Pod slovom „výživa" treba ror- 
umief okrem stravy, bývania, satstva a pc- 
dobných nevyhnutných životných potrieb 
ako aj eventuálne potrebné liečebné 
a ošetrovné, u detí — aj výdavky na vý
chovu.

P) Potreba výživy jednotlivých osôb 
riadi sa podfa ich hospodárskych a iných 
pomerov.

(')Výživa osoby uplatňujúcej nárok na 
štátny vyživovací piíspevok je vtedy na 
živiteFa podstatne odkázaná, ak živiteF na 
výdavky s jej výživou spojené prispieval 
preukázateFna takou mierou, že bez iohtn 
príspevku jej životná existencia by bola 
ohrožená.

F) Výživa je ohrožená, ak na vyživova
cí príspevok oprávnená osoba nemá denný 
príjem — počítajúc do toho aj hodnotu prí
padných naturálií —, ktorý 6a rovná prí
slušnej dennej sadzbe vyživovacieho prí
spevku. Naturálie treba oceniť podľa cien 
v mieste obvyklých, alebo ák sú ceny 
úradne určené, vtedy podľa týchto. Ak 
uvedený denný príjem sa rovná len čiastke 
príslušnej dennej sadzby vyživovacieho 
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príspevku, zostáva vyžíva ohrožená len 
po lú čiastku príslušnej dennej sadzby vy
živovacieho príspevku, po ktorú príslušná 
denná sadzba vyživovacieho príspevku nie 
je krytá denným príjmom. Aj zdravá, slo
bodná, práceschopná osoba môže byť na 
výžive ohrožená, ak je nemajetná, nikým 
nepodporovaná a je bez primeranej pra
covnej príležitosti. — Ohroženosf výživy 
zmenšuje alebo úplne vylučuje majetok a 
dôchodok rodičov, starých rodičov alebo 
iných príbuzných povolaného, ktorí v ča
se trvania služby povolaného, jeho rodinu 
a vôbec osoby na vyživovací príspevok 
oprávnené vydržujú úplne alebo čia
stočne.

(り Závislosť výživy na živiteľovi musí 
byť zásadne daná už v čase jeho povola
nia; môže však nastat i po jeho povolaní 
(narodenie dieťaťa po povolaní živiteľa a 
pod.). Ohroženosf výživy prichádza do 
úvahy len v prípade skutočnej závislosti 
výživy. V každom prípade ešte pred otáz
kou, či je výživa ohrožená, treba skúmať, 
či trvá závislosť výživy uchádzača na ži
viteľovi.

(7) Pri zisťovaní výnosu poľnohospodár- 
šiva má sa brať do ohľadu veíkosť, druh 
a akosť pôdy, jej výnosnosť, dane a iné 
dávky, ktoré sa z pôdy platia, dosial ne
splatené pozemnoknižne zaistené, prípad
ne iné hodnoverne preukázané dlhy drži- 
teïa pôdy, alto aj jeho rodinné pomery. 
To isté platí obdobne aj ohľadom živno
stenských a iných podnikov.

C) Neschopnosť k zárobku treba doká- 
zaf svedectvom úradného lekára k tomuto 
účelu z úradu bezplatne vystaveným. Ne
možnosť zárobkového zamestnania treba 
dokázať svedectvom úradu práce alebo 
obecným svedectvom. Štúdium treba do
kázať svedectvom príslušnej školy, re
spektíve príslušného ústavu.

(り Okolnosť, že 云vitef pred povolaním 
bez vlastnej viny nemal zamestnanie, tre
ba dokázať svedectvami uvedenými v ods. 
& Podpora z verejných alebo iných pro
striedkov skutočne obdržaná sama 〇 sebe 
nevylučuje nárok na vyživovací príspe
vok. Zásady uvedené v ods. 5 platia i 
v lomto prípade. Jednorazové alebo ne
pravidelné podpory nemajú sa brať do 
úvahy.

广り Ustanovenia § 2( ods. 4 zákona 
vzťahujú sa na prípady, v kíorých niekto 
ani na základe rodinného príbuzenstva ani 
podľa súkromného práva nemá voči živi
teľovi nárok na výživné, je však v skutoč- 
no5tí svojou výživou podstatne na živite- 

Ta odkázaný, jeho povoUnim na výžive 
ohrozený a nemôže svoju výživu počas 
povolania živilefa zaislif z výnosu vlast
ného majetku, zárobku alebo z iných pra
meňov.

(“)Kta je k povolanému v hocakom 
služobnom pomere, alebo má voči nemu 
súkromnoprávnu pohľadávku, nemôže byť 
podľa zákona pokladaný svojou výživou 
za závislého na povolanom.

K § 3.
Ak sa niekto pred sobášom vzdal ná

roku na štátny vyživovací príspevok, 
vzťahuje sa to len na zákonitú prezenčnú 
službu vojenskú alebo pracovnú, nie však 
na iné pravidelné alebo mimoriadne služ
by, cvičenia vojenské alebo pracovné hoc
akého druhu.

K § 4.
(')Nárok na štátny vyživovací príspe

vok počína dňom nastúpenia služby živi- 
tefom (§ 1,ods.1 zákona) a končí dňom 
trvalého prepustenia zo služby.

ド)Ak bydlisko žívitela nie je totožné 
s miestom nastúpenia do služby, počína 
nárok na vyživovací príspevok dňom, 
v ktorom živiteľ opustí evoje bydlisko 
ciefom nastúpenia služby a 'končí dňom, 
v ktorom sa do svojho bydliska vráti po 
prepustení zo služby. Na cestu tam a zpät 
možno počítať čas, ktorý ja potrebný k vy
konaniu cesty priamo bez zavineného mes” 
kania.

(3) Den nastúpenia do služby a deň pre- 
pustsnía zo služby má živiteľ dokázať pú- 
tvrdením príslušného útvaru (ústavu), u kto
rého konal službu. Deň odcestovania z by
dliska a deň pricestovania do bydli-ska po
dľa. ods, 2 má živitef dokázať obecným 
svedectvom. Ak by obstaranie vojenských 
pofvrdení bolo spojené s prieťahom, ktoré 
by ohrozilo výživu osôb odkázaných na 
vyživovací príspevolc( možno tento pri
znať aj na základe potvrdenia obecného 
(obvodného) notárskeho úradu.

C) Ak živiteľ preruší službu takým spô
sobom, že na čas prerušenia zaniká nárok 
na vyživovací príspevok podľa § 4, ods. 
3 zákona, oživne nárok na vyživovací prí
spevok dnom, v ktorom prerušenú službu 
opäf naslúpi.

K § 5.
f1) Štátny vyživovací príspevok má sa 

bezpodmienečne vyplatiť osobe, ktorej je 
právoplatne priznaný. Nemožno ho, a to 
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ani z časti zadržať na krytie daňovej za- 
05 talosti alebo inej podlžnostíi treátov 
a pod.

(ľ) Ak sa. zistí neoprávnené poberanie 
štátneho vyživovacieho príspevku, a to 
jeho celej sumy alebo len jej čiastky, má 
okresný (mestský notársky) úrad po pre
vedení vyšetrovania výmerom vysloviť po
vinnosť vrátiť neoprávnene prevzatý vyži
vovací príspevok v 30-dňovej lelho.te pod 
náslddkami exekúcie podľa časti druhej 
vládneho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. a n.

C) Okreený (mestský notársky) úrad 
môže na vrátenie neoprávnene prevzatého 
vyživovacieho príspevku poskytnúť y odô
vodnených prípadoch odklad najvýš jedno
ročný a môže povoliť, aby bol splatený 
v Tátach pevne určených alebo ľubovoí- 
nýcht najneskoršie však do jedného roku.

K § 6.

C) Nárok na vyživovací príspevok mô
žu prihlásiť do služby povolaní, ich opráv- 
neni rodinní príslušníci, ako aj osoby uve-

v § 2( ods. 4 zákona. Ak prihlášky 
učinia viacerí oprávnení naraz, ale odde- 
加ne, treba tieto prihlášky spojiť a spolu 
vybaviť..

(')Os°by žijúce v cudzine majú svoj 
nárok prihlásiť na príslušnom slovenskom 
zastupilelskom úrade, ktorý po vyšetrení 
a vyplnení prihlášky má túto zaslať pro
stredníctvom Ministerstva zahraničných 
vecí Mestskému notárskemu úradu v Bra
tislave. Ak osoby v cudzine bývajúce po
dajú prihlášku na obecnom (obvodnom) 
notárskom úrade ich posledného bydliska 
alebo domovskej obce alebo na hocktorom 
inom úrade v Slovenskej republike, majú 
tieto úrady prihlášku hneď postúpiť Mest
skému notárskemu úradu v Bratislave po 
zistení tých dát prihlášky, ktorých vyše
trenie patrí do ich pôsobnosti.

C) Ak by nedopatrením nebola v pri
hláške označená osoba oprávnená na pre
vzatie vyživovacieho príspevku, má sa ten
to vyplatiť do rúk. otca; ale tento už neži
je, do rúk matky slobodného povolaného, 
u ženatého povolaného — do rúk manžel
ky, ak táto už nežije, 一 do rúk najstaršej 
z Ofiôb, ktorým 6a vyživovací príspevok 
priznal; ak sú tieto osoby maloleté alebo 
pod opatrovníctvom, — ich poručníkom 
alebo opatrovníkom.

• C) Prihlášku treba svedomite vo vše
tkých rubrikách podfa s'ku'točného stavu 
vyplnit a všetky zistené a zapísané dáta 
prečítať osobe, ktorá prihlášku podala, a 

zaznačiť jej osvedčenie sa o nich do prí
slušnej Irubrífky prihlášky. Prihlášku má 
podpísať osobat ktorá prihlášku podala, 
ako aj obecný starosta a notár — v Brati- 
slve len prednosta mestského notárskeho 
úradu alebo ním poverený úradník.

E) Právo odvolať sa má každá osoba, 
ktorá uplatnila alebo pre ktorú bol uplat
nený nárok na vyživovací príspevok.

(り Prihlášku presne a pedrobna vypl
nenú má obecný (obvodný) notársky úrad 
bez meškania predložiť okresnému úradu

K § 7.
(')Štátny vyživovací príspevok činí pre 

osobu a na deň Ks 4.—; osobe, ktorá v do
mácnosti zastupuje povolaného prislúcha 
vyživovací príspevok Ks 10.— denne. Za 
'takúto osobu treba považovať v prvom 
rade manželku povolaného； ak táto nežije, 
alebo ak je povolaný slobodný, — najsiar- 
šiu z osôb, oprávnených na vyživovací 
príspevok.

ド)Osoby, ktoré majú nárok na štáiny 
vyživovací príspevok v sume Ks 10.— 
denne, majú v prípadoch podfa § 7, ods. 5 
zákona nárok na jeho zvýšenie iba o Ks 
4.— denne.

(3) Ak osoba k nároku oprávnená neži
la s povolaným v čase, kedy tento nastú
pil službu, v spoločnej domácnosti, má ná
rok na plnú sadzbu vyživovacieho prí
spevku, ak sú u nej splnené okolnosti uve
dené v § 2, ods.1(písm. a), b) a c) záko
na; ak ale jej výživa nebola závislá len od 
povolaného, má nárok len na takú časf 
sadzby vyživovacieho príspevku, aká zod
povie podpore, ktorú povolaný jej pred 
nastúpením do služby poskytoval.

P) Závažnými okolnosťami v smysle § 
7, ods. 5 zákona sú: zdravoíné dôvody, 
potreba stáleho dozoru a stálej opatery 
detí, starých Fudí, nemocných a pod.

C) Na dvojnásobnú výšku vyživovacie
ho príspevku oprávňujúce okolnosti, po
kiaľ majú za podklad dôvod zdravotný 
treba dokázať svedectvom úradného leká
ra. Za úradného lekára sa považuje každý 
lekár v štátnej službe, rieto lekárske sve
dectvá majú byt vydané bezplatne. Iné, na 
dvojnásobnú vvšku vyživovacieho prí
spevku oprávňujúce závažné okolnosti 
treba tiež hodnoverne preukázať.

K § 8.
(')O nároku na štátny vyživovací prí

spevok rozhoduje okresný (mesIský no- 
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iSrsky) úrad, v obvode ktoréha má osoba 
nárok uplatnuiúca svoje bydlisko.

()Ak osoba, klora nárok uplatnuic, 
má svoje bydlisko v cudzine, rozhodne o 
jej nároku Mestský notársky úrad v Bra
tislave.

(j Príslušnosť okresného (mestského 
notárskeho) úradu sa dočasnou zmenou 
bydliska nezmeni.

C) Pre pokračovanie vo veciach šlát- 
neho vyživovacieho príspevku platia usta
novenia zákona č.190 1939 SI. z. a podľa 
§ 23 Lohlo zákona aj ustanovenia vládne
ho nariadenia c. 8 1928 Sb. z. a n.

("j Tlačivá upraví a vydá Ministerstvo 
vnútra.

K § 9.
Ak niektoré dáta pri spisani prihlášky 

(§ 6 zákona) nemôžu byf hodnoverne a 
presne zistené, treba ich zistif dodatoč
ne pred predloženim prihlášky okresnému 
úradu.

K § 10.
Súčinnosť žandárstva má byf požado

vaná len v odôvodnených prípadoch.

K § 11.
C) Štátne vyživovacie príspevky v 

mieri vypláca na. poukaz okresného (mest
ského notárskeho) úradu župný úrad pro
stredníctvom Poštovej sporiteTne. V bran- 
ne] pohotovosti siatu, v mobilizácii a vo 
vojne vypláca štálny vyživovací príspe
vok obecný (obvodný) notársky úrad po
dľa pokynov Ministerstva vnútra.

ド)Slátne vyživovacie príspevky majú 
sa vyplácat dopredu v 15-dňových íeho- 
lách.

K § 12,
O uplatnenom nároku na štálny vyži

vovací príspevok podľa § 12 zákona roz
hodujú úrady uvedené v § 8 zákona po 
zistení nároku na zaopatrovacie požitky a 
ich výšky u Štátneho úradu pre vojen
ských poškodencov v Bratislave, Platob
né rozkazy z (ohlo titulu poukázaných 
vyživovacích príspevkov majú sa predlo
žiť župnému úradu, ktorý tieto osobitne 
vypláca príamo uchádzačom.

K § 13.
〇 Podmienkou udelenia štátneho vy

živovacieho príspevku je, že povolaný
a) pochádza z inkorporovaného územiu 

(§ 1 zák. č. 325/1939 SL z)

b) slúžil v bývalej poľskej armáde,
c) je podľa § 3 zákoria č, 325/1939 SI.

z, slovenským šlálnym občanom,
d) jc v zajali.
ド)U osôb, ktoré si nárokujú vyživo

vací príspevok podlá § 13 zákona, majú 
byf splnené podmienky § 2, ods.lt pism. 
a), b) a c), zákona so zreteTom i na ostat
né ustanovenia § 2 zákona. Podmienky 
pod pism. a) až d), ods.1 ma^ú byf súčas
ne splnené. Ak i len jedna z nich nie je 
splnená, má to za následok nepriznanie, 
respektíve stratu štátneho vyživovacieho 
príspevku.

Článok II.
Zákon č. 80/1941 SI. z., ako aj loto 

vládne nariadenie platia od 22. júna 1941.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

aj za ministra Čatloša.

Dr, Pružinský v. r.

135.
Zákon

zo dňa 26. júna 1941
O zriadení Poradného a smiercieho sboru 
▼o veciach peňažníctva a úverníctvaf o 
úprave úrokových sadzieb a o zákaze 
zriaďovania nových peňažných ústavov 

(podnikov).

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

DIEL PRVÝ.
Poradný a smierčí sbor vo veciach 

peňažníctva a úverníctva.
§ 1.

Pri Ministerstve financií sa zriaďuje 
Poradný a smierčí sbor vo veciach pe
ňažníctva a úverníctva (v ďalšom texte 
„Sbor').

§ 2.
Do pôsobnosti Sboru patrí:
1. podávať Ministerstvu financií z vlast

ného podnetu alebo na vyzvanie návrhy 
na úpravu úrokových sadzieb a vedľajších 
plnení a vyjadrenia o primeranosti rozpá
lia medzí pasívnymi a aktívnymi úrokmi 
u jednotlivých druhov peňažných ústavov
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a peňažných podnikov, ako aj vyjadrenia 
o návrhoch vlúdaych nariadení o úprave 
úiokových sadzieb (§ 9);

2, podávať vláde a ústredným úradom 
z vlastného podnetu alebo na vyzvanie 
vyjadrenia( návrhy a posudky aj v iných 
zákonodarných, správnych a organizač
ných veciach zásadnej povahy, ktoré sa 
lýkajú peňažníctva a úverníctva;

3, na žiadosť podávať súdom, počítajúc 
v to aj policajné trestné súdy, posudky 
pri stíhaní trestných činov, spáchaných vo 
veciach peňažníctva a úverníclva;

4, spolupôsobiť pri organizácii peňaž- 
ného trhu vôbeç, najmä podporou sporí- 
vosti a kapitálovej tvorby s osobitným 
zreteľom na istotu vkladov a pri usmerňo
vaní a zjednodušovaní peňažníckeho a 
úverového ‚podnikania, a to so zreteFom 
na potreby tak vkladateľov ako aj úver 
hľadajúcich osôb a konečne s osobitným 
zreteľom na žiadúca zhospodárnenie pre
vádzky peňažných ústavov a podnikov;

5. odporúčať smernice pri rozdelení 
-pôsobnosti peňažných ús ta vo v podľa ich 
■právnych typov a starať sa o zachovanie 
■dobrého pomeru medzí rôznymi skupina  
mi peňažných ústavov a peňažných pod
nikov;

*

6. navrhovať prostriedky na zvýšenie 
istoty a likvidity vkladov, správneho ho
spodárenia i mobility peňažných ústavov 
(spôsob bilancovania, zodpovednosť orgá
nov ústavov za zachovávanie predpisov, 
ich ručenie za straty ústavom spôsobené, 
sp6sob likvidácie peňažných ústavov a 
pod.);

7. «sledovať a sbierať obchodné zvyklo
sti v peňažníctve a úvemíctve;

8. odporúčať smernice pre výkon reví
zií peňažných ústavov (podnikov) á sledo
vať, či revízne orgány svoje úlohy riadne 
■obstarávajú;

9. v dohode so Štátnym štatistickým 
úradom. Slovenskou národnou bankou a 
Ministerstvom financií starať sa o riadne 
vybudovanie štatistiky v peňažníctve a 
úverníctve;

10. vysielať zástupcov peňažníctva do 
iných odborných poradných sborov;

11,konať v senátoch smierčie prípadne 
jozhodčie pokračovanie v prípadoch neka
lej súťaže vo veciach peňažných a banko
vých (§ 50, ods.1 a 6 zákona č. 111;1927 
Sb. z. a n.).

k o n n í k č.135, 509

§ 3.
C) Sbor pozostáva z predsedu, pod

predsedu a 20 členov. Každý člen má ná
hradníka, ktorý nastupuje na trvale 
uprázdnené miesto člena Sboru.

(')Predsedom Sboru je minister finan
cií, podpredsedom guvernér Slovanskej 
národnej banky. Členov (náhradníkov) 
Sboru ustanovuje minister financií, a to:

po jednom zástupcovi za Ministerstvo 
vnútra, Ministerstvo financií, Ministerstva 
pravosúdia a Ministerstvo hospodárstva, 
na návrh príslušných ministrov,

jedného zástupcu priemyslu, jedného 
zástupcu obchodu a živností a jedného zá
stupcu poľnohospodárstva, všetkých troch 
na návrh ministra hospodárstva(

jedného zástupcu za sociálne poisťova
cie ústavy a jedného za životné poisťovne, 
oboch na návrh ministra vnútra,

po jednom zástupcovi za Slovenskú 
národnú banku, Slovenskú hypotečnú a 
komunálnu banku a za Poštovú sporiteľ
ňu na návrh týchto ústavov,

dvoch zástupcov sporiteľní, troch zá
stupcov účastinných bánk a troch zástup
cov úverných družstiev na návrh prísluš
ných záujmových ústredí.

C) Členom Sboru môže byť len sloven
ský štátny občan. Funkcia členov je čest
ná a bezplatná. Prislúcha im len náhrada 
skutočných výdavkov, ktorých výšku urči 
predseda.

(3 Funkčné obdobie trvá tri roky; čle
novia (náhradníci) ostávajú však vo svo
jich funkciách až do dňa, kým sa po prvý 
raz síde novoustanovený Sbor.

ピ)Minister financií môže z dôležitých 
dôvodov odvolať členov (náhradníkov) a 
ustanoviť namiesto nich iných na zvyšok 
funkčného obdobia. Ümrtim( urieknutím 
sa alebo z iného dôvodu uprázdnené mie
sto náhradníka 6a zaplňuje tiež len na 
zvyšok funkčného obdobia.

C) Predseda môže povolať na jednotli
vé zasadnutia Sboru aj osobitných znal
cov. ■

§ 4.
f1) Činnosť Sboru vo veciach uvede

ných v § 2, bod 1 až 10 a soôsob rokova
nia upraví rokovací poriadok, ktorý vydá 
predseda po vypočutí Sboru.

(2) K platnosti usnesenia Sboru o ná
vrhu na úpravu úrokových sadzieb treba, 
aby bola prítomná väčšina všetkých cle-
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nov Sboru a aby pre návrh hlasovala väč
šina prítomných členov.

§ 5.
Pôsobnosť uvedenú v § 2, bode 11 vy

konáva Sbor v trojčlenných senátoch, po
zostávajúcich z predsedu a dvoch členov. 
Predsedovi i každému členovi má sa usta
noviť náhradník pre prípad, ak predseda 
alebo člen nemôže svoju funkciu vykoná
vať. Aspoň jeden člen senátu musí maf 
právnické vzdelanie.

§ 6.
C) Predseda Sboru ustanovuje predse

dov a členov senátov (§ 5) a sostavuje se
náty na funkčné obdobie Sboru (§ 3, 
ods. 4).

C) Po ustanovení složia predsedovia a 
členovia senátov do rúk predsedu Sboru 
prísahu, že budú plniť svedomite a ne
stranne svoju funkciu a že zachovajú 
mlcanlivost o tom, čo sa pri jej výkone 
dozvedia.

C) Funkcia predsedov a členov sená
tov je čestná a bezplatná. Prislúcha im len 
náhrada hotových výdavkov, ktorých výš
ku určí predseda Sboru.

§ 7.
Ak senáty rokuiú v smierčom pokra

čovaní, plalia ustanovenia •§§ 1 až 17 a 22 
až 25 vládneho naňadenia č- 30» 1928 Sb. 
z. a n., a ak rokujú v rozhodcom pokračo
vaní, platia ustanovenia §§ 26 až 34 vlád
neho nariadenia č. 30 1928 Sb, z. a n., v 
oboch prípadoch víak s tou odchýlkou, že 
pôsobnosE tam vyhradená smierčej komi
sii ako aj rozhodčej komisii alebo ich pred
sedom patri tomuto senátu, prípadne jeho 
predsedovi a to s odchýlkami vyplývajúci
mi z ustanovení §§ 5 a 6 tohto zákona.

§ 8-
Výdavky na Sbor sa hradia z výnosu 

poplatkov upravených vyhláškou vyda
nou podfa § 49, ods. 3 a § 50, ods. 5 zá
kona č, 111/1927 Sb. z. a n., z výnosu ná
hrad trov a z príspevkov zúčastnených 
sväzov a inštilúcií. Príspevky na zúčast
nené sväzy a inšlilúcie rozvrhne predse
da po vypočutí Sboru, Nedoplatky na po
platkoch, náhradách trov a príspevkov sa 
vymáhajú na základe výkazu nedoplatkov 
opatreného Ministerstvom íinancií dolož
kou o vykonateľnosti podľa ustanovenia 
častí druhej vládneho nariadenia č. "928 
Sb. z. a n.

DIEL DRUHŸ.
O úprave úrokových sadzieb,

§ 9.
Vláda sa splnomocňuje, aby so zrete- 

fom na hospodárske pomery na návrh mi
nistra financií a po vypočutí Sboru upra
vovala nariadením najvyššie úrolcové 
sadzby z peňažných vkladov a pôžičiek 
všetkého druhu, okrem úrokových sa
dzieb Slovenskej národnej banky a Pošto
vej sporiteľne a úrokov z emisných úve
rov.

§ 10.
ľ) Ürokovou sadzbou (§ 9) je nielen 

čistý úrok, ale aj provízia a iné v-edrajšie 
plnenia zvyšujúce kapitálový výnos( tak
tiež aj všetky vedľajšie plnenia, ktoré 
smie veritef od dlžníka pripadne od uchá
dzača o úver požadovať.

(=)Ustanovenia smlúv, ktorými sa 
dlžník zaviaže platif úrokt a tento s prípad
nými vedrajšími' plneniami (ods.1)činí 
viac než najvyššia prípustná úroková 
sadzba (§ 9), sú neplatné.

(3) Úprava úrokových sadzieb podra §■ 
9 týka sa aj úrokových sadzieb z vkla
dov a z pôžičiek smluvených pred dňom, 
kedy úprava podľa § 9 nadobudne účin
nosť.

§ lt.
ľ) Kto
a) požaduje, poskytuje, ponúka, sľúbi 

alebo príjme z peňažného vkladu (ulože
ných peňazí) úrok, ktorý s prípadnými 
vedľajšími plneniami (§ Í0, ods.1)činí 
viac, ako je prípustné podľa sadzieb urče
ných vládnym naríadením (§ 9),

b] požaduje, poskytuje, ponúka, sľúbi 
alebo príjme z pôžičky (úveru) úrok, kto
rý s prípadnými vedľajšími plneniami činí 
viac, než je prípustné podľa sadzieb ur
čených vládnym naríadením (§ 9),

c) vo zmenke, dlžnom úpise alebo v 
inom doklade o pôžičke (úvere) dá si po
tvrdiť vyššiu sumu, než akú vo skutočno
sti pôžičkou (úverom) poskytol, 
spácha, ak nejde o čin prísnejšie trestný, 
priestupok, ktorý tresce okresný (štátny 
policajný) úrad peňažným trestom do Ks 
100.000 alebo zatvorením do šieisticli mesia
cov. Za nevymožiteľný peňažný trest treba 
uložiť náhradný trest zatvorenia do šiestich 
mesiacov. Trest na slobode a peňažný trest 
možno uložíf aj súčasne; v tomto prípade 
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nesmie však hlavný trest na slobode spo
lu s náhradným trestom presahovať šesf 
mesiacov.

(a) Rovnako sa potresc% kto nemá 
koncesiu na súkromné sprostredkovanie 
úveru (zákon č. 203/1925 Sb. z. a n.) a po*  
zaduje, dá si sľúbif alebo prijme majetko
vý prospech za sprostredkovanie úvctu; 
okrem toho sú úmluvy o eprostredkova- 
teFskej odmene alebo o inom majetkovom 
prospechu neplatné.

(3) Ak nemožno zistiť osobu trestne 
zodpovednú, uloží okresný (štátny policaj
ný) úrad pokutu do výšky Ks 100.000 
ústavu (podniku), a to výmerom (vládne 
nariadenie č. 8/1928 Sb. z. a n,).

(4J Presunúť platenie peňažných tre
stov, uložených podra odsekov 1 a 2, na 
ústav (podnik), v ktorom sa potrestaný 
vinník priestupku dopustil, sa zakazuje. 
Úmluvy tomuto odporujúce sú neplatné.

DIEL TRETÍ.

O zákaze zriflďovania nových peáážných 
ústavov (podnikov).

§ 12.

C) Zakazuje sa:
a) zriaďovaf nové peňažné ústavy nie- 

ktorého z druhov uvedených v § 2,^ods.1 
zákona č. 239/1924 Sb, z, a n. v znení zg- 
koná, č, 54/1932 Sb. z, a n., ako aj inakší 
predmet podnikania zárobkového alebo 
hospodárskeho družstva, účastinnej spo
ločnosti alebo spoločnosti s ručením ob
medzeným premeniť alebo rozšíriť na pre
vádzku peňažných, úverných alebo iných 
bankových obchodov;

b) zriaďovať nové peňažné podniky (čl. 
LII zákona č. 54/1932 Sb. z. a n.), počítajúc 
v to aj ďalšiu prevádzku takéhoto podniku 
nadobudnutého prevodom medzi živými;

c) zriaďovať pobočku, expozitúru ale
bo platobňu, jednatefstvo alebo akýkoľvek 
iný pobočný (vedľajší) závod jestvujúcich 
peňažných ústavov alebo peňažných pod
nikov;

d) preložiť sídlo hlavného závodu ale
bo pobočný (vedľajší) závod do inej obce 
(mesta).

(2) Výnimky zo zákazu podľa ods.1 
môže z dôvodov osobitného zreteľa hod
ných povolif vláda na návrh Ministerstva 
financií; pred podaním návrhu treba vy
počuť Sbor (§ 2, bod 4).

ľ) Zakazuje 6a účastinným bankám, 
aby účasfou na podielovej istine alebo 
konzorcionálnou, syndikátnou, úverovou a 
podobnou smluvou nadobúdaly podstatný 
vplyv na správu a hospodárstvo úverných 
družstiev. Pritom nezáleží na tom, či úéa- 
stinným bankám zaručuje tento vplyv na
dobudnutá účast sama alebo v spojení s 
niektorou osobitnou smluvou. Smluvy to
muto zákazu odporujúce sú neplatné. Ak 
boly takéto smluvy uzavreté pred nado
budnutím účinnosti tohto zákona, zrušujú 
sa bez odškodného a náhrady za smlúv， 
né pokuty, tresty, odbytné a pod., ktoré 
sa pre prípad ich zrušenia vymienily. Prí
slušné úverné družstvá sú povinné vylú
čiť do jedného mesiaca odo dňa nadobud
nutia účinnosti tohto zákona všetky na 
ich podielovej istine participujúce banky, 
poťažne z poverenia a v mene bánk vy
stupujúce fyzické osoby. Úverový pomer 
treba zlikvidovať do konca roku 1941,

(4) Ustanovenia ods. 3 platia aj pre 
úverné družstvá, ktoré účasťou na podie
lovej istine alebo konzorcionálnou, syndi- 
kátnou, úverovou smluvou a podobne si za- 
istily podstatný vplyv na správu a hospo
dárstvo iných úverných družstiev. Pritom 
nezáleží na tom, čí úverným družstvám 
zaručuje tento vplyv nadobudnutá účasť 
sama alebo v spojení s niektorou osobit
nou smluvou. Toto ustanovenie sa však 
nevzťahuje na obvyklé účasti na podielo
vej istine iných úverných družstiev a 
družstevných ústredí a opačne, ako ani na 
úverové a iné pomery, ktoré vyplývajú 
z členstva úverných družstiev v ich druž
stevnom ústredí.

Kto ako člen správneho alebo do
zorného orgánu peňažného ústavu, maji
teľ peňažného podniku, alebo, ak takýto 
podnik prináleží verejnej obchodnej spo
ločnosti alebo spoločnosti komanditnej, 
ako spoločník oprávnený túto spoločnosť 
zas tupovať a vi est jej obchody, poruší zá
kaz uvedený v ods.1)3 a 4, alebo sa na 
porušení tohto zákazu zúčastní, alebo za
nedbaním povinnej starostlivosti zaviní, 
že k nemu došlo, alebo ho obíde nastrče
nými osobami, spácha, ak nejde o čin 
prísnejšie trestný, pnestupok( ktorý tresce 
okresný (štátny policajný) úrad peňažným 
trestom do Ks 100.000 alebo zatvorením 
do šiestich mesiacov. Nevymožiteľný pe
ňažný trest treba premeníf na trest zatvo
renia do šiestich mesiacov. Ustanovenia § 
11,ods. 3 a 4 platia i v tomto prípade.
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v znení zákonov č. 246；1926T 188/1930, 
56 1932, 265 1935 a č. 356 1938 Sb. z. a n. 
nariaďuje:

§ t
Za prepychové predmety podľa § 25, 

ods.1 zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. v 
znení zákonov č. 246/1926, 188/1930, 
561932, 265/1935 a č. 356/1938 Sb. z. a m 
sa pokladajú： aj predmety a výkony, uve
dené v pripojenom doplnku k soznamu 
prepychových predmetov, ktorý je sú
čiastkou tohto vládneho nariadenia.

§ 2.
Nakolko tento doplnok neurčuje iné, 

sú pre posudzovanie druhu predmetu sme
rodajné vysvetlivky k colnému sadzobní
ku, a to tak pri dovoze aka aj pri dodáv
kach tuzemských.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom L júla 1941;vykoná ho mŕnister fi*  
nancií.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Pružinský v. r.

DIEL ŠTVRTÝ.
Záverečné ustanovenia.

§ 13.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto 

zákona sa zrušujú: článok LIV. zákona č. 
5』1932 Sb. z. a n., zákon č. 44 1933 Sb. z. 
a n. a vládne nariadenia č. 52 1933, 
2611934,148 1935. 37 1936, 303 1936, 
107 1937 a č. 340 1938 Sb. z. a n.

§ 14.
Tento zákon piati a nadobúda účinnosf 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r. 
Dr. Tuka v. r. 

Mach v. r. 
Dr. Pružinský v. r.

Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r.

136.
Vládne nariadenie 

zo dňa 28. júna 1941, 
ktorým sa vydáva doplnok k soznamu 

prepychových predmetov.

VlWda Slovenskej republiky podlá § 
26, ods.1 zákona č. 2681923 Sb. z. a n.

(Príloha k vl.nár.る.136/1941 SI. z.)

ん Doplnok k soznamu prepychových predmetov:

Bež. 
pol.
i午 

col.
I sadz.

Druh predmetu
Cena rozhodná 
pre prepych, 

povahu predmetu

Spôsob 
zdanenia

11
[16 

!
Mandle suché, nevylúpané alebo vylúpané bez ohľadu 

na cenu
len pri 
dovoze

2 i 17 Píniové (limbové) jadrá, nevylúpané ti H

3 1 18

：

Píniové (limbové) jadrá vylúpané; 
granátové jablká ti ft

4

;

54
55

281
299

Súpravy (vence, kytice, girlandy a pod.) 
zhotovené úplne alebo čiastočne z prírod
ných okrasných kvetín, ratolestí alebo 
z prírodného okrasného lístia alebo travín, 
čerstvých, sušených alebo upravených

pri cene 
nad 200 Ks 
za kus

u výrobcu

■
k

1
Pripomienka: základom pre vy

rubenie prepychovej dane je celková cena 
predmetu, teda í cena pomôcok, použitých 
pri úprave.
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*) Kakaová hmala, Čokoláda -v laburkách alebo v zlomkoch Ui谴 plnená)五 čokoládové náhrady 
nepodliehajú prepychovej duni.

Bež. 
pol.

Clm. 
col- 
6adz.

j

Druh predmetu |

------------------------------------------------------------------- n

Cena rozhodná 
pr” prepvch. 

povahu predmetu

Spôsob 
zdanenia

5 75
76

Scampi, ústrice, morskí raci, kraby bez ohľadu 加n pri 
na cenu dovoze

6 118 Uhorský salám pôvodný, lososia šunka 
(šunka v mechúre)" "'iJ n

7 119 Syry: ementálsky, fonti na, géromé; Ser
vais, gruyere (groyský) imperiál, livarot, 
Mont d'Or, Munster, Pont ľEveque, Port 
Salut, saansky syr, sbrinz, syr zv. spalen a 
stracchino

.. j u výrobcu

8 121
122
123
128

Ühor a losos údený; úhor a losos marino- 
vaný; kaviar a kaviarové náhrady; korý- 
šové konzervy a paštéta z husacích pe
čení;
losos, makrela, pstruh, tuňák a sardelové 
očká (všelko v oleji)

fl ti

9 127 Čokoládové výrobky*) pri cene 
nad 80 Ks
za 1 kg

u výrobcu

10 ILO Cukrované ovocné kôry (na pr. pomaran
čová kôra, suk'kada, citronád) cukrovaný 
puškvorec, cukrovaný ananás

bez ohladu 
na. cenu

11 131 Požívatiny, vymenované v pol.5 až 8 a 
10 a ananás v škatuliach, vo fľašiach a 
pod. nádobách vzduchotesne uzavretých

ハ >>

12 261 Súpravy (vence, kyticCj girlandy a pod.), 
zhotovené úplne alebo čiastočne z ume- 
'1ých kvetín, z umelého lístia alebo z ume

lých ratolestí
P r i p-o mienka： Základom pre vy- 

rúbenie prepychovej dane je celková cena 
predmetu, taktiež aj cena pomôcok použi
tých pri úprave.

pri cene 
nad 200 Ks 
za kus

13 263 Upravení cudzokrajní vtáci, upravené ko
že cudzokrajných vtákov, celé alebo len 
ich čias tky (hlavy, krky, krídla atď.) upra
vené ozdobné perie cudzokrajných vtákov 
a výzdoby z peria, vzniklé spojením upra
veného ozdobného peria cudzokrajných 
vtákov s perím tuzemských vtákov.

Pripomienka: Za upravený pova
žuje sa tovar, ktorého sa dá použiť priamo 
za výzdobu.

bez ohľadu 
na cenu

n

14 264 1 Umelé kožušiny z peria cudzokrajných 
vtákov (tiež konfekcionované) n ■t

15 272 Dáždniky, slnečníky potiahnuté tkanina
mi, akéhokoľvek druhu, avšak s rukoväť- 
mi celkom alebo čiastočne z ebenu, sione-

I H IT
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*) z daňového základu odpočíta $a 20%.

B7' zl. Druhprcdmclu
PE s皿• J

Cena rozhodná 
pre prepych, 

jovahu prcdmclu

Spôsob 
zdanenia

i r
卜 viny, žclvoviny, perieli, jantáru, gagatu, 

j , alebo rukovätmi umelecky vyrezávanými, j
i i pozlátenými, postriebrenými; dáždniky a
i slnečníky vystrojené drahými kovaftii*)
1 Pripomienky： Strojne vykrúžené

ozdoby nepovažujú sa za umelecké vyre*  
závanie. !'

. . |lェ6 295 Calúny papierové napodobujúce linkru- ।
slu, imitácie hodvábnych calúnov (soirely) 
a čalúny so zlateným podkladom. ,

|i Pripomienka: Čalúny s pozlate-
'■ nymi prúžkami na farebnom podklade ne- 
,podliehajú prepychovej dani.

17 345 Kožušiny upravené( nekonfekcionované
z líšok ušľachtilých (líšky krížovej( čier
nej, striebrošedivej, modrei a bielej čiže 
polárnej)

18 ! 354 Palice drevené, s rukoväťmi celkom alsbo 
367 čiastočne z ebenu, slonoviny, želvoviny, 
: z perlete, z jantáru, gagatu alebo s ruko-

1 väími umelecky vyrezáravnými, poslrieb- 
1 renými. pozlátenými.

p . Pripomienka： Strojom vykrúžené
i ozdoby nepokladajú sa za umelecké vyre-

1 H závanie.
19 iTモ58 Hodinové skrine a skrinky

卜ažし
；362 'd

20 i 361 ii Celé bábky zhotovené z celuloidu 
i 
i

21 328 I Sklenené luslry
542

22 395 Kryty a obruby hrobov a hrobiek
396

li 397
23 L 395 Náhrobky z prírodného kameňa

r 396 1
! 397

24 ： 400 Náhrobky z umelého kameňa
L Pripomienky: k pol.22 až 24:
: 1.Za výrobcu 6a považuje, kto postavil

! kryt, obrubu alebo náhrobok na cínto-
1 line alebo na inom mieste konečného
j určenia.
i, 2. Z celkovej úplaty nesmie byť vylúčená 
卜 čiastka, pripadajúca na prácu murár-

bez ohradu
na cenu

i'

p pn cene
卜 かad 350 Ks

1 za kus ' 
pri cene

1 nad 60 Ks 
za kus 
pri cene

1 nad 3.000 Ks 
í za kus
j pri cejie 

nad 20.000 Ks 一

卜 nad 5.000 Ks
j
!'
1
Íl
!

u výrobcu

tf

1

fl

j !f

1
!
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Bež.
P“

Cls. 
col. 
sadz.

Druh predmetu ''
Cena rozhodná 
pre prepych, 

povahu predmetu

Spôsob 
zdunenía

25

26

27

28

29

30

408
651
408
409
410
424
425.
426
427
483
486

486

514 
až

522

sku, dovoz, osadenie a na výzdoby 1 
z iných hmôt ako z kameňa. í

Plastické výrobky umelecké z prírodného | 
kameňa !
Hodinové skrinky z kameňa

F
Dekoratívne predmety z porcelánu, íay- i 
encu, terracotty, maípliky, siderolilu a 
hliny

Železné palice 6 rukoväfmi celkom alebo 
čiastočne z ebenu, slonoviny, želvoviny, 
perlete, jantaru, gagatu alebo s rukoväfmi 
postriebrenými, pozlátenými
Zbrane a súčiastky zbrani pozlátené, po- 
striebre-né
Svietniky, lampy, a lustre z obecných ko
vov s viac ako 4 ramenami

pri cene u
nad 5000 Ks
pri cene
nad 350 Ks ネ
za kus '
pri cene
nad 250 Ks ；
za kus ii

bez ohľadu j 
na cenu i

:i
bez ohîadu 1
na cenu |

"i

výrobcu

«i 

d

542
651

31

5 
5 

5 
5

2 
11

1
2 

9 
8 

7 Riad, stolné a kuchynské potreby, vázy a 
iné dekoratívne predmety z médi, niklu 
alebo zo sliatiny z týchto kovov 6 obec
nými kovmi (z alfenidu, alpaky, argenta- 
nu, britanského kovu, čínskeho striebra, 
mosadze, nového striebra, pakfongu a 
pod.)i a to:
a) celé súbory (súpravy)

«

b) veľké kusy súborov (súprav)

c) malé kusy súborov (súprav)

d) iné predmety ako uvedené pod a) až c)

Pripomienky:
Prepychovej dani nepodliehajú:
1,Lyžice, lyžičky, vidličky, nože a nabe

račky;
2. kuchyňský riad (hrnce, kotle, kastróly, 

panvy, pokrývky, lisy, pekáče, možia- 
re, mlynčeky na kávu a na korenie( 
karaíinky, omáčniky, šialky, misley na 
polievku a na pečienky, misRy na ob"

pri cene 
nad 400 Ks 
za súbor
pri cene 
nad 300 Ks 
za kus
pri cene 
nad 100 Ks 
za kus
pri cene 
nad 300 Ks 
za kus

n
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B, Soznam prepychových výkonov-

Bくと! 

pil.

Ci. 
col. 

sadz.
Druh predmetu |

Cena rozhodná 
pre iprcpvch. 

povahu predmetu

Spôsob 
zdanenia

:i

í 

i

sluhu, taniere na polievku a pokrmy, 
kanvice na mlieko, smotanu, kávu a 
pod., stojany na lyžičky, tácne, podno
sy; všetky tieto predmety tiež postrieb
rené ale kn hladké (bez ozdôb).

コユ]
h

1

516
až j
522 j
651；

Plastické diela umelecké z obecných ko
vov

pri cene
nad 10.000 Ks

u výrobca

33 1

!

;

5S9 Hodiny všetkých druhov a hodinové stro
je do stojacích hodín

Pripomienka:
Hodiny kontrolné a uličné nepodlieha

jú prepychovej dani.

pri cene 
nad 600 Ks 
za kus

34 649

1
;

Obrazy (malby a kresby) umelcov-ma'ia- 
j rov
! Pripomienka:
! Sem patria tak pôvodné diela umelcov
j ako aj kópie umelcami ručne zhotovené.-

pri cene 
nad 5000 Ks 
za kus

h

Spôsob zdanenia

1 Kozmetické výkony prevedené za účelom 
pestenia krásy (masáže a farbenie tváre, 
leštenie a lakovanie nechtov, farbenie vla
sov, obŕv a mihalníc] a ondulácia vlasov

j .
Pripomienka:

: Holenie, strihanie, umývanie hlavy
I z dôvodov hygienických, keď toto nie je 
；spojené s onduláciu vlasovt dani prepy

chovej nepodlieha.

u toho, kto výkon 
prevádza

137.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 28. júna 1941, 

kterou sa pozmeňuje vyhláška ministra 
financií o úprave sadzieb paušálu dane 
z obratu u niektorých minerálnych olejov-

Podľa § 19, ods, 8 zákona č. 268 1923 
Sb. z. a n. v znení zákonov č. 246/1926, 

188/1930, 56/1932, 265/1935 a č, 356/1938 
Sb, z. a n. v dohode s ministrom hospodár
stva ustanovujem:

ČI.L

Vyhláška ministra financií č, 141/1936 
Sb. z. a n. v znení vyhlášok ministra finan
cií č. 286/1937, 134/1938 a 过 251/1938 Sb. 
z. a n. sa mení takto:

Odsek 6 znie:
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”(り Paušál Činí:
1 .u minerálnych olejov, ktorých husto

ta pri + 15" C (+ 12lfR) nedosahuje 810" 
(tisícin hustoty čistej vody), Ks 75.50 za 
každých 100 kg čistej (vlastnej) váhy. V 
prípadoch, keď sa u týchto minerálnych 
olejov spotrebná daň nevyberá alebo vybe
rá nižšou sadzbou (§ 4 zákona č. 77/1931 
Sb. z. a m, čl.IV. a VI. zákona č, 78/1935 
Sb. z. a ロ・)，činí paušál Ks 57.50 za kaž
dých 100 kg čistej (vlastnej) váhy.

2 . U minerálnych olejov o hustote 810° 
až 830° včítane Ks 36.70 za každých 100 kg 
čistej (vlastnej) váhy.

3 , U minerálnych olejov o hustote vyš
šej ako 830°:

a) u plynového, modrého a topného ole
ja, t. j. destilátov hustoty 900° alebo men
šej a viskozity do 3° E pri 20° C............... 
Ks 58.60,

b) u ostatných olejov..................... 
Ks 113.—,
za každých 100 kg čistej (vlastnej) váhy.

4. U tekutých uhlovodíkov rady benzo- 
novej (obchodný benzol) Ks 47.50 za kaž
dých 100 kg čistej (vlastnej) váhy. V prí
padoch, keď sa obchodný benzol vysklad
ňuje bez zaplatenia spotrebnej dane k da- 
neprostému pouラ辻iu v tuzemsku, činí pau
šál Ks 36.25 za každých 100 kg čistej 
(vlastnej) váhy.

V týchto sadzbách je zahrnutá prirážka 
podľa § 1 zákona č. 267/1935 Sb. z. a n. 
v znení zákonov て.281/1937 a č. 358/1938 
Sb. z. a n.

Čl.IL
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 

1.júla 1941.
Dr. Pružinský v. r.

138.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 25. júna 1941

o premene niektorých záväzkov tuzem
ských dlžníkov voči Protektorátu Čechy a 
Morava f znejúcich na Kč alebo Kf na zá- 

väzky znejúce na Ks,

Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 
zákona č. 185/1939 SL z. nariaďuje:

Záväzky tuzemských dlžníkov voči ve
riteľom v Protektoráte Čechy a Morava, 
znejúce na Kč alebo Kt ktoré vznikly pred 
1.októbrom 1940 či už z dodávky tovaru 
alebo z iného súkromnoprávneho titulu, 
menia sa na záväzky, znejúce na Ks a pre*  
počítajú sa v pomere x:l. Inak ostatné 
zaviazanosti vyplývajúce zo súkromnopráv
neho pomeru medzí dlžníkom a veriteíom 
zostávajú nedotknuté.

§2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1.júla 1941; vykoná ho minister fi
nancií a minister pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský n. r.
Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Sivák v. r. Dr. Medrický v. r.

Stano v. r.

139.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 20. júna 1941 

o určovaní rýdzeho príjmu duchovného 
na päťročie 1941 až 1945.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

Rýdzi príjem duchovného podľa § 3 
zákona č. 122/1926 Sb. z. a n. na päfročie 
(luistrum) 1941 až 1945 sa určí fi urnou vy
počítanou na základe priznávky, podanej 
pre päfročie (lustrum} bezprostredne pred
chádzajúce.

§2 .
Duchovný, ustanovený na duchovnom 

mieste, pre ktoré na pätročie (lustrum} 
1936 až 19-10 sa podala priznávka, pri 
splnení ostatných zákonitých podmienok 
má nárok v pätročí (lustru) 1941 až 1945 
na kongruové platy na základe tejto pri- 
znávky.

§ 3.
t1) Ak si v päfročí (lustru) 1941 až 1945 

činí nárok na doplnenie kongruy, prípadne 
na kongruu duchovný, ktorý bol ustano
vený najneskôr v deň nadobudnutia účin- 
nesti tohto nariadenia na duchovnom mie
ste, z ktoréha sa na päťročie (lustrum) 
1936 až 1940 priznávka z hocijakých pri- 
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iin nepodala, musi si podal priznávku be
hom 60 dni, rátajúc odo dňa nadobudnutia 
Gdinnoeli lohlo nariadenia.

(-)Priznávka, ktorá sa podala pre mie
sto, uvedené v ods.lt na päfročie (lust- 
rum) 1941 až 1945 ešte pred účinnosfou 
tohto nariadenia, má sa pokladaC za pri
znávku podľa ods.1.

Pre duchovného, ktorý bol ustano
vený po dni nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia na miesle uvedenom v ods.1, 
platia ustanovenia ods.1 s odchýlkou, že 
si musí podal priznávku do 60 dni odo dna 
skutočného nastúpenia duchovného mie- 

v tomto prípade poukáže 6a koTigruo- 
vý plat odo dňa skutočného nastúpenia 
lohlo miesia.

(*)  Lehota, uvedená v ods.1 a 3, môže 
byt úradom, ktorý poukazuje kon^ruové 
platy, predĺžená z dôležitých dôvodov 
q dalšich 60 dní. Žiadost o predĺženie le
hoty treba podal pred uplynutím pravi
delnej lehoty priamo u úradu, ktorý po
ukazuje kongruové platy. Dôležitosť dô
vodov treba preukázať.

fj Ak 6a nepodala priznávka v lehote 
uvedenej v ods.1 a 3, prípadne v ods. 4, 
treba mať za to, že s príslušným duchov
ným miestom a funkciou 6Ú spojené také 
príjmy, ktoré hradia celý kongruovy plat 
duchovného.

§ 4.
Ak duchovný podá priznávku len po 

uplynutí lehôt uvedených v § 3, ods.1 a 3, 
pripadne ods. 4, treba pokračovať podľa 
§ 83 vládneho nariadenia č. 124/1928 Sb. 
z. a a.

§ 5,
Pre upravenie priznávokf uvedených 

v § 3 a 4, platia príslušné ustanovenia zá
kona č. 122/1926 Sb. z. a n. a vládneho 
nariadenia č. 124/1928 Sb. z. a ロ. 6 odchýl
kou, že rýdzi príjem má 6a určiC podlá 
priemeru rokov 1933 až 1935.

§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinno^t 1. 

júla 1941; vykoná ho minister školstva 
a národnej osvety v dohode s ministrom 
financií a ministrom vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. n Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stanu v. r.

Čatloš v. r.

140.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 25. júna 1941. 

ktorým sa splnomocňuje minister hospo
dárstva usmerňovať a upravovať pomery 

v lesnom a drevárskom hospodárstve« 
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona c. 185/1939 SI. z. nariaďuje：

Minister hospodárstva sa splnomocňu
je usmerňovať a upravovať pomery v les
nom a drevárskom hospodárstve.

C) V rámci pôsobnost! 卩odia § 1 mini
ster hospodárstva môže v lesnom a dre
várskom hospodárstve

a) usmerňovať a upravovať výrobu, 
tamtiež spracovanie a distribúciu výrob
kov, ako aj zásobovanie podnikov (závo
dov) a obyvateletva,

b) usmerňovať a upravovať odbyt a 
speňaženie výrobkov na domácom i zahra
ničnom írhu,

c) zriadiť potrebné ustanovizne, a to 
ak treba s poviimým. členstvom zúčastne
ných hospodárskych sdružení alebo osôb, 

d) zmeniť organizáciu jestvujúcich 
ustanovizní a

e] zrušiť jestvujúce ustanovizne.
(2) Za výrobky lesného a drevárskeho 

hospodárstva podlá tohto nariadenia sa 
pokladajú aj vedľajšie výrobky (lesné prie
sady, lesné semená a po-d.).

§ 3.
Za účelom uvedeným v § 1 a 2 môže 

minister hospodárstva — af nakolko ide o 
pôsobnosC uvedenú v § 2, písní, a) a b), 
ním poverená ustanovizeň (§ 5) — vydá
vať všeobecné záväzné opatrenia( ktoré 
vyhlási v Úradných novinách. Okrem 
toho môže dávať jednotlivé záväzné prí
kazy a zákazy tiež priamo osobám, ktoré 
sa zaoberajú výrobou, obchodom alebo 
spracovaním výrobkov lesného hospodár
stva.

§ 4.
(')Minister hospodárstva môže u osôb 

(podnikov) dotknutých ustanoveniami § 2, 
vykonávať kontrolu ich hospodárskej čin- 
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nosli. Za týmlo účelom môže prostredníc
tvom svojich orgánov:

a) žíadaí písomné alebo ústne vy svo
lenia o zásobách tovaru a iných dôleži
tých okolnostiach, rozhodných s hľadiska 
ustanovení tohto nariadenia,

b) vstúpit na pozemky, do budov, ob
chodných a prevádzkových miaslností a 
skladov alebo miest, kde by mohol byf to
var opatrovaný (uschovaný),

c) odobrať na potvrdenie vzorky,
d) nahliadať do obchodných a hospo  

dárskych kníh a ich príloh, dokladov a zá
znamov a robií si z nich výpisy.

l *

(り Na vykonanie úloh podľa ods.1 
obdržia kontrolné orgány osobitné legili- 
mácie. Pri výkone tejto kontroly treba za
chovať platné predpisy o ochrane slobody 
osobnej, domovej a tajomstva listového. 
Výsledok vyšetrenia a okolnosti pri ňom 
zistené smú sa použiť iba na ciele podľa 
tohto nariadenia.

C) Kontrolné orgány sú povinné aj po 
skončení služobného pomeru zachovávať 
úplnú mlčanlivosť o zistených veciach.

(り Osoby (podniky) uvedené v ods,1 
sú povinné splniť príkazy a dovoliť výkon 
opatrení podľa ods.1,

§ 5.
Minister hospodárstva vyhláškou v 

Úradných novinách môže úplne alebo čia
stočne poveriť výkonom právomocí vyplý
vajúcej z ustanovení § 2( písní.a)( b) a 
§ 3 a 4 ^niektorú ustanovizeň, ktorà za 
úkony, z tohto poverenia vyplývajúce mô
že vyberať príspevky podFa smerníc( vy
daných ministrom hospodárstva.

C) Nezachovanie ustanovení tohto na
riadenia a predpisov podlá neho vydaných 
je priestupok, ktorý tresce okresný (stál*  
ny policajný) úrad oenažným trestom od 
100 Ks do 100.000 Ks, ktorý sa má v prí
pade nevymožilefnosti premenil na za
tvorenie od 1 do 90 dní.

(')Trestné konanie podlá ods,1 sa za
vedie na návrh Ministerstva hospodárstva 
alebo utanovizne poverene^ podľa § 5.

§ 7・
Úrady a obce sú povinné spolupôsobiť 

pri vykonávaní tohto nariadenia.

§ 8-
(')Vládne nariadenie Č. 121/1939 SI. z. 

sa zrušuje.
(-)Majetok Slovenskej lesníckej a dre

várskej rady v Bratislave prejde na usta
novizeň [§ 2, písní, c)]t ktorú určí minister 
hospodárstva.

§ 9-
Toto nariadenie nadobúda účiimost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr, Medrický v, r.
Dr, Fritz v. r. Stano v, r.

Čatloš v. r.
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141.

Vyhláška 
ministra financií 

zo dňa 28. júna 1941 
o sníženi všeobecných colných sadzieb na minerálne oleje sadz. tr, XXI. colného 

sadzobníka.
Minister financií v dohode s ministerstvom hospodárstva snižuje podľa § 2 

vládneho nariadenia č.157 1939 SI. z. clo na tieto polotovary a hotové výrobky takto：

S. č. 177. Oleje minerálne, ako aj oleje z dechtu 
hnedouhoľného a bridlicového, polorafi- 
nované (poločistené) alebo rafinované 
(čistené), hutnoty 880° alebo menšej, tiež 
smiešané so živočíšnymi alebo rastlin
nými olejmi alebo tukmi:
a) hutnoty do 790°................................... 
b) hutnoty vyššej než 790° do 880° ..

Všeobecná colná sadzba 
za 100 kg

48.— Ks i z vlastnej
43.— Ks J váhy

S. č. 178.

S. č. 179.

Oleje minerálnej ako aj oleje z dechtu 
hnedouhoľného a bridlicového, polorafi- 
nované (poločistené) alebo rafinované 
(čistené), hutnoty väčšej než 880*  tiež 
smiešané so živočíšnymi alebo rastlinný
mi olejmi alebo tukmi.............................. 55.—■ Ks
Zbytky destilácie alebo rafinácie olejov 
minerálnych, ktorých nie je možno užiť 
ako olejov na mazanie, okrem zbytkov 
pevných...................................................... 60.— Ks

■z vlastnej 
váhy

z - vlastnej 
váhy

Poznámka : Minerálne oleje, dová
žané rafinériami minerálnych olejov k 
ďalšiemu priemyslovému spracovaniu de
stiláciou alebo rafináciou na osobitné po
volenie, za podmienok stanovených na
riadením:
c) surový benzín sadz. č.177 .... 15.50 Ks 
d) destilát petrolejový sadz. č.178 .. 12,50 Ks 
e) destilát mazacích olejov sadz. č.178 15.50 Ks

z vlastnej 
váhy

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1.júla 1941.
Dr, Pružinský v, r.
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OBSAH:142. Z&kon o schválení smluvy a s Äou «úvisíacich dojednaní ohladom podniku „Pod
brezová" a o splnomocneni vlády na ich vykonanie.

142.
Zákon 

zo dna 26. júna 1941
o schválení smluvy a s ňou súvisiacich 
dojednaní obradom podniku „Podbrezová1* 
a o splnomocnení vlády na ich vykonanie.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone：

§ 1.
.(')Snem Slovenskej republiky schva- 

ruje listiny, týkajúce sa podniku „Podbre
zová ,najmä odpredaja a zaťaženia štát
neho majetku v nich uvedeného, a to:

a) ujednanie zo dňa 29. marca 1941 
medzi vládou Slovenskej republiky a spo- 
ločnoisfou „Zbrojovika Brno, a. s.",

b) smluvu uzavretú dňa 29. marca 
1941 medzi štátom, zastúpeným mini- 
stroín financií a ministrom dopravy a ve
rejných práci so strany jednej a spoloč
nosťou Reichswerke Aktiengesellschaft 
für Waffen- und Maschinenbau „Hermann 
Goring" so sídlom v Berlíne so strany 
druhej,

c) písomné vyhlásenie vlády Sloven
skej republiky zo dňa 29. marca 1941, ad
resované na spoločnosť Reichswerke 
Aktiengesellschaft für Waffen- und Ma
schinenbau ‚‚Hermann Göring  so sídlom 
v Berlíne.

**

ド)Smluva, písomné vyhlásení© a ujed- 
nanie, uvedené v ods.1,tvoria prílohu toh
to zákona.

§ 2.
Vláda sa splnomocňuje, aby v rámci 

smluvy a s ňou súvisiacich dojednaní, uve
dených v § 1,previedla potrebné opatre
nia,

§ 3.
Príjmy štátu z výkonu tohto zákona 

plynú do štátnej pokladnice.

§ 4.
Výdavky, súvisiace s opatreniami po

dľa tohto zákona, zaradia sa do štátneho 
rozpočtu a uhradia 6a v jeho rámci.

§ 5.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 

vyhlásenia; vykoná ho minister financií a 
minister dopravy a verejných prác so zú
častnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r.
Dr. Medrický v. r.

Dr, Fritz v. r.
Stano v. r.

Prílcha - k § í, cds. 2 zákona č. 142/1941.

A
Medzi Slovenským štátom, zastúpeným 

vládou k tomu splnomocnenými mínifitra- 
mi1, a to pánom minisLrom financií Dr. Mi
kulášom Pružinským a pánom ministrom 
dopravy a verejných prác Júliusom Sta
nom s jednej strany a „Zbrojovkou Brno, 
a, s.”，Prahat zastúpenou pánom hlavným 
riaditeľom Ing. Karlom Stallerom a pánom 
miestoriaditefom Ing. Františkom Bemá- 
tom so strany druhej, bolo dnešného dňa 
uzavreté nasledujúce

ujednania

§ L
Medzi „Zbrojovkou Brno, a. s.“ a býva

lou Československou Republikou bola dňa 
28. septembra 1938 uzavretá kúpno-predaj- 
ná smluva, a to so zpälnou účinnostou k 1. 
januáru 19381 týkajúca sa medzi iným aj 
niektorých štátnych objeklov, nachodia- 
eich 6a na území Slovenského štátu.

Cena 3.20 Ks.
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Slovenský štát a ‚‚Zbrojovka Brno, a. 
s.*'  považujú shodné lúlo kúpno-predajnu 
smluvu, pokiaľ sa ona týka soomenutých 
Štátnych objektov, za zmätočnú. V dôsled
ku toho prevzal už Slovenský štát všetky 
spomenuté objekty do svojho neobmedze
ného vlastníctva, resp, učiní tak bezod
kladne.

§ 2.
Slovenský štát výslovne prehlasuje, že 

uznáva „Zbrojovku Brno, a. s二 resp. Pod
brezovú, banskú a hutní a. s. za bona fide 
possesorov a to za celú dobu vedenia pre
vádzky objektov, spomenutých v § 1,jed
nou z obidvoch spoločností.

§ 3.
Slovenský štát podrobí obchodné vede

nie spoločnosti Podbrezová, báňská a hut
ní a. s. revízii expertami, ním samým 
ustanovenými, pokiaľ 6a týka závodov na 
jeho území ležiacich a touto spoločnosťou 
spravovaných. Pokiaľ sa o výsledku tejto 
revízie nemôže medzi Slovenským štátom 
a „Zbrojovkou Brno, a. s.'*,  resp. Podbre
zovou, banskou a hutní a. s. dosiahnuť 
shody, prevedie sa ďalšia revízia spoločno
sťou Deutsche Révisions- und Treuhand 
A. G. v Berlíne. Výsledok tohto preskú
mania je pre zúčastnených bezvýhradne 
záväzný. Strata Podbrezovei, banské a 
hutní a. s., zistená na podklade konečného 
výsledku preskúmania pre rozsah závodov, 
ležiacich na území Slovenského štátuf ide 
na Urchu Slovenského stálu a to počnúc 
1.januárom 1938.

§生
„Zbrojovka Brno, a. s," vyhlasuje, že 

súhlasí s tým, aby kupitef Podbrezovských 
závodov, resp, nová spoločnosť, ktorá sa 
má založiť k prevádzke týchto závodov, 
prevzala všetky záväzky z úverov, ktoré 
„Zbrojovka Brno, a. s，" Podbrezovej, 
báňské a hutní a. s. k prevádzke týchto 
závodov poskytla.

§ 5.
Slovenský štát výslovne konštatuje, že 

smluva z 28. septembra 1938 následkom 
svojej ustálenej zmätočnosti, ako aj úkony, 
spojené s výkonom tejto smluvy, nepodlie
hajú nijakým daniam, poplatkom a dáv
kam. Rovnakým spôsobom aj toto ujedna- 
níe je oslobodené od všetkých daní, po
platkov a dávok.

Toto ujednanie bolo vyhotovené vo 
dvoch rovnako znejúcich exemplároch a 
podpísané.

Podpísané v Bratislave dňa 29. marca 
1941.

Dr. Mikuláš Pružinský v. r., 
minister financií.

Július Stano v. r., 
minister dopravy a ver, prác

WaHenwerke Briíno, 
Aktiengeselkchaít 

Staller v. r. Beraát v. r.

B
Slovenský štát, zastúpený vládou k to

mu splnomocnenými ministrami^ a to pá*  
nom ministrom financií Dr. Mikulášom 
Pružinským a pánom ministrom dopravy 
a verejných prác Júliusom Stanom s jed
nej strany (v ďalšom texte „odpredáva- 
teT**)  a spoločnosť Reichswerke Aktien
gesellschaft für Waffen- und Maschinen
bau „Hermann Göring" in Berlin, zastúpe
ná p. generálnym riaditefom Dr. Wilhel
mom Vossom ako predsedom (v ďalšom 
texte „kupiter'*)  so strany druhej, uzavre
ly dnešného dňa nasledovnú

smluvu,
I.

Slovenskému štátu patria ako-vlastní- 
kovi nasledujúce nehnuteľnosti a práva:

L V nasledujúcom uvedené nehnutel- 
ností:

a) v katastrálnej obci Banská Bystrica: 
v pozemnokcižnej vložke Čís. 1209 
poď A — bež. čís.1—21f pare. čís. 
817—820, 823—830, 837—842, 846, 
2036, 2037：

b) v katastrálnej obci Ľubíetová:
v pozemnoknížnej vložke čís, 1181 
pod + Szabad polgári birtok — bež. 
čís.1,pare. čís. 343,
v pozemnoknížnej vložke čís, 1355 
pod + Szabad birtok — bež čís.1, 
pare, čís. 2909/a,
v pozemnoknížnej vložke čís. 958 
pod + Szabad íelek — bež. čís.1, 
pare. čis. 340,
v pozemnGknižneí vložke čís, 1134 
pod + Szabad telek — bež. čís.1, 
pare, čís, 1221,
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v pozenrnoknižnej vložke Čís. 1223 
pod + Szabad birlok — bež. čís.1, 
pare. čís.1214)
v pozemnoknížnej vložke čís, 1199 
pod + Szabad birtok — baž, čís,1, 
pare, čís. 353/at
v pozemneknižnej vložke čís. 1640 
pod + Szabad bírtok — bež čís.1, 
2, pare, čís. 1217/a( 1220;

c) v katastrálnej obcí Brezno n/Hr. (By
strá);
v pozemnoknížnej vložke čís・ 8508 
pod A — bež, čís.1—3t pare. čís. 
8286/b—8286/d;

d) v katastrálnej obcí Horná Lehota： 
v pozemnoknížnej vložke čís. 506 
pod A — bež. čís.1,pare. čís. 619/b; 
v pczemnokiúžnej vložke čís. 513 
pod A — bež. čís.1—32, parc. čís. 
570/b. 571—573, 583；b—597/b, 599/b 
—602/b, 605/b, 606/b, 609/b—614/b, 
618/d/2,
▼ pozemnoknížnej vložke čís. 1108 
pod A ——bež. čís.1,3—29, pare. čís. 
583/a—597/a, 598, 599/a—602/a, 603, 
604, 605/a, 606/a, 607, 608, 647, 648;

e) v katastrálnej obci Hronec:
v pozemnoknížnej vložke 面抗1 pod 
AI — bež. čís. 45, 46, pare. č. 669, 
670;
v pozemnoknížnej vložke čís. 572 
pod A + — bež. čís. 2, pare. čís. 
857/a,
v pozemncknižnej vložke čís/ 902 
pod A I — bež, čís. 3—5,15, 20, 22 
—24, 26, 29, 35, 37—40, 42. 44, 46— 
49, 57, 58, 63—86, 8&—93, 95, 99, 
100,102,116, 124, 130—149, pare, 
čís. 367—369, 657, 753, 782, 783, 785, 
788. 791,797, 799, 820, 866, 873, 875, 
877& 880,1,881,882/1, 891, 781/a, 
787/b, 878/a/4—878/a/27, 874/1—
874/6, 874/8, 876/3/6, 876/3/7, 874/7, 
796^/1, 798/1, .84U/2, 839/2, 837/2, 
828/1, 826/2, 815/b/2, 829, 878/a/l, 
878/a/53. 876/3, 789/a/l, 789/a/4, 790/1, 
7903, 857/b, 858/b, 859/b, 863/b, 
864/b, 868/b,
v pozemnoknížnej vložke čís. 929 
pod A + — bež. čís.1(pare. čís. 
802/2,
v pozemnoknižnej vložke čís, 947 
pod A + 一 bež. čís.1,pare. čís. 
801/2/f;

v katastrálnej obci Jašenie：
v pozenmoknižnej vložke čís, 540 
pod A I — bež, čís.1,pare. čís. 842, 
v pezemnoknižnej vložke čís. 677 
pod A 十一bež čís,1,pare, čís, 
1187/a, *
v pczemnokniznej vložke čís. 678 
pod A + — bež. čís,1,pare. čis. 850,-
V pozemnoknižnej vložke čís, 679 
pod A + — bež. čís,1,pare, čís. 
874/a,
v pozemncknižnej vložke čís. 680 
pod A + 一 bež. čís,1,pare. cís. 
852 a. b,
v pozemnoknížnej vložke čís. 681 
pod A I — bež. čis.1—3, parc. čis. 
851/a, 1227/a, 1001/a/l,
v pozemnoknížnej vložke čís. 
pod A I — bež. čís.1—4, parc.
843/2,12452 1185/2,11862

740 
čís.

v pozemncknižnej vložke cís. 765 
pod A Hydrocentràla(
I. — bež. čís.1—23, parc. čís. 1200 2 
—1200/9, 1396,2, 1396,3. 1367 2— 
1367/6, 1386/2, 1381/2, 1380/2,1378 2, 
1341/2, 1427/2, 1431/2, 1144/2,
U. — bež. čís. 36, pare. čís. 
1472/2, 1494/2,14842,1484,3, 
■III.----bež. čís. í~2, pare. čís. 1187/ 
b/2t 1187/b/3,
IV. — bež. čis.1—3, parc. čis. 852/ 
c/2—852/c/4,
V, — bež. čis.lt pare. čís. 858③2 
VI, — bež. čís.1—2, pare. čis.1187/ 
b/4, 1187/b/5,
VII. — bež. čís.1—5, pare. čís. 
1001^/2—1001^/6,
VIIL — bež. čís.1,pare. čis. 851/b,
IX. — bež. Čís,1—7, pare, čís. 841, 
1503, 840/2, 1227/b/2—1227,b；4,
1236/2, .
X. — bež. čís.1―4, pare. čis.1242,2, 
1234/2, 1235/2, 1232/2,
XI. — bež, čís.1,pare. čís. 1473/2;

g) v katastrálnej obcí Lopej：
v pozemnoknížnej vložke čís.172 
pod A — bež. čís. 2, pare, čís,1085, 
v pozemnoknižnej vložke čís. 216 
pod A — bež. čís.1,pare, čís, 1515 b, 
v pozemnoknížnej vložke čís. 317 
pod A — bež. čís.1—11,1744, 46 
—50, 52, 54—57, 59—73. 75—156, 
156a, 157—179, pare. čís.1156,1238/ 
b/1, 1241/a/l, 1240/a, 1238/a/l, 1236/a, 
1233/a, 1100/a, 1232/a, 1086/a, 1087/a,
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1136 a. 1125 a, 1137 a, 806 a 1066 a, 
1058 a.1089 a, 1090 a, 1097 b/1, 1099 
a, 1114 a, 1115 a, 1119 a, 1141a, 
1129 a. 1154 a, 1140 a, 1222,a, 1221 a, 
1096 a. 1131 a, 1098 a,1211 a, 1104 a, 
1181 a. 1210 a. 1103 a, 1144 a, 1107 3, 
1190 a. 1126 a. 1133 a, 1130 a, 1091 a, 
1093 a, 1109at 1216a, 1094 a,1241/ 
b 1,1235 a, 1148 a,1182 a, 1217, 
a, 1112a, 1092 a, 1145 a, 1227 a, 
1241 c 1.1237 a 3,1095 a, 1230 a, 
1234 a,1183 1,1254 b, 1153, 1507 b 2, 
1510 2,15111,1157, 1150 a, 1149 a, 
1507 b 1.1510 1.102 a, 298 a, 104.Ì, 
213, 215 a 1,218 a, 222 a—226/a, 
230 a, 232 a, 234a 240 a, 249 a, 258a 
264 a, 267 a, 273 a, 276 a, 279 a, 282 a, 
285 a, 290 a, 293 a, 301 a, 302 a, 305/a, 
310 a, 229 a.103 a, 270 a, 238 a, 309/a, 
237 a, 233 a, 239 a, 288 a, 252 a, 220/a, 
214a 1,243a. 231 a, 3C6 a, 294d 
255 a, 227 a, 216 a 1,217/1, 246/a, 
221 a, 228 a, 297 a, 261'a, 215⑶ 
IbOlbl, 151^—1522, 1523b,1599, 
1527 b 1—159413 1,1621.1604, 1597, 
1514 b l, 1524b 2,1524 b3,1615/2, 
1601 b4.1601 b 6,1601b7,1606/5, 
1606 6,1515 a, 1515 a 3,1603/1,1603/ 
2,1603 3.1499 1,1499 3,1499/4, 
1504 b 2,1507 b 7,1506 2,1519— 
1522 2,1605 1,1604 1,1604-2, 1605/2, 
1604 3, 1605 3.1606 1—1606/4,1596, 
1515. 1616,1617,1619, 1620;

h) v katastrálnej obd Predajná:
v pozenmckzúžnej vložke čís. 530 
pod A I — bež. čís.1―4, pare. čís. 
322. a. 122, 700a 322 a;I/21, 475/a, 
v pozexncckcižnej ^ožke čís. 532 
pod A I — bež. čis.1―41f pare. čís. 
713 a, 708 a, 707. a, 705 a, 704/a, 
701a, 496 a, 477 a, 45 a, 322^1/10, 
322 b 19, 706, a, 495 a, 716 a, 483/a, 
703 a, 702 a, 709 at 715/a, 714/a, 
479 a, 482 a, 4S0, 481,711 a. 471/a, 
478 a, 717 a, 322b Hl, 712,a, 499；a, 
718'a, 719 a, 501 a,137 a. 502 a, 
699, b. II, 699/b/I, 710：a, 699 d, 500/a;

i) v katastrálnej obci Valaská:
v púzenmcknižtieí vložke čís. 62 pod 
A I-bež. čís. 9,11,25, 27. 29. pare. 
čis. 579. 597, 597/b, 630 7, 831/7, 
v pozemneknižnej vložke čís. 465 
pod A I — baž. čís.1—5t 7—25, 27— 
29, 33, 34, 37—128, 135, 137—141, 
parc. čís. 849, 897, 916, 902/a, 1112, 
816, 848, 887 b, 888 b, 890 b, 889 b, 
847 1T47『4, 846 2,1125,b 2, 830 1, 
830 2, 830,4, 830/6, 826/2, 826/3.

831, 6. 032 7, 833,4, 834/3, 1097,1098, 
841 3. 842. 850, 846/3, 703/a/U
703,c：4, 703/c/7, 829/a, 829/b, 821ハ‚ 
823 4. 824/2, 851/6, 854, 815, 852, 
853 3. 853/2, 829/c/l, 825/2, 820/2, 
811b/l(814ル/3, 818/2, 872/4, 872/5, 
871,3—871/6, 8665 866/4, 869/2, 
703/c：5, 703/c/ó, 703/c/8, 853/1. 851/1 
—851/5. 823/1—823/3, 824，1,846/1, 
770/2, 876/3, 880/a/2, 769/b, 771/2, 
8282 827,2, 811/b/2, 811/b/4t 811/b；6, 
807/2, 812/1, 813/a/2, 879/3, 803,1204, 
880/b/3, 831/1—831/5, 832/1—832 6r 
833/1—833/3, 834/1. 834/2, 835/a/l— 
835/a/3, 835/b/2—835/b/4, 838-Ì—
838/5, 841/2, 845/1, 845/2, 843, 844,1, 
844/2, ，
v pozemnoknížnej vložke Čís> 521 
pod A I-bež. čís.1—13, parc. čís. 
604/a/2, 644/b, 649/b, 650/b, 706ía/2, 
704/a/2, 669/b, 668/b, 645/b, 647b 
704/c2 651/b, 667/b,
v pozemnoknižneí vkžke čís. 524 
pod A I-bež. čís.1,pare. čís. 885, 
v pozemnoknížnej vlcžke čís. 538 
pod A I-bež. čis.1,pare. čís. 706； c/2, 
v pezemneknížnej vkžke čís. 639 
pod A + — bež. čís. 2( pare. čís. 
903/1,
v pczemnokcížncj vlcžka čís. 57り 
pod AH-----bež. čís,lt pare. čís. 
882‚-----------------------------ヽ
v pozemnokrižnej vloŤke čís. 637 
pod A + — bež. čís.1,pare, čís, 
893,
v pGzemooknfžnej vložke čís. 955 
pod A Il.-bež. čís;1,pare. čís. 830/3 ;

j) v katastrálnej obcí ZámCstíe：
v pozemnoknížnej vložke čís.150 
pod A I — bež. čís.1一23, pare. čis. 
240/a, 173/a, 157/a, 156/a,164 a/I, 
154 b, 165a 151/a, 160/a,153出r 
171/a, 164/bII, 166/a, 162, 180/a, 
155/a, 158/a, 159/a, 163/a, 172/a,
154/b/l, 167/a, 161;

k) v katastrálnej obcí Filier:
v pozemnoknížnej vlcžke čís,136 
pod A -j----- bež. čís.1—2, parc. čis. 
111/a, lll/b/3;

1 .v katastrálnej obcí Ratkovské By
stré;
v pezemneknižnej vložke čís, 248 
pod A — bež. čís.1—31,pare. čis. 
546, 544/a, 545(bt 477, 481,478, 479, 
480, 343, 489, 491, 410,13, 409, 408, 
402, 403/a,190,189,187/a—187/b.
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7a—7b, 2,1/b, 1/a, 315/b, 348/a, 347, 
ヽ 346, 344, 555, 556;
e) v katastrálnej obcí Sírk:

v pozenmoknižnej vložke Čís.156 
pod A + — bež. čís.1—23, parc, 
čís. 725, 737, 738, 739,1402, 1403/b, 
1405/at 1427, 1429, 1432, 1435/a, 
1440/a, 1442/b, 1443/b, 1444/a, 1461/ 
740, 890/2/b, 891/b, 895/a, 897/a, 
898/a, 1462/740, 1466/796,
v pozemnoknížnej vložke čís, 277 
pod A + — bež. £ís.1,pare, čís. 
896/1;

力)v katastrálnej obci Turčokí
v pozemnoknížnej vložke čís. 89 pod 
A Gorcztérek bež. čí(s.1—4, parc, 
čís, 61,67, 67/a, 67/b,
v pozemnoknížnej vložke čís. 90 
pod A Gorcztérek bež. dis.1—3, 
parc. čís. 58, 58/a, 61,
v pozemnoknížnej vložke čís.100 
pod A -J----- bež. čís.lt pare. čís. 
973, 974, 975;

•o) v katastrálnej obci Dobšíná:
v pozemnoknižnej vložke čís, 1308 
pod A — bež. čís.1—6, parc. čís. 
5902, 5926, 5927/1, 5927/2, 5927/4, 
5927/6;

■p) v katastrálnej obcí Kobeliaŕovo：
v pozemnoknížnej vložke čís, 22 pod 
A — bež. čís.1—2t -pare. čís.

v pozemnoknížnej vložke čís,134, 
pod A H----- bež. čís.lt pare. čís. 
620;

r) v katastrálnej obcí Ochtiná:
v pozemnoknížnej vložke čís,146 
pod A — bež. čís.1—3, parc. čís.

2006 2008
572 2009

2007 2010
杳)v katastrálnej obci Štítnik:

v pozemnoknížnej vložke čís. 715 
pod A — bež. čís,1—19, parc. čís. 

714,'c/2, 671/b, 678/b, 679, 694 a, 698, 
717/a, 717/b, 717/c, 717；d, 719, 720 a, 
722/b, 694/b, 720,b, 722& 723 b, 
680；a, 678/a( 721/a, 722/a/l;

t) v katastrábiej obci Krompachy;
v pozemnoknížnej vložke čís< 4 pod 
A d-----bež. čís, í, pare. čís. 1598;

u) v katastrálnej obcí Tísovecj
v pozemnoknížnej vložke čís. 944 
pod A — bež. čís.1,3, pare. čís. 449, 
448/a,
v pozemkoknížnej vložke čís. 1950 
pod A I — bež. čís. 1—10, 12—78, 
pare. čís. 314,¾, 876；b, 875/a/2, 885 b, 
886/b, 887/b, 888：b, 922/b, 933 b, 
963/b, 983/b, 1020b 1022/b—1030/b, 
1017/h, 1016：b, 1015^, 1014%,
1013/b,1011/b, 1010 b, 1009；b, 1008/ 
a/2, 1008/"b：2f 1007/b, 1006/b, 1004 b. 
1003/b, 1002 bf 1001/b. 999 a2 999； 
b/2, 994/c/2, 998 b 997 b, 995b 924 
a/2. 994/b2 999/c2 993,b, 992b 
1084/b,1085,%,10901),1092%,1091%, 
1095/b, 1096/b, 1099,b, 1101/b, 1102 b, 
1103/b, 1104/b, 3013：b, 3174/d，2c, 
3005-13/2, 3006/b, 2986.%, 2987 b,
2991/b/2, 2976泡 2971,/b, 2969 b. 
2951/b, 2939/b, 2933 b, 2934 b,
2935-b, 2932/b, 2925/b. 1106b
2931/b,
v pozemnoknižnej vložke čís, 2249 
pod A — bež. čís.1,pare. čís. 436, 
v pozemnoknižnej vložke čís. 2891 
pod A I — bež. čís.lt 2, 4—21,38— 
44, 48—50, 52—55, 57, pare. čís. 412, 
413/1),418, 423—426, 428, 429, 433— 
435, 437^39, 715, 419, 42t/a, 421/b, 
730, 4888, 4889, 4895, 4897. 4898, 
4899, 3177/1/a, 721/b, 4891/4, 722, 
723, 4893/a, 4894, 5858;

v) v katastrálnej obci Lubeník:
v pozemnoknižnej vložke čís. 237 
pod A I — bež. čís.1—10,19, 23, 
24, 26, parc. čís.170―175,178, 180t 
182, 186, 712, 716, 717, 711/2.

2・ V nasledujúcom uvedené banské miery a prebytky:
■a) v sväzku Levoča I A na strane 86 pod ochranným menom „Feld No. 18'*

n ti « 90 “ íl „Feld No. 20“
n n n 94 ., u tt „Feld No. 24'*

o Tl n n 98 “ n t. „Feld No. 27"
it n ■ t n 102 “ ti ti „Carolina 

No. 8"
Feld

■ r ti H tt 114 ti H „Blatna 
No. 23“

Feld
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c) v

b)

sväzku Levoča I A na strane 118 pod ochranným menom „Blalna Feld
No. 25"

M “ H II 122 |f ,, H „Blatna Feld.
No. 22'*

m << ” t*  126 i, “ tl „Blatna Feld.
No. 26“

t» if i« t*  130 (l tt ” „Spoločná Feld
No. 9"

134 1*  «1 11 11 * 3 F ” ff |f „Spoločná Feld.
No. 6"i aa ” <1 ” I» ZQ ” l( h „Spoločná Feld.
No.10"142 IT (f If 11 丄 Il II |t „Unteres Erb-
stollenfeld No.
5“

146 H t*  i, »I a i t n ti „Unteres Erb-
stollenfeld No.
3“

” U <i 11 150 ” i, h „Unteres Erb-
stollenfeld No,
4“

«t «1 ” K 15 1 (f H H (tNovobaňa Feld.
No,17”

ICO 11 1« Il tl A O O fl If It 1(Novobaňa Feld，
No.15”

íl i« i« h 162 n ” “ “ Novo b aňa Feld.
No, H”

n h <1 n 166 n ti n „Pongratz Feld.
No.1"

170 IT li |t ”丄’V " H l< , „Ujmezô"
174 ■i *( “ h a ' r ,i if ft „Dhma”

«t t« t, n 230 ” n n „Feld No. 2“
(vlastnícke prá-
vo k ソ J

234 II tf II II 4*̂1  H tt fl „Feld No.13"
(vlastnícke prá-
vo kソユ).

238Il If fi II 45J n IH ff „Feld No.16"
(vlastnícke prá-
vo k '/.i).

n fi K n 242 n n n „Feld No.14"
(vlastnícke prá-
voトリ§).

/ sväzku Levoča I B na strane 101 pod ochranným menom „Hoffnung"
121 fl tt ff ” aea n tt if „Felicita"
125 H 11 fi It S」 (t fl fl „Terezia"
129 f*  n it ti “° フ u n it „Mihály Vibre-

ne"-
sväzku Levoča I D na strane 53 pod ochranným menom “Johann" (Pukáč)-

a prebytok.
“ tf tt If 169 II H M „Oskar**
“ tt h fi 197 n n n „Adolf“

„Ladúlaus"
„Anton"
„Clemens"

.. .. Il II ▲フ’ “ II ff „Páľ*
235 i. Il "JJ l> <1 11 „Harbker Ar-,1 ” thur"
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d) v sväzku Levoča II A na slrnne 17 pod ochranným menom „Neu Simoni"
H n H H 113 “ |( “ „Jozef Blau- 

dunst*'
e) v sväzku Levoča III D na strane 4 pod ochranným menom „Helena" 

(vlastnícke prá
vo k ½).

” H II »I 5 ” f| f, „Ernst"
f) v sväzku Levoča IV na strane 29 pod ochranným menom „Rudolf“

n ” ti n 345 “ ” “ „Clara**
g) v sväzku Prešov I A na strane 63 pod ochranným menom „Anton"

f i «i n n シ2 ” f, t( „Neu Hottnune" 
„Gottfried" 
„Andreas 
Spreng"

h) v sväzku Prešov I B na strane 134 pod ochranným menom „Dorothea'*  
(vlastnícke prâ- 
vo k工％厶)

i) v sväzku Prešov I C na strane 212 pod ochranným menom „Véletlen*'
j) v sväzku Prešov II A na strane 33 pod ochranným menom „Proserpina'*

k) v sväzku Prešov IV na strane 70 pod ochranným menom „Feld No・加" 
„Vargaisch Feld 
No. 29 Ostteil" 
„Vargaisch Feld 
No. 30" 
„Vargaisch Feld 
No. 31" 
„Vargaisch Feld! 
No. 32u 
„Vargaisch Feld 
No, 33“ 
„Vargaisch Felď 
No. 29 Westteil'*

v sväzku Prešov IV na strane 71 pod ochranným menom ,(László mezo
n íl k ‚i 72 n f i ♦♦ “János“

74 íl ti n ti •• it n „Mathaei'*
11 K h i< 75 ti ” íl ..Páľ*

1J v sväzku Rím. Sobota I na strane 124 pod ochranným menom „Kálmán1*
m) v sväzku Rím. Sobota III na strane 8 pod ochranným menom „Vilmos**

o ft M 11 (I ” 7 ” 1» ” „Mihály'*
i, íl n n if 〔° n ” íl i,Lipóť*
■ 1 n 11 11 If M ” M l> “Márton"

12<1 1, 1, 11 1I 丄° Il H II „Imre'*
4Qi, 1， n n ti r， H ” n „Feld No.19“

„Feld No. 21“
57 |( tl H 11 H O， ” H fl ltJohan Nepo- 

muceni**
59 ,, f 1 11 11 3/ " H II „Sidonia'*

' “ くク, .. 11 H °’ H H 11 ‚‚Clementina'*
Íľ7 ,, “ n u ti ° * ” »» ” „Hajdinger**' ‘‘ CQ(l |> n aa n ” ” „Fríedfeld"
RQ “ ” n U ” ” „Felix" a J 

prebytokQ1 ,, .< If 1I ‘エ •' H 1t „Ro-therhut"
” 1Iftti “ fi il il n m n iiKárolymezo'*  

a prebytok
..j K 160 ” d u „Johann"

•' ” " 住クH it 丄 U，.1, f) n „Királymezô*  * 
„Gábor" a 
prebytok

: 二 ......176 ” ” “
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v sväzku Rím. Sobota III na strane 183 pod ochranným menom HKá'lmánM

” D 1) k 11 187 ti „ n
“Anna" 
„Károly”

” „ .................. 200 “ n „Martini'*
“ n i« *t „ 214 n t. H t,Johannfeld

No 3"
„Feld No.14“ 
„Páulfeld No. 21 
Ostteil"
„Feld No. 22“ 
„Feld No. 23" 
„Feld No. 23" 
(banská miCTa) 
„Feld No. 24“ 
„Feld No. 29" 
‚‚Emilia Feld 
Ng 83'1 
„Bonifácius Feld 
No. 92” 
„Šrobárova štôl
ňa1* (pomocné 
dielo)

v sväzku Rím. Sobota III na strane 215 pod ochranným menom

„Štefánikova 
stolná" (pomocné 
dielo) 
„Podsadzková 
šachta'*  (pomoc
né dielo) 
„Feld No. 49”

” ” •*  11 n 224 “ „ ti

“Feld No. 50“ 
„Feld No. 53“ 
„Martin Feld 
No. 56 G“ 
„Feld No. 60" 
„Feld No. 67“ 
„Bonaventura-
feld No. 82“

i*  " ” u n 240 “ „ n „József"

v sväzku Rím. Sobota III na strane 244 pod ochranným menom

„Anton 7**  
„Lucia" 
i,Maria"

” ti »t ” ti 245 11 n n „Kornélia"
•リ n h “ ff *299 ti n n ltRucsna**

304 " 
312“

„Georg", 
„Herkules**  
„Hoffnung'*  
„Arokbánya**  
„Amália" 
„Kobelárka" 
„Porciuncula**  
„János"
„Svätý Prokop 
(ako pomocné 
dielo banskej 
miery Kobelár- 
ka) 
„Aldaska" 
„Peter*  
„Lujza**
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v sväzku Rožňava VI na strane 23 pod ochranným menom ‚‚Gabrielli"
M H h 33 " » n “Regina“
ff ' ■ II tt H 25 ” " ” „Ludvig Spreng"

v sväzku Rožňava VI na strane 26 pod ochranným menom „Sigmund"
” n ti 27 „ “ „Timoíh Kluíl“
tr ti ti n 28 “ “ “ „Kírálymezo"
" n H ti 261“ ” „ “Ludvig Allen

berg" ,
H •• (1 n 325 “ „ ” „Johann"

(vlastnícke prá
vo k 64/128).

.〇) v sväzku Banská Bystrica v babskej knihe počnúc rokom 1887 na strane 243 
pod ochranným menom ‚‚Jamefina" s banskými mierami „Pósatka'*,  „Pohorela 
Jacob", „Luosľ*  a „Hrb" ako príslušenstvom,

p) vo sväzku Banská Bystrica v banskej knihe počnúc rokom 1903 na strane 
411 pod ochranným menom „General Štefánik*',
3, V nasledujúcom uvedené povrchové miery

a) “László” zaznačená v krú'he údeTov obce Štítnik, sväzok IX, Dobšinauer, stra
na 150 (Obvodný b&nský úrad v Spišskej Novej Vsi)(

b) “Károly" zaznačená v knihe údeFov obce Smolníkr sväzok XII, Gölnitz, strana 
125 (Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsí).
4. V nasledujúcom uvedené pomocné diela:

a) „Benedict  zaznačené v knihe údelov obce Stítnik, sväzok 111., Dobšinaer, 
strana 153 (Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici),
**

b) „Timotheus" dedičná Štóla, zaznačená v knihe údefov obce Dobšiná, sväzok 
HL, Dobšínaer, strana. 34 (Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici).
Všetky tieto banské miery, povrchové miery a pomocné diela rozunúa sa so 

-všetkým prísluseiistvoín, menovite so všetkými troskami z vysokých pecí, ako aj tý・ 
mi( ktoré 6a nachádzajú na parcelácht zaznačených vo vložke čís. 600 katastrálnej 
obce Ľubietová.

a) podlá kutacíeho povolenia čís, 608 z 28, marca 1936 v okrese Revúca
5. V nasledujúcom uvedené kutacie práva poťažne výhradné kutíská:

v katastrálnej obci Rákaš 1 výhradné kutisko čís. 1764/1935,
ti il íl 3 tt ti 1768—1770/1935,
tt H 1f 4 n ti 1774—1777/1935,
il H II 4 íl „ 1781—1784/1935,
tl ” Turčok 3 H II 1765—1767/1935,
Il II H 2 Il 11 1771/1935, 

1778/1935,
v katastrálnej obci Nandráž 2 výhradné kutiská čís. 1772—1773/1935,

ti n h 2 177Al780/1935
ハ n u 3 it ti 17B5—1787/1935,

h) Podľa kutacíeho povolenia čís. 4SI zo 4. februára 1936 v okrese Lovinobaňa
v katastrálnej ober Cùiobana 27 výhradných kutísk čís. 943, 947—948, 

952—954/1936, 957— 
960, 963—965/1936, 
967—968/1936, 3896— 
3897/1937, 4686/1937, 
4688-4690, 4697—
4699/1937, 4701—
4703/1937,

n « Turi&ky 10 H >1 944, 94^—951, 955— 
956/1936, 961/1936, 
1632—1634/1938,

い ‚,Točnica 18 Il II 962, 966/1936, 3891—
3895/1937, 
4680, 4683-^685/
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v kalaslrálnej obci Ozdin

1937. 4691—4696/
1937, 4704/1937.

5 výhradných kutísk čis. 945—946/1936.
6812—6814/1937.

1) ” Breznička 7 n n 1597—1603/1938,
II „ Hrabovo 9 n ti 1604—1612/1938^
11 n Kalinovo 31 ti ,ft 4671T673,

4675れ937,
4681T682/1937,
4687/1937,
4700/1937,
1564—1586/1938,

H ” Mládzovo 11 n it 1621—1631/1938,
11 u V. Ves 24 ti n 3878—3890/1937,

4670/1937, 4674,
4676-^1679,
4705/1937,
1855—1858/1938,

c) podlá kutacieho povolenia čis. 
v katastrálnej obci Ochtiná

1400 z 31,decembra 1913 v okrese Dobšin*
2 výhradné kutiská čis. 888/1862,

1336/1863,
n t« 1 ti u čfe. 631/1896,
« 11 5 u «i 1465—1469/1897,
s f« 5 ti ■t 1976—1980/1897,
11 11 1 k i« 3071/1898,
fl 1< 1 ti 41 1594/1904,

11 1 ti tt 335/1906,
,, 2 11 —259—260/1926,
II <f 1 n 1, 382/1934,
ti Štítnik 1 n 1, 670/1869,

1 ■t II 134/1/1872,
,1 ti 2 •i H 594/1874, 

1534/1881,
ti 6 1¢ *1 1481—1486/1896,

ti i* 2 ■ i tt 2362—2363/1898,
lt t« 2 n 11 1449—1450/1904,
)1 u 2 II H 351/1—351/11/1910,-
1, ft 1 n tl 799/1910,
11 M 4 ti tt 268/1926, 

2590, 2592, 
2593/1926,

fl ,1 4 n 2915—2918/1928,
tl 11 4 H H 1708—1711/1929,
II 11 4 n 1t 2504—2507/1929,.

«1 1 íl 11 381/1934,
11 Kobeliarovo 2 íl 11 čís. 560/1870, 

611/1891,
H ♦i 2 íl 11 1321/1888, 

187/1889,
tl ti 2 íl 11 432/VII, 

432/X/1923,
K 2 íl H 432/VIII, 

432/IX/1923,
ft ft 2 ■ i 11 2902—2903/1928.
II tr 2 ff 11 2478/1929, 

383/Ì934,
«I Dobšiná 2 tl II 192/1888, 

85/1897,
If ハ 2 Hl M 611/1—611/11/1912；.
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v kataalrálnei obcí DobMn厶 4
” ” Vyš. Slaná 2

M 2

“ 8
Niž, Slauiá 1

Niž. Slaná 5
Brdárka 2

4

Hanková

Rož. Bystré
n

Gočaltovo

Rochovce 
Henckovce 
Veľ. Polonia 
Gene 
R困ár

2
5
1
7
1
5
2
5
4
1
1
2
5

” ” Petermanovce 1
h “ Gecefovce 1
u l( Rozložná 4

d) podľa kutacíeho povolenia čís. 845 z 
lás, resp. Gelnica
v katastrálnej obci KoŠ. Belá 11

Nem. Lupča 74

” “ Ľubela 5

“ (l KFačany 13
„ ” KFuknava 7
“ ” Krompachy 1
” ” Veľ. Folkmar 2

e) podlá kutacíeho povolenia čís. 9577 
Bystrica
v katastrálnej obci Ľubietová 3

II . H H 5
n h n 34
n n m 22
ft h n 2
................................ 16
■■ «t n 3

výhradné kulifiká 782—785/1931, 
639/1891, 
861/1891,

” “ 747/19C0.
“ “ 432，1—432,U

1923,
„ ” 558—565/1929.
„ „ 1311/1892,
•, ” čís. 2904—2908/1923,
n ” 1570,1894,

11304898,
； " 15fi6ŕ1891,
“ 432/ÍII-

432/VII/1923,
„ „ 1120—1121/1896,
„ „ 56170"929,
“ i, 1611/1896,
” ，， 2919—2925/1928,
” “ 1454/1904,
” ，， 3738—3752/1937,
„ „ 1625—1626/1938.
„ „ 24S-249/1926,
“ ,t 2909—2912/1928,
“ ,, 2913/1928,
” ” 2926/1928,
“ „ 1706—1707/1929,
lf „ ' 2497—2499,

2502—2503/1929.
“ ” 615/1937,
„ m 618/1937,
“ „ 1621—1624/1938,

16. mája 1923 v okrese Lipt. Sv. Miku-

■výhradných kutísk čís. 2208/33, 
2215—2217/33, 
2199/33, 2200/33, 
2202—2206/33,

u “ 2614/26—2618/26,
2450/26—2480/26, 
2483/26—2489/26, 
2509/26—2522/26 
1321/37—1336/37, 
2619/26,

„ ,t 1294/37—1296/37,
1298/37—1299/37,

„ ” 1281/37—1293/37,
“ ” 686/3/13—686/9/13,
” ” 686/10/13,
„ u 686/1/13,

686/2/13,
z 31.decembra 1909 v okrese Banská

výhradné kutiská Čís. 3464—3466/1900,
„ u 6696—6700/1907,
„ “ 696/1—696/34/1919.
„ “ 696/36—696/57/1919,
” „ 712/1—712/2/1920,
” ” 734/31—734/46/1920,
” h 734/48—734/50 Ì 920,
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v katastrálnej obci Ľubietová 2 výhradné kutiská 734/53—734/54/1920,
1( n ” 6 '• n 2473—2478/1925,

▼ okrese Zvolen
v katastrálnej obci Detva 54 výhradných kutisk čís. 11329—11382/ 

1Q17
12 i. ti 11388—11399/1937,
12 i. ti 11403—11414/1937,
4 M ti 11417—11420/1937,

” “ Víflaš 2 n ti 11421—11422/1937,
„ ” Dúbrava 8 ” ti 11423—11430/1937,
„ “ Očová 43 .. u 11431—11473/19S7,
” ” Detva 3 ” ii 11474—11476/1937,
“ “ Hriňová 25 i. 11477—11501/1937,

10 i. «i 11505—11514/1937,
ハ ・i íl 12 »i ti 11516—11527/1937,

6 .. ti čís. 11536—11541/
1937,

9 « ti 11553—11561/1937,
17 n ti 11571—11587/1937,
4 » u 11589—11592/1937.
2 u ti 11597—11598/1937.

íl D ti 23 .. ,i 11601—11623/1937,
v okrese Brezno n Hr.
v katastrálnej obci Jaeenie 30 výhradných kutísk číis. 2069—2098/1929,

6 m ti 2100—2105/1929,
„ “ D. Lehota 7 f. n 210 J2112/1929

5 .. ti 2114—2118/1929,
16 i. n 2123—2138/1929,

1 .. n 2143/1929,
3 .. ti 2147—2149/1929,
2 M ti 2151—2152/1929,

” tt ti 2 ”
2 „

2156—2157/1929, 
2159—2160/1929,

2 „ H 2162—2163/1929,
3 .. 1f 2168—2170/1929,

” „ H. Lehota 18 « tl 2171—2188/1929,
i*  i, x 16 i. n 2190—2205/1929,
h ” Bystrá 1 ” n 2206/1929,
.. ..Bystrá 28 ” M čú. 220^—2236/1929
i. t, Brezno n/Hr, 56 ” it 2237—2292/1929,
” n tr 2 „ 2347—2348/1929,
u tl H. Lehota 2 „ H 3906—3907/1930,
” tl D. Lehota 1 ” 11 3908/1930,
k u Jašenie 1 » fl 3909/1930,
m ” Bystrá 2 ” H 5061—5062/1930,
lt ” Jašenie 52 ” II 6891—6942/1937,
„ 1( Jarabá 9 „ II 2293—2301/1929.

Slovenský štát predáva a predal už sku
točne touto smluvou spoločností Reichs
werke Aktiengesellschaft für Waífen- und 
Maschinenbau ”Hermaim Göring'*  hore- 
uvedené nehnuteľnosti a práva, so vše
tkým príslušenstvom a všetkými na týchto 
nehnuiefnostiach zriadenými podniknú a 
závodmi a ich majetkovými súčasfami, ako 
surovinami, polotovarmi, výrobkami, po
žiadavkami, vodnými právami a vôbec prá

vami každého druhu atď., ale tiež so vše
tkými záväzkami a farchami, všetko toto 
podľa stavu k 31.decembru 1940 a v me
dziach, v ktorých odpredávate? horeuve- 
dené nehnuteTnosti, práva atď. v držbe 
mal a používal alebo bol oprávnený 
k držbe a používaniu.

Spolu sa predávajú tiež v Piesku sa 
nachádzajúce, slovenskému ministerstvu 
národnej obrany patriace obrábacie stroje 
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g prislušenstvom, avšak s tou úpravou, že 
náhrada za ne plaliC sa majúca nebude 
spoluznplaiená kúpnou cenou, ujednanou 
podľa článku IV. tejto smluvy. Naopak, 
kupilef ustáli kúpnu cenu za tieto stroje, 
ako a; podmienky platenia osobitným ujed- 
naním s menovaným ministerslvom.

Výslovne konštatuje, že odpredáva
te! touto smluvou predal všetky nehnuteî- 
nosti, práva atď., nakofko mu tieto patria 
a slúžia k prevádzke uvedených závodov; 
odovzdá teda kupíteľovi na jeho požiada
nie aj neskôr bezplatne dodatočné patričné 
intabulačné alebo iné, k prevodu vlastní
ctva potrebné prehlásenie, ak by v článku 
XII. lejto smluvy obsažené prehlásenie z 
nejakých príčin nebolo vyčerpávajúce.

Podobným spôsobom s druhej strany 
kup=ieľ prenesie zpäť na odpredávatefa ta
ké pozemky, ：ktoré následkom zrejmého 
omylu proti vôli účastníkov smluvy boly by 
zahrnuté do okruhu predaných nehnuieï- 
ností a prenesené na 匕upitefa.

Spoločnosť Reichswerke Aktiengesell
schaft für Waffen- und Maichinf^bau 
,‚Hermann Göring'*  prehlasuje, že smluvu 
prijíma a že kúpené objekty preberá do 
svojho "vlastníctva, a používania.

Odpredávate F zriadi na nehnuteTno- 
stiach, kloré zostanú v jeho vlastníctve, 
k dobru predaných pozemkov všetky slu
žobnosti, potrebné k prevádzke kúpených 
závodov a na požiadanie kupiteTa povolí 
ich vklad bez poplatkov v pozemkových, 
poťažne banských knihách.

Každá jednotlivá služobnosf bude po
volená na základe osobitnej dohody, za 
primerané odškodné, pri čom týmito slu- 
žobnosfamí nesmú byt ohrožené životne 
dôležité záujmy obhospodárovania a pre
vádzky štátnej lesnej správy.

Za služobnosti, ktoré sa už dnes vyko
návajú, neplatí sa žiadne doplňujúce od
škodnenie.

Kupitef aj so svojej strany povolí na 
požiadanie štátu na svojom vlastníctve 
všetky k prevádzke štá'tnych podnikov po- 
irebné služobnosti. V tomto ohľade platí 
absolútna reciprocita v smysle predchá
dzajúcich odsekov.

n.
K prevádzke závodov, kúpených podľa 

predchádzajúceho článku, kupiteľ zariadi 
založenie spoločnosti so sídlom na Slo
vensku (v ďalšom texte ‚‚Spoločnosť ), na 
ktorú sa majú preniesť jeho práva a po
vinnosti z 'tejto smluvy vyplývajúce. Vsiup 
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spoločnosti do práv a povinností z lejto 
smluvy na miesto kupilefa, s oslobodzu
júcim účinkom pre neho, nastáva písom
ným prehlásením voči odpredávateíovi.

III.

Kupiteľ vzal na vedomie obsah v odpi
se pripojeného ujednania (v dalšom texte 
„ujednanieM)i ktoré odpredávatef dnešné
ho dňa uzavrel so spoloónostou Zbrojovka 
Brno, a. s.

IV.

Kúpna cena pozemkov, vecí a práv, 
uvedených v článku L, činí Ks 70,000.000, 
slovami: sedemdesiat miliónov korún slo
venských. '

Táto sa však zmenšuje o straty, ktoré 
v článku I, uvedené závody utrpely v dobe 
od 1.januára 1938 do 31.decembra 1940- 
Obidve smluvné strany uznávajú vopred za 
záväznú výšku strát, majúcich sa zistí t po
dľa § 3 ujednania.

Kúpna cena sa bezúročné pozhovie a 
zaplatí sa odpredávateíovi vo výške roč
ného čistého zisku, podliehajúceho zvlášt
nej daní zárobkovej, po odčítaní oných po
ložiek, kloré treba súkromnohospodársky 
pokladať síce za trovy, sú však obsažené 
v zdanenom čistom zisku a po odčítaní šta
tutárnych prídelov rezervnému fondu spo
ločnosti, ktoré nesmú činiť viac než 15°/u 
bilančného čistého zisku. Pri zistení daňo
vého základu neberie sa zrelel na ú Ta vy, 
poskytnuté podľa článku V.

Penzijné ťarchy, ako aj záväzky, ktoré 
sa majú považovať za ún rovné, bude Slo
venský štát znášať zo svojho a priamo ich 
platby konať.

V.

Slovenský štát, uznávajúc mimoriadne 
fažkč hospodárske a zemepisné položenie 
v článku I. spomenutých závodov, poskytne 
kupíteľovi ohľadom spomenutých závodov 
z titulov: daň z obratu, dopravné sadzby, 
zvláštna daň zárobková s prirážkami, na 
dobu desať rokov, počnúc 1.januára 1941, 
tiTavy v pevnej ročnej výške Ks 15,000 000, 
siovami: piitnás f milionov korún sloven
ských. .

Ak by sa podstatne zmenil terajší po
mer medzi daňami, dávkami, poplatkami a 
dopravnými sadzbami, špeciálne kupileTa 
sa týkajúcimi a medzi ich všeobecnou úrov
ňou, zídu sa smluvné strany, aby sa v tom
to oh ľade dorozumely.
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Je však shoda v tom ohTade, že slovcn-1 
ská vláda poskytnutá Úľavy nebude zmeň-； 
sova t azda zvláštnym zaťažovaním kúpi- I 
tcfa. j

Po zaplatení celej kúpnej ceny prina- | 
vráti kupilef bezúročné odpredávalcľovi 
polovicu celkovej sumy úľav, a to piate- 
nim točne lOn，o z čistého zisku.

Pre vypočítanie čistého zisku platia ob
dobne ujednania článku IV., odsek druhý.

VI.

Smluvné strany shodné uznávajú, že k 
dosiahnutiu rentability v článku L spome
nutých závodov, — o ktorú obidve strany 
usilujú — a tým tiež k povzneseniu sociál
neho a hospodárskeho položenia hospodár
skeho priestoru Slovenska, potrebné ic 
prevedenie značných investícií. Rozsah, 
druh a dobu investícií určí kupiteT v rámci 
hospodárskej nosnosti. Pre najbližšie 2—3 
roky prichádza v úvahu asi 50,000.000 Ks.

Ak by sa moderaizovaním a racionali- 
zovaním v článku I. spomenutých podnikov 
uvoľnili robotníci, kúpite! sa vynasnaží, 
aby sa vyhnulo sociálnym nesnadzam, za- 
mestnaf týchto robotníkov vo svojich iných 
koncernových podnikoch na Slovensku. 
Slovenský štát však poskytne pri tom svo
ju podporu zákonnými a administratívny
mi opatreniami, ktoré sú mu pri takých 
presunoch k dispozícii.

Kupileî sa vynasnaží, uznávajúc vý
znam hospodárskych a sociálnych záujmov 
Slovenského štátu, zariadif svoje obchodné 
vedenie v závodoch v článku L spomenu
tých tak, aby terajší obrat týchto závodov 
v rámci hospodárskych možností sa zvýšil.

' VII.

KupiteT sa vynasnaží v kúpených závo
doch zamestnávať prednostne slovenských 
štátnych príslušníkov, najmä z najbližšieho 
okolia závodov, nakoľko potreba odborne 
skolených pracovných síl môže byf krytá 
v tuzemsku. Prípadne potrebné povolenia 
k pobytu a pracovné povolenia pre cudzo
zemské pracovné sily udelí Slovenský šiat 
a to za minimálne zákonné poplatky.

Slovenská vláda zaríadit aby do okres
ných sociálnych poisťovní prevedení členo
via osadzeneelva, počnúc 1,januárom 1941, 
v týchto ústavoch boli a zostali poistení za 
rovnakých podmienok, ako týmto ústavom 
do tej doby už patriaci členovia. Táto úpra
va nevzťahuje sa však na osadzenectvo či
stých banských podnikov.

VIII.
KupilcTovi poskytnú ea pre závody v 

článku I. spomenuté všetky tie ú Ťavy a vý
hody, ktoré Slovenská vláda poskytne aj 
iným podnikom rovnakého alebo príbuzné
ho druhu na Slovensku (klauzula najvyš
ších výhod).

IX.
Slovenský štát učiní potrebné za úče

lom oslobodenia od všetkých dani, poplat
kov a dávok, ktoré boly z prechodu práv a 
z právnych úkonov od 28. septembra 1933 
až inkluzíve do vnesenia v článku I. spo
menutých podnikov do založif sa majúcej 
spoločnosti na území Slovenského štátu 
predpísané, ešte budú predpísané alebo 
majú byf zaplatené. To isté platí aj pre 
všetky dane, poplatky a dávky, ktoré sú
visia s utvorením novej spoločností.

To isté platí pre túto smluvu a jej pre
vedenie.

Kúpite] podnikne so svojej strany vše
tko, aby ciefom zmenšenia strát v článku 
I. spomenutých podnikov dosiahol u úra
dov Protektorátu zrušenie daní, poplatkov 
a dávok z titulu smluvy medzi býv. Česko
slovenským štátom a spoločnosťou Zbrojov
ka Brno, a. s. zo dňa 28. septembra 1938 
a z jej prevedenia, 

o

X.
Kúpite r sa zaväzuje, že pri odpredaji 

svojich výrobkov bude prednostne braf 
ohlad na domácu potrebu, predovšetkým 
však na potrebu štátnych podnikov a závo
dov,

XL
KupiteF priznáva odpred百vateTovi pred

kupné právo na závody, spomenuté v člán
ku L tejto smluvy. Toto predkupné právo 
nemá však žiadnej platnosti pri predaji 
týchto závodov vnútri koncernu akciovej 
spoločností Reichswerke „Hermann. Gö
ring'*.

XIL

Obidve smluvné strany prejavujú svoj 
súhlas s tým, aby vlastnícke právo pod Ta 
tejto smluvy bez ďalšieho dotazovania vte
lené bolo v prospech spoločnosti Reichs
werke Aktien ロ esellschaít für Waffen- 
und Maschinenbau “Hermann Göring**  v
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Janský ch a pozemkových knihách, u vede- 
:ných v článku L, na nehnuteľnostiach v 
"tomže článku uvedených.

xin.
Ujednáva sa, že pre prípadné právne 

Äpory z titulu tejto smluvy alebo jej pre- 
■vedenia, nakoľko súdna kompetencia n(e je 
zákonom výlučne stanovená, príslušné sú 
jedine vecne príslušné súdy v Bratislave.

XIV.
Táto smluva sa uzaviera s výhradou 

udelenia schválenia príslušných ríšskych 
«initeîov a slovenského snemu.

XV.
Táto smluva bola vyhotovená v dvoch 

rovnakoznejúcich exemplároch a podpísa
ná; každá smluvná strana dostala po jed・ 
:nom exemplári.

Integrálnu časť tejto smluvy tvorí:
Ujednanie z dnešného iňa medzi Slo- 

•venským štátom a Zbrojovkou Brno, a. s.
Podpísané v Bratislave dňa 29. III. 

H941.
Minisler financií

Dr. Mikuláš Pružinský v. r.f ■
Minister 'dopravy a verejných prác 

Julius Stana v. t.

Reichswerke Aktiengesellschaft 
■für Waffen- und Maschinenbau 

„Hermann Göring"
Voss m. p.

C
Bratislava, dna 29. III. 1941.

Keichswerke Aktiengesellschaft für 
Waffen - und Maschinenbau 
.„Hermann Göring**

Berlin.
So vzťahom na smluvu, uzavretú dneš

ného dňa medzi slovenským štátom a Va
šou spoločnosťou ohľadom získania Pod- 
ľbrezovských závodov, podpísaný minister 
financií Dr. Mikuláš Pružinský a podpísaný 
minister dopravy a verejných prác Július 
Stano v zastúpení Slovenskei vlády a me- 
nom slovenského štátu potvrdzujú Vám 
týmto nasledujúce:

1.Slovenská vláda uznáva, že zaistenie 
postačujúcej surovinovej základne pre pre

vádzku Podbrezovských závodov je rozho
dujúcim predpokladom pre získanie lýcnto 
závodov Vašou spoločnostou. Je preto ho
tová poskytnút pri zaistení nutnej surovi
novej základne svoju éo najďalej siahajúcu 
podporu. V lomlo smysle je najmä hotová:

a) poskytnúť Vám resp, k prevádzke 
závodov založiť sa majúcej spoločnosti, ne
obmedzené predkupné právo na všetky, 
v majetku Slovenského štátu sa nachodia
ce, alebo ním v budúcnosti získať resp, 
otvoriť sa majúcn bane na železnú rudu, 
vápenec a uhlie, ako aj na ich produkty, 
ďalej na kutacie práva a banské miery na 
železnú rudu, pokiaľ tieto majú význam 
pre prevádzku spomenutých závodov po
dľa ich hospodárskeho účelového určenia,

b) blahovoľne nakladať so žiadosfami 
kupi'teľat resp. “Spoločnosti“ o prenecha
nie kúpou alebo prenájmom pod a) spome
nutých objektov,

c) podporovať Vás resp. „Spoločnosť' 
podľa najlepších si], v prípade potreby 
v rámci platných zákonov, pri všetkých 
rokovaniach ohľadom získania pod a) spo
menutých objeklov, pokiaT sa tieto nena
chodia vo vlastníctve Slovenského šlalu.

d) pri všetkých medzištátnych rokova
niach a vnútroštátnych úpravách, ktoré sa 
dotýkajú problému zaistenia rudnej základ
ne pre Podbrezovú, braf prednostný ohľad 
na oprávnené záujmy P o dbrezovských zá.- 
vodov, po predchádzajúcom dorozumení 
s Vami, resp, so „Spoločnostou".

2, Slovenská vláda uznáva, že v záujme 
uskutočnenia hospodárskej výstavby Pod
brezovej, o ktorú zúčastnené stránky usi- 
lujú, je povinná umožniť a čo najviac 
usnadniť všetky, k tomuto cieľu potrebné 
finančné transakcie.

Preto je najmä hotová:
a) v dohode 6 príslušnými ríšskymi 

úradmi umožniť hneď hladký transfer vše
tkých platieb z územia Veľkonemeckej rí
še, ktoré sú určené, aby slúžily úlohám 
‚‚Spoločnosti,**

b) poskytnúť Spoločnosti'  podľa mož
nosti podporu pri vyzdvihovaní úverov na 
domácom peňažnom trhu,

*

c) v rámci medzištátnych dohôd umož
niť transfér buď v hotovosti buď vo forme 
tovarových dodávok tak pri splácam even
tuálnych vo VeFkonemeckej ríši vyzdvi
hnutých úverov i s Úrokmi, ako aj transfér, 
po splnení dohodnutých povinnosti, zbýva- 
júcich čistých ziskov, Ictoré by „Spoloč" 
n osť" zo získaných podnikov docielila.
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3. Slovenská vláda povolí bezcolný do
voz takých strojov a predmetov zariade
nia； ktoré sú určené, aby slúžily k ďalšej 
výstavbe Podbrczovských závodov a neda
jú sa v tuzemsku zadovážiť. Tento záväzok 
platí len na dobu 10 rokov.

4. Slovenská vláda bude so zvláštnou 
blaho\ornos(ou nakladať so žiadosfami 

„Spoločnosti" o získanie pozemkov zo štál- 
neho majetku, ktoré sú potrebné alebo 
účelné pre výstavbu závodov.

Minister (injneil

Dr, Mikuláš Pružinský v. r.,
minister dopravy a ver. prác.

Julius Stano v. r.

Tlač; Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra t.12.
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publikou a Švajčiarskom.—145. Nariadenie e mocou zákona o pracovnej povinnosti po*  
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o oprave tlačových chýb vzníklých pri vyhlasovaní právnych predpisov v Slovenskom 

zákonníku.

143.
Nariadenie 

zo dňa 28. júnd 1941
o vylúčení Židov z verejných služieb, o ich 
odškodnení a o úprave niektorých perso
nálnych pomerov štátnych a verejných 
zamestnancov-Žídov a ich pozostalých.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 
zákona Č. 210/1940 SL z. nariaďuje:

Č a s C prvá.
Vylúčenie Židov z verejných služieb.

§ I.
(')Zd (§ 1 nár. č. 63/1939 SI. z.) ne- 

6mie byf ustanavený a zamestnaný v služ
bách Štátu, taktiež v filužbách samospráv
nych korporácií a verejných ustanovizní 
vôbec, počítajúc do toho aj nositeľov 
verejno-právneho poistenia, a to ani ich 
alebo nimi spravovaných alebo dotova
ných ústavov, podnikov, fondov a zaria
dení, vyjmúc židovských kultových, kultúr
nych a sociálno-zdravotných ustannavizní.

円 Žid nesmie byf ustanovený za znal
ca, odhadcu, tlmočníka, sudcu-laika, kon
kurzného správcu, vnúteného správcu 
v súdnom alebo inom konaní, poručníka, 
opatrovníka alebo vôbec funkcionára 
akýchkoľvek štátnych, verejno-právnych I 
územných alebo záujmových korporácii 
a ustanovizní, vyjmúc ustanovenie za po
ručníka a opatrovníka pre poručenca ale
bo opatrovanca-Žida.

(>]Z dôvodu verejného záujmu alebo । 
iných osobitného zreteľa hodných dôvo- I 

dov môže príslušný minister povolit vý
nimku zpod ustanovenia § lf ods.1 a 2.

(2) Povolená výnimka môže byf mi- 
niâtrom kedykoľvek odvolaná.

Ceno Ks 1.20,

Židia, ktorým nebola povolená výnim
ka, alebo u ktorých bola výnimka odvola
ná, musia byf zo služieb (§ 1)prepustení.

§4.
(り Prepustenie podľa tohto nariadenia 

neprekáža zaviesť, respektíve ukončit 
disciplinárne konanie proti prepustenému 
zamefi tnancovi*2idovi  pre čín spáchaný 
pred prepustením.

(2) Ustanovenie ode.1 platí i vtedy, ak 
disciplinárne konanie bolo zaplavené z dô
vodu prepustenia zamestnanca-Žida zo 
služby podľa vládneho nariadenia c, 74/ 
1939 SI. z. V tomto prípade má 6a dificipli- 

I nárne konanie znovu zahájif, í keď- bolo 
I zastavené.
j (3) Pri disciplinárnoin odsúdení možno 
I ako disciplinárny trest vysloviť tiež stratu 
I odistupného.
' Časf druhá.

Odškodnenie prepustených zamestnancov- 
Židov.
§5.'

(り Zameslnanci-Židia prepustení zo 
átátnych alebo verejných služieb, ktorí vy
kazujú menej ako 10 rokov skutočnej 
služby započítateľnej pre výmer výslužné- 
ho, dostanú za každý celý rok tejto služby 
odstupné vo výške 8% penzijnej základne.

ド)Skwločnou službou treba rozumieť 
iba skutočne vykonanú verejnazamestna- 
neckú alebo inú službu započítanú zhod
notením prémiových rezerv.
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§ 6.
(')Zamestnanci*2idia,  ktorí vykazujú 

aspoň 10 rokov skuločnej služby započíta- 
tefncj pre výmer výslužného, môžu gì 
zvoliť:

a) aleba odstupné,
b) alebo nárok na odpočivné platy.
(2 ) Volbu podľa ods.1 treba vykonať 

písomne u úradu príslušného k poukázaniu 
služobných platov, a to do trach mesiacov 
od dňa prepustenia. Ak nebola volba 
v tejto lehote vykonaná, zachová 6a nárok 
na odpočivné platy podľa ads.1,píem, b).

(')Zamestnanci-Židia, ktorí si zvolili 
odstupné podľa § 6, ods.1,písní.a)( do
stanú za prvých 10 rokov skutočnej služby 
započítateľnej pre výmer výslužného po 
8°/o, za každý ďalší celý pk tejto služ
by po 6% penzijnej základne. Toto od
stupné ne£mie prevyšovaf dvojnásobok 
penzijnej základne.

ド)Ustanovenia § 5, ods. 2 platia ob
dobne.

§8.
(リ Nárok na výplatu odpočivných pla

tov podfa § 6t ode.1, písní, b) vznikne 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
dovŕšení 60. roku veku zamestnanca. Ná
rok na výplatu odpočivných platov vznik
ne i pred dovŕšením 60. roku veku, ak za
mestnanec je trvale neschopný na akýkoľ
vek zárobok pre nemoc, ktorú si sám 
umyfietoe nezavinil; výplata odpočivných 
platov sa uskutoční od 1.dňa meliaca na
sledujúceho po preukaze tejto neschopno
stí svedectvom úradného lekára.

(2 ) Odo dňa prepustenia až do dňa na
dobudnutia nároku na výplatu odpočivných 
platov povinný je zamestnanec platif udr- 
žovací príspevok ročne 3% poslednej pen
zijnej základne. Udržovací príspevok tre
ba platiť vopred v polročných termínoch 
na účet úradu, príslušného na vymeranie 
odpočivných platov. Ak sa zamestnanec 
oneskorí so zaplatením udržovacieho prí
spevku dlhšie ako jeden rok, zanikajú ná
roky podľa ods.1.

(s) Odpočivné platy sa vymerajú podľa 
platných predpisov z penzijnej základne, 
ktorú má zamestnanec v de五 prepustenia a 
podľa započítateľného služobného času v 
tento den, pričom výslužné sa sníži o 30%. 
Týmto snížením nesmie klesnúf výslužné 
pod 6.600 Ks ročne.

o n n í k č. 143.

§ 9・
(リ Zaopatrovacie platy pozostalých po 

zamestnancoch — Židoch, ktorí 6Í zvolili 
nárok na odpočivné platy podTa § 6, ods, 
1,písm. b) a zomreli pred dovŕšením 60. 
roku veku, vymerajú sa podľa platných 
penzijných predpisov. Nárok na ne vznikne 
len, ak zamestnanec splnil povinnosť, ulo
ženú v § 6, ods. 2. Zaopatrovacie platy sa 
vymerajú z penzijnej základne, ktorú má 
zamestnanec (manžel alebo otec) v deň 
prepustenia a podľa započítateľného času 
v tento den, pričom platia ustanovenia § 
11.

(2) Zaopatrovacie platy po zamestnan- 
coch-Žídoch, ktorí zomreli v činnej službe 
za účinnosti tohto nariadenia, vymerajú sa 
tiež podľa ods.1.

(3) Ümrtné v prípadoch ods.1 a 2 sa 
snižuje na polovicu.

Č as f tretia.

Zmena niektorých ustanovení o odpočiv
ných a zaopatrovacích platoch.

§ 10.

Výslužné požívateľov štátnych odpo- 
čívných platov Židov (§ 1 vl.nár. č. 63/1939 
SI. z) sa snižuje odo dna nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia o 3O°/o. Týmto 
snížením nesmie kiesnUf výslužné pod 
6.600 Ks ročne,

§ 11.

(*)  Vdovská a sirotská penzia poberaná 
požívateľmi-Židmi (§ 1 vl.nár. č. 63/1939 
SI. z.) snižuje sa odo dňa nadobudnutia 
účinností*  tohto nariadenia o 3O°/o. Týmto 
snížením nesmie klesnúf vdovská penzia 
pod 6,000 Kfi, sirotská penzia však pod 
3.000 Ks ročne.

(2) Príspevky na výchovu sa vymerajú 
zo snížený) vdovskej penzie.

§ 12.

(')Zaopatrovacie platy pre pozostalých 
po zamestnancoch-Židoch, ktorí zomrelí 
vo výslužbe za účinnosti tohto nariade
nia, vymerajú sa podľa pla'Lných predpi
sov, pričom platí ustanovenie § 11.

(り Ümrtné po zamestnaïicoch-Zidoch, 
ktorí zomreli vo výslužbe, sa vymeria 
z výslužného snížcného podľa § 8 a 10.
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Časť fi t v r I á.
Všeobecné ustanovenia.

§ 13.

(3) Zruíuje 6a vládne nariadenie 瓦 74' 
1939 SI,z,, nariadenie s mocou zákona č. 
7/1940 SI. z. a nariadenie s mocou záko
na シ 40/1940 SI. z.

(')Odstupné sa vyplatí najviac v Šty
roch termínoch, a to do troch, šiestich, de
viatich a dvanáslích mdsiacov od prepu- 
sttenia; odstunpé, ktoré neprevyšuje sumu 
2.000 Ks sa vyplatí naraiz; odstupné, ktoré 
prevyšuje túto sumu, sa vyplatí tak, aby 
splátky boly až do vyčerpania odstupné
ho aspoň 2.000 Ks.

(2) Poskytnutie odstupného vylučuje 
vydanie prevodnej sumy podlá predpisov 
o v&rejnoprávnom poistení a vrátenie pen
zijných príspevkov.

§ 14.
Ustanovenie § 28, od<s.1,veta druhá 

vládneho nariajdenŕa č. 380/1938 Sb. z. a m 
a ustanovenie § 12, o'ds. 2 až 6 zákona č. 
40/1941 SL z. neplatia pre požívateľov 
štátnych odpočivných a zaopatrovacích 
platov, upravených týmto nariadením.

§ 17.
C) Toto nariadenie platí odo dňa 

1,júla 1941 a vzťahuje sa aj na za・ 
mestnancov-Židov prepustených po 31.má
ji 1940, ale pred účinnosťou tohto nariade
nia. Voľbu podľa § 6, ods. 2 v tých prípa
doch, ak zamestnanec-2id bol prepuslený 
pred účinnosťou tohto nariadenia, možno 
vykonať do jedného mesiaca odo dňa účin
ností tohto nariadenia, ináč platí ustano
venie § 6, ods, 2, druhá veta.

(?) Toto nariadenie vykonajú všetci 
členovia vlády.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Dr, Fritz v. r.
aj za minislra Calloia

Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r. 
Sivák v. r. Stano v. r.

§ 15.
(*)  Štátnymi zamestnancami v smysle 

(ohto nariadenia sú všetci za-me^tnanci 
stálu, ústavov, podnikov, fondov a zaria
dení štátnych alebo štátom spravovaných.

(2) Ustanovenia tohto nariadenia platia 
i pre sudcov.

(a) Ustanovenia tohto nariadenia plaitia 
tiež i pre

a) učiterov, na ktorých sa vzťahuje uči
teľský zákon č. 104/1926 Sb. z. a n.,

b) neštátnych profesorov stredných  
škôl, ucrteT&cých úsrtavov a iných vyšších 
učilíšf,

1

c) osoby, na ktoré sa vzťahuje zákon 
č. 70/1930 Sb. z. a n. a pre ostatných prí
jemcov odpočívtnych a zaopatrovacích 
platov — Židov, vyplácaných štátnou sprá
vou železničnou, pričom smluvné výhrady 
odporujúce lomuto nariadeniu sa rušia；

d) pozostalých po osobách uvedených 
pod písní, a) až c)t nakoľko nespadajú pod 
u stanovenia ods.1.

§ 16.
C) Všetky ustanovenia o najnižšom vý

mere odpočivných a zaopajtrovacích pla
tov nepl<atía pre osoby, na ktoré sa vzťa*  
hu j e toto nariadenie, okrem prípadov, 
v ktorých podľa dóteraz platných predpi
sov je určený najnižší ročný výmer nižší 
ako 6.600 Ks u odpočívnych platov a u za
opatrovacích platov nižší ako 6.000 Kg 
ročne.

144.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dna 28. júna 1941, 

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o úprave pla
tobného styku medzi Slovenskou republi

kou a Švajčiarskemu
Podfa § 4 vládneho nariadenia c. 179/ 

1931 Sb. z. a n., ktorým sa vykonáva usta
novenie bodu 2, § 2 zákona č. 7*  1*)34  Sb. 
z. a n.( ako aj § 9 opatrenia Stáleho vý
boru č, 166/1929 Sb. z. a n., a podľa § 1 
vládneho nariadenia £. 3/1939 SI. z. 
hlasujem opatrenie Slovenskej národnej 
banky v Bratislave č. 29.

Súčasne zrušujem vyhlášku Č. 189/1939 
SI. z.

Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie 
Slovenskej národnej banky 

(č. 29) 
zo dňa 24. júna 1941

o úprave platobného styku medzi Sloven« 
skou republikou a Švajčiarskom.

§ 1.
K uskutočneniu platieb medzi Sloven

skou republikou a Švajčiarskom slúži „Dis
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pozičný účet" Slovenskej národnej banky 
vedený vo Sfrs u Švajčiarskej národnej 
banky v Zíirichu.

§ 2.

Cez „Dispozičný účet" možno konať: 
a) plalby za tovar slovenského pôvodu 

dodaný do Švajčiarska a za tovar švajčiar
skeho pôvodu dodaný na Slovensko;

b) platby slovenských dlžníkov voči 
švajčiarskym veriterom za dodávky tova- 
varov nešvajčiarskeho pôvodu, nakoHco 
dodávky na Slovensko boly uskutočnené 
pred 15. marcom 1939;

c) platby za práce slovenských a švaj
čiarskych firiem v zošľachfovacom styku;

d) platby za vykonané služby (ako pro
vízie, honoráre atď.) a iné vedlajšie vý
davky) ako platy, mzdy, tantiemyt patent
né poplatky atď.);

e) platby z titulu režijných výdavkov;
f) platby za autorské, licenčné a po

dobné poplatky;
g} platby za úroky, podiele na zisku a 

iné kapitálové výnosy;
h) platby z poisfovacích a zaisťovacích 

smlúv;
i) platby v cestovnom styku, podpory, 

študijné výdavky a podobné;
k) všetky ostatné platby, na ktorých 

sa Slovenská národná banka dohodne so 
švajčiarskym zúčtovacím miestom.

(*) Švajčiarski dlžníci, ktorí majú voči 
slovenským veritefom záväzky uvedené 
v § 2, zaplatia ich pri splatnosti vo 
Sfrs na „Dispozičný účet*'  Slovenskej ná
rodnej banky u Švajčiarskej národnej ban
ky v Zürichu. Ak záväzok švajčiarskeho 
dlžníka zx)ie na inú menu než Šfrs alebo 
Ks, zaplatí švajčiarsky dlžník patričnú 
protihodnotu vo Šŕrs podľa kurzu prísluš
nej meny v Zürichu platného v deň plat
by.

(3) Slovenským dlžníkom, ktorí uhra
dzujú svojim švajčiarskym veriteľom zá
väzky, uvedené v § 2, pridelí Sloven
ská národná banka príslušnú suidu vo Sfrs 
proti složeniu protihodnoty v Ks. Ak zá
väzok slovenského dlžníka znie na inú me
nu ako Ks alebo Šfrs, prepočíta sa závä
zok ne Sfr6 pri kurze príslušnej meny 
v Zürichu platnom v deň pred vykonaním 
platby u Slovenskej národnej banky.

(J) Pre prepočítanie Šfrs na Ks a opač
ne je smerodajný kurz určený Slovenskou 
národnou bankou pre slovenďko-švajčiar- 
sky clearing.

§ 4.

Úhrady do Švajčiarska cez „Dispozič
ný účet'*  prijíma Slovenská náirodná ban
ka výhradne len prostredníctvom Sloven
skej banky v Bratislave.

§ 5.

Keď zostatok na „Dispozičnom účte'*  
Slovenskej národnej banky dosiahne sumu, 
k odkupu ktorej 6a Slovenská národná 
banka zaviazala, môže Slovenská národná 
banka odmietnut prijímanie dalších úhrad 
na jej „Dispozičný účet". V tomto prípade 
Švajčiarski dlžníci môžu platiť svoje zá
väzky voči slovenským veritefom na 
Qsábíltny účet u Švajčiarskej národnej ban
ky v Zürichu, zvaný „Vorkonto-Slowakei" 
v prospech patričných slovenských veríte- 
lov. Ak zostatok sa „Dispozičnom účte*'  
Slovenskej národnej banky klesne pod su
mu, k odkupu ktorej sa Slovenská národ
ná banka zaviazala, prevezme Slovenská 
národná banka položky složené na „Vor
konto-Slowakei'*  v zodpovedajúcom roz
sahu a v chronologickom poradí ich pla
tenia.

§6.
C) Slovenská národná -banka bude vy

berať pri niektorých úhradách do Švaj
čiarska osobitný príplatok v prospech 
“Švajčiarskeho fondu". Výšku príplatku 
ako aj druh úhradt z ktorých 6a príplatky 
budú vyberaf, určí Slovenská národná 
banka po dohode 60 Schweizerische Ver- 
rechnungstelle vždy na určité obdobie.

(り Prostriedky na „Švajčiarskom fon" 
de" budú použité k umožneniu obchodov, 
kforých iifikutočnenie naráža na cenové 
ťažkosti. Slovenská národná banka dohod
ne sa so Schweizerische Verrechnungstel
le na tých obchodoch, ktoré majú byf pre 
určité obdobie z prostriedkov fondu 
umožnené.

§ 7.

(*)  Slovenský dlžník zbavuje 6a 6vojho 
záväzku voči švajčiarskemu veriteľovi, 
ak veriteľ obdiržal plnú hodnotu svojej 
pohľadávky.

(a) Švajčiarsky dlžník zbavuje 6a svojho 
záväzku voči slovenskému veriteľovi, keď 
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veriteľ obdržal plnú hodnotu svojej po
hľadávky,

§ 8.

Ročný úhrn platieb zo Slovenska do 
Švajčiarska uvedených v bode g), § 2 
môže dosiahnuť najviac 20% zo súm uhra
dených Slovenskej národnej banke cez jej 
„Dispozičný účet".

§ 9.
Slovenská národná banka bude vyberať 

pri úhradách do Švajčiarska ako aj pri vý
platách 6úm došlých cez jej „Dispozičný 
účet" pre slovenských veriteľov odmenu 
vo výške 3°/nn najmenej Ks 5.——z položky 
okrem poštovného a skutočných trov,

§ 10.
■ Toto opatrenie nadobúda účinnasf 

dňom vyhlásenia.

§ 11.
Opatrenie Slovenskej národnej banky 

と ô, uverejnené vyhláškou ministra fi
nancií č. 189/1939 SI. z. sa zrušuje.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE.

Guvernér: Riaditeľ:
Dr. Karvaš v. r. Ing, Pázmán v. r.

145.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 2. júla 1941 

o pracovnej povinnosti poslucháčov vyso
kých škôl a absolventov škôl stredných.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona Č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 3.
Poslucháčov prikazuje do práce Ústred

ný úrad práce podľa ohlásenej potreby 
jednotlivým podnikom. Ústredný úrad prá
ce môže poslucháčov použíC tiež ako ve
dúcich pre osobitné pracovné jednotky 
alebo na iné úlahy,

§4 .
(')Pracovnej povinnosti podfa § 1 ne

podliehajú:
a) poslucháči, ktorí dobrovoľne konajú 

vojenskú službu,
b) poslucháči lekárskej fakully, ktorí 

hadnoverne preukážu, že konajú obvyklú 
prázdninovú prax v nemocniciach, alebo 
ktorí 6Ú určení pre osobitné zdravotné 
služby,

c) poslucháči vysokých škôl technic- 
kýchj ktorí konajú povinnú prázdninovú 
prax podľa nariadenia s mocou zákona č. 
94/1941 SI. z..

d) poslucháči trvale už zamestnaní ale
bo zárobkové činní,

e) poslucháči bohoslovia.
(2) Z dôvodov osobitného zreleFa hod

ných môže Ústredný úrad práce oslobodiť 
poslucháča od «plnenia pracovnej povín- 
no6H podľa § 1.

f1) Pracovnú pavinnosf podlá § 1 mô- 
už v odôvodnených prípadoch poslucháči 
splniť aj v poľnohospodárskom alebo živ
nostenskom podniku svojej radiny alebo 
svojho živiteľa.

(2) Poslucháči, ktorí chcú pracovnú po- 
vúiuiosf splnit podľa ustanovenia ods,1(sú 
povinní to ohlásif Üstrednému úradu prá
ce 6 udaním, aký čas 6Í vyžiada ich práca 
v podniku ich rodiny, poťažne živiteľa. 
Tento údaj má byf potvrdený obecným 
(obvodným) notárskym úradom — v Brati
slave mestským notárskym úradom.

Poslucháči vysokých škôlt ako aj ab
solventi škôl stredných — slovenskí štát
ni občania — (v ďalšom texte ‚‚posluchá- 
či“)sú povinní cez prázdniny konať paFno- 
hgpodárske, pripadne iné práce.

§ 2.

Na práce podFa § 1 sú poslucháči po
vinní každoročne — osobne alebo písom
ne —sa prihlásiť do t. júla na Ústrednom 
úrade práce v Bratislave.

Za prácu vyfleonanú podlá § 1 prislú
cha poslucháčovi primeraná odmena, kto
rej výšku určí Ústredný úrad práce.

(')Pre právny pomer medzi zamestnáva
teľom a poslucháčom platia obdobne usta
novenia zákona & 244/1922 Sb. z. a n. 
v znení právnych predpisov tento zákon 
meniacich a doplňujúcich s odchýlkami, 
plynúcimi z tohto nariadenia.
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(1 Poslucháči vykonávajúci pracovnú 
povinnosf podľa tohto nariadenia podlie
hajú len nemocenskému a úrazovému po
isteniu.

§ 8.

(l) Poslucháč je povinný pri zápise na 
vysokú školu predostrieť potvrdenie 
Ústredného úradu práce o splnení pracov
nej povinnosti alebo potvrdenie, že pra
covnej povinnosti nepodliehal alebo že bol 
cd nej oslobodený (§ 4).

ド)Poslucháčovi, ktorý potvrdenie po
dľa ods.1 nepredostrie alebo sa dostatoč
ne neospravedlní, má 6a odopriet zápk na 
vysokú školu, a to na jeden alebo na dva 
semestre.

Poslucháč, ktorý 6a neprihlási k výko
nu práce podľa tohto nariadenia alebo kto
rý nenastúpi do prikázanej mu práce ale
bo sa predčasne bezdôvodne z nej vzdiali; 
potresce 6a za priestupok okresným (štát
nym policajným) úradom, peňažným tres
tom od 10 Ks do 1000 ks, ktorý 6a má 
v prípade nevymožitefnosti premenif na 
zatvorenie od 1 dňa do 30 dní.

§ 10.
(')V roku 1941 treba prihlasovaciu po- 

vinnosf uvedenú v § 2 splniť do 12. júla 
1941.

ド｝ Poslucháči, ktorí sa v roku 1941 pri- 
hlásiB už na Generálnom sekretariáte 
HSĽS alebo u Deutsche Partei — Haupt
amt für Wehr- und Arbeitsdienst — k vý
konu dobrovofnej pracovnej povinností, 
nemusia sa už prihlasovať podľa § 2. Inak 
aj o nich platia ustanovenia tohto naria
denia,

§ 11.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
vnútra 60 zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr« Pružinský v. r. 

Dr. Fritz v. r. 
Sivák v. r.

Dr« Medrický v. r.
Stano v. r.

146.
Vyhláška 

predsedu vlády 
zo dňa 2. júla 1941

o oprave tlačových chýbf vzniklých pri 
vyhlasovaní právnych predpisov v Sloven

skom zákonníku.
Podľa § 5 zá'kona č. 11/1940 SI. z. sa 

opravujú tieto tlačové chyby:
1. V § 7, ods. 9 nariadenia s mocou zá

kona č. 266/1940 SI. z. namiesto...... usta
novenia ods. 2t § 62, § 64.. .'  má byť 
správne . ustanovenia § 62, § 64, ods. 
2…“.

*

2. V dávkovom sadzobníku (príloha 
k vl. nár. č. 360/1940 SI, z.), diel H pod 
položkou 5, písm, 41)v tretom isltípci na
miesto „od 100 Ks do 100 Ks" má byf 
správne „od 100 Ks do 1.000 -- Ks".

3. V dávkovom sadzobníku (príloha k 
v1.nár, č, 360/1940 SI. z.), diel E. pod po
ložkou 9, písm. c) namiesto „20,0000 KsM 
má byf správne „20.000 Ks".

4. V tabuľke § 1,písm. a) v treťom 
stĺpci vyhlášky Minis ters-tva školstva a 
národnej osvety č. 8/1941 SI. z. pod bež. 
čís. 41 namiesto „Zvolen" má byf »právne 
„Zvolen a Krupina'.*

5. V § 9 nariadenia č. 93/1941 SI. z. má 
sa vynechať druhý riadok a v treCom riad
ku namiesto „... rozvrhovaného ..." má 
byf správne.......rozvrhového . .takže 
veta správne začína „Štátny pozemkový 
úrad je povinný do 30 dní od doručenia 
rozvrhového usnesenia (§ 8, ods. 6) •.

6. Ods. 8( písní, f) vyhlášky MinfeLer- 
stva financií č, 101/1941 SI. z. má správne 
znieť „z dodávok a vlastnej spotreby ovo
cia, zeleniny a záhradníckych výrobkov, 
ak poľnohospodár na vlastných alebo na 
árendovaných pozemkoch prevádzal ovo
cinárstvo, záhradníctvo alebo zeleninár
stvo, ak sa tieto odvetvia prevádzajú po 
živnostenský alebo ak úihrn ^叫ふけ或 úplat 
za dodávky týchto predmetov v kalendár  
nom roku presahoval sumu 5.000 Ks",

*

7. V § 3( v treťom a štvrtom riadku na
riadenia s mocou zákona č, 106/1941 SI. z. 
namiesto „.,. tohto zákone ., .  má byf 
správne „.,. tohto nariadenia ...

**

8. V čl.I, ods.1 nariadenia č. 129/1941 
SI. z. namiesto „... do lehoty..." má byf 
správne ......do prepadnej lehoty …".

Dr. Tuka v. r.

Tlaそ；Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra Č.12.
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147.
Vládne nariadenie 

zo dna 4. júla 1941.
ktorým sa doplňuje vládne nariadenie č*  1C4/1927 Sb, z. a tu o služobných kategó

riách vojenských a žan čársky ch dôstojníkov.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 97, ods. 2, § 98, ods. 2, § 99, ods.1 a § 
101,ods.1 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. nariaďuje:

§ 1.
Príloha A vládneho nariadenia č. 104/1927 Sb. z. a n. sa doplňuje takto:

1 V
 sl

úž
.

1 Iri
cd

e sa zriaďujú služobné 
kategórie dôstojníkov

a predpisuje sa ipredbežné vzdelanie pre úcta- Do 
novenie na služobné miesto, prípadne sa urei rie 
■spôscb doplňovania služobnej kale^rie tak!o:

tejto kate前• 
sa prevádzajú 

podlá:

1 i 2 3 4
-
HL zbrani bez úplného 

stredoškolského 
vzdelania a -absol
vovania vojenskej 

akadémie

j . .-. ji
1 -absolvovanie Štyroch nižších tried stred•『 
í nej školy alebo jednoročného učebného り 
i kurzu, spojeného s meštianskou školou, i： 
í v obidvoch (prípadoch ešte úspešný vý-;
1 kon osobilneg odbornej skúšky alebo :j 
! absolvovanie meštianskej školy a dvoj-キ 
j ročnej odbornej šltoly. |i

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ná

rodnej obrany so zúčas-tnenými ministrami.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r “， Dr. Pružinský v. r.
2a ministra Callosa,

148.
Vládne nariadenie 

zo dňa 4. júla 1941 
o prechodnej úprave vojenských poľných 

prídavkov*

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 
zákona č. 195/1920 Sb. z. a n. a § 6 zá*  
koná č. 83/1932 Sb. z. a n. nariaduje:

§ t
(*)  Osobám, ktoré podľa platnýca 

predpisov majú nárok na výplatu porné- 
ho prídavku a vo svojom služobnom za
delení u východnej armády prekročily 
hranice Slovenskej republiky, upravuje 
sa poľný prídavok na deň v tejto výške：

generálom.............................60 Ks
dôstojníkom a dôstojníckym

Cena !•— Ks,
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cakalcfom..................................40 Ks
gSZislom m. h. tr. . » . 20 Ks
usobäm niužslva ....10 Ks.

卜)Nárok na poing prídavok podľa 
ods.1 zarina dňom prekročenia hraníc 
Slovenskej republiky a konči — ak nena
stane icho strala z iného dôvodu 一 dnom 
návratu.

§ 2.
Minister národnej obrany po dohode 

s ministrom financií učiní potrebné opa
trenia, aby osobám v § 1,ods.1 uvede- 
rým bolo umožnené pri návrate do vlasli 
cudzie valuty, v ktorých im bol prípadne 
prídavok vypláicaný, zamenif za sloven
ské koruny.

§ 3.
Tolo nariadenie p]ati odo dna 22. júna 

1541;vykoná ho minister národnej obra- 
ny s ministrom financií.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. 

za ministra Callosa. 

Dr. Prožínský v. r.

149.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dna 25. júna 1941

o colných prirážkach k colným sadzbám 
na niektoré druhy obilia.

Minisler financií podľa § 5 vládneho 
nariadenia č. 167/1939 SI. z. s účinnosťou 
odo dna 1.júla 1941 vyhlasuje:

§ L
(')Colná prirážka k colnej sadzbe pre 

tovar s. č. 23 (pšenica, tenkeľ), vypočítaná 
podľa ustanovenia poznámky v čl. L, § 2 
vládneho nariadenia č. 96/1933 Sb. z. a n. 
k s, č. 23 až 26, upravuje sa na 4.一 Ks 
za 100 kg hrubej váhy.

ド)Colné prirážky k colným sadzbám 
pre lovar & č. 24 až 26, vypočítané podľa 
ustanovení poznámok v El. IV., ods. 2 
vládneho nariadenia č, 96/1933 Sb. z, a n. 
k s. č. 23 až 26, upravujú sa takto:

Pre lovar Colná prirážka na
sadz. tisla 100 kri hrubej váhy

24. Raž............................. 5.— Ks
25. Jačmeň........................ 0.— Ks
26. Ovos , . . . 0.— Ks

§ 2.
Colné prirážky, vyhlásené naposledy 

vyhláškou minislra financií č. 63/1941 SI. 
z., sa zároveň zrušujú.

Dr, Pružinský v. r.

150. 
Vládne nariadenie 

zo dňa 20. júna 1941
o použití prevodných čiastok v provizijnom 

poistení.
Vláda Slovenskej republiky podfa čl. 

II, § 5 zákona č. 200/1936 Sb. z. a n. na
riaďuje:

§ I-
Ak poistenci prestúpia do zameslnania, 

v ktorom títo podliehajú poisteniu podlá 
§ 2t ods.1 zákona č. 242/1922 Sb. z. a n. 
v znení čl.I zákona č. 200/1936 Sb. z. a 
n, alebo podľa čl.Vj § 1 zákona č. 200/1936 
Sb. z. a n. sumy prevedené podľa ustano
vení čl.I. ods. 5 vládneho «nariadenia č, 
195/1928 Sb. z. a n. a čl.I, ods. 6 vládne
ho nariadenia č. 23/1937 Sb. z. a n.t 6a pre 
ustálenie provízií použijú na započítanie 

! celej doby získanej podfa právnych pred- 
；pisov o verejnoprávnom poistení. Za prí

spevkovú dobut započítanú podFa vety 
prvej, sa zvyšovacie čiastky vymerajú po
lovicou tých zvyšovacich čiastok, ktoré by 
poistencovi náležaly podfa ustanovení § 
111,ods. 3 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. 
v znení právnych predpisov tento zákon 
pozmeňujúcich a doplňujúcich; ďalšie zvý
šenie- nárokov podfa 乱 !, ods. 5, písm. a) 
vládneho nariadenia č. 195/1928 Sb. z. a n. 
alebo podfa čl.I, ods. 6, písm. a) vládneho 
nariadenia さ.23/1937 Sb. z. a n. má sa vy
merať tiež jednou polovicou.

§ 2.
Tolo nariadenie nadobúda účinnosť 

dňcm vyhlásenia a vzťahuje sa aj na prí
pady, ktoré nastaly pred týmto dňoín; vy
koná ho minister vnútra.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.
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15í.
Vládne nariadenie 

zo dňa 4. júla 1941 
o mimoriadnom odklade a prerušení 
trestov na slobode za brannej poho

tovostí stata
Vláda Slovenskej republiky podľa § 

127, ods. 3 zákona 自!31/1936 Sb. z. a ロ・ 
:nariaduje:

§ L 一
(り Za brannej pohotovofiti štátu oso

bám, povinným k činnej službe vojenskej 
alebo osobám, ktorých pracovná sila je 
nevyhnutne potrebná v záujme obrany 
štátu, najmä zásobovania vojska alebo 
obyvateľstva, ako aj -osobám, u ktorých 
"by neodkladný výkon trestu mal za násle
dok hospodársku skazu ich alebo ich ro
diny, možno odložiť alebo prerušiť tresty 
na slobode, uložené občianskymi súdmi 
alebo úradmi podľa týchto zおad:

a) výkon trestu na slobode sa odloží, 
ak uložený trest neprevyšuje rok；

■b) trest na slobode, uložený do 2 ro
kov 6a preruší, ak zvyšok treetu na slo
bode, ktorý by sa mal odpykať, nepre
vyšuje rak.

円 Zásady uvedené v ods.1,písní, a) 
a b) platia x pre úhrnný alebo sjednotený 
trest podľa § 517 tr. por. a § 36 zák. čl. 
XXXVII/1880.

(3) Pri používaní zásad, uvedených 
v ods.1 a 2, nehľadí 6a na prípadne ulo
žené' náhradné tresty na elobode namiesto I 

nevymožiteľných vedľajších peňažných 
trestov. Náhradné tresty (hlavné a vedľaj
šie) bez ohľadu na ich trvanie majú sa 
podľa zásad, uvedených v ods.1 alebo 2 
odložit, prípadne prerusit. Toto platí i o 
trestoch dôchodkových, ktoré boly ob
čianskym súdom alebo úradom uložené.

§ 2.
Tresty uvedené v § 1:
1,treba bez ďalšieho pokračovania 

odložiť alebo prerušiť osobám, povolaným 
k činnej filužbe vojenskej (činná služba, 
výnimočná činná služba, cvičenie vo zbra
ni, mimoriadne cvičenie vo zbrani);

2. možno odložif alebo prerušif na ná
vrh príslušného úradu osobám, ktorých 
pracovná sila je nevyhnutne potrebná 
v záujme obrany štátu, najmä zásobova
nia vojska alebo obyvateľstva;

3. možno odložiť alebo prerušiť oso
bám, u ktorých by neodkladný výkon tre
stu mal za následok hospodársku skazu 
ich alebo ich rodiny, a to na ich žiadosť 
alebo na žiadosť dotknutého rodinného 
príslušníka, ak tieto okolnosti preukážu 
svedectvom príslušného úradu.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dnom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia so zúčastneDými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Dr. Fritz v. r.

テ康:Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra č.12.



Slovenský zákonník
je vydávaný podlá zákona セ・11/1940 SI. z. u jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden rok činí v tuzemsku 120 Ks, do zahraničia 
170 Ks s výhradou prípadného zvýšenia pri nepredvídaných okolno
stiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných výdavkov alebo 
mimoriadne veľkom rozsahu zákonníka) a treba ho zaplatiť naraz 
najneskoršie do 15. marca príslušného kalendárneho roku.

Kto zašle nejakú sumu na nový ročník po 15. marci, bude pokla
daný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako záloha na 
konečnú cenu celého ročníka; prifom záloha bude vyúčtovaná po 
ukončení ročníka podľa súhrnu cien jednotlivých čiastok.

V drobnom predaji účtuje sa Slovenský zákonník za každú stra
nu 20 halierov, najmenej však 1.—Ks.

Cena jednotlivých čiastok, objednaných do cudziny je o 50% 
vyššia; za túto cenu zasielajú sa objednané čiastky zákonníka poštou 
po predchádzajúcom zaplatení.

Novo vydané a doteraz vyšle čiastky predávajú sa i v kníh
kupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymieňajú a neberú nazpät.
Vypovedať ďalšie odberanie zákonníka možno len písomne pred 

koncom roka pre rok budúci,
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

moval najneskoršie do štyroch týždňov po ich vydaní; ak neboly 
u tejto lehote reklamované, dodajú sa len po zaplatení ceny prísluší 
nej čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u Poštovej 
sporiteľne 1*  10*  2 (Predsedníctvo vlády — Slovenský zákonník a 
Úradné noviny. Bratislava.) Platenie poštovými známkami sa nepri/ŕ- 
ma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ (odbera
teľ)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 ZÁKONNÍKA 

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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Slovenský zákonník
Čiastka 42. Vydana dňa 16. júla 1941. RoČnÍK 494,.

OBSAH:(152»___ 155,)152, Vyhláška miniglra národnej obrany, klorou sa zrißuje vyhláška o ná
stupnom termíne vysvätených (ordinovaných) duchovných osôb do prezenčnej služby 
v roku 1941.—153, Nariadenie o pracovnej povinností židov,—154, Vyhláška mmi- 
slra financií, klorou sa uvcrejAuje opatrenie Slovenskej národaej banky t Bratislave o 
úprave pla.tobného styku medzi Slovenskou republikou na jednej sírane a Nemeckou 
rßou a Protektorátom Čechy a Morava na druhej strane.—155, Vyhláška mĹni»tra 
financií, ktorou sa uverejňuje opalreníe Slovenskej národnej banky v Bratislave o zave
dení srážky pri úhradách došlých z cudziny.

152.
Vyhláška 

ministra národnej obrany 
zo dňa 7. júla 1941, 

ktorou sa zrušuje vyhláška o nástupnom 
termíne vysvätených (ordinovaných) du

chovných osôb do prezenčnej služby 
v roku 1941.

t1) Vyhláška č. 102/1941 SI. z. sa zru
šuje.

(')Nástupný termín vysvätených (or
dinovaných) duchovných osôb ikresťan- 
ských cirkví štátom uznaných a recipova- 
ných do preaenčnej služby v roku 1941 sa 
určí neskoršie.

Mach v. r. 
za ministra Čatloša.

153.
Nariadenie 

zo dňá 4. júla 1941 
o pracovnej povinnosti Židov,

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 
zákona 百,210/1940 SI. z. nariaďuje：

t1) Židia (§ 1 vl.nár. č. 63/1939 SI. z.) 
vo veku od 18 do 60 rokov sú povinní ko
nať práce, ktoré im prikáže Ústredný 
úrad práce,

(?) Pre osoby uvedené v ods.1 pra
covné príležitosti obstaráva, respektíve 
prácu organizuje ほ pracovné podmienky 
určuje Ústredný úrad práce.

§ 2.
Prácami, vykonávanými podľa lohio 

nariadenia, sa nezakladá pracovný (slu
žobný) pomer a osoby ich vykonávajúce 
nepodliehajú verejnoprávnemu poisteniu.

§ 3.
Do práce podïa § 1,ods.1 nemožno 

prikázať Židov v čase, keď konajú pracor- 
nú povinnosť podTa nariadenia s mocou 
zákona č. 130/1940 SI. z.

§4,
Kto neposlúchne príkaz (§ 1)nastúpit 

do práce, taktiež ten, kto prikázanú mu 
prácu nekoná alebo ju vykonáva nedbalo, 
alebo ju bez súhlasu Ústredného úradu 
práce zanechá, potresce sa pre priestupok 
okresným (štátnym policajnýF：) úr"七:n 
peňažným trestom od 1000.— do 10.00D.— 
Ks, ktorý sa má v prípade nevymožiterno- 
sti premeniť na zatvorenie od 10 do 30 dní.

§ 5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

düota vyhlásenia; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými mmistrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Fritz v. r.

154.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 14. júla 1941*

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej 
nérodnei banky v Bratislave o úprave pla
tobného styku medzi Slovenskou republi

Cena Ks 1.—*
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kou na jednej strane a Nemeckou ríšou a 
Pratektorátom Cechy a Morava na druhej 

strany.

Podľa § 4 vládneho nariadenia č. 179/ 
1931 Sb. z. a n., ktorým sa vykonáva usta
novenie § 2t bodu 2 zákona c. 7/1924 Sb. 
z. a n., ako aj podľa § 9 opatrenia Stáleho 
výboru č.166 1929 Sb. z. a n. a podľa § 1 
vládneho naňadenia č. 3 1939 SI. z. vyhla
sujem opatrenie Slovenskej národnej ban
ky v Bratislave č. 30.

Vyhlášky č. 211939 SI. z.＜已 22 1939 
SI. z., č. 252 1940 SI. z. a vyhláška 巴 343/ 
1940 Sl.z. strácajú účinnosC dňom 30. júna 
1941.

Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky 

(č. 30)
zo dňa 30. júna 1941

o úprave platobného styku medzi Sloven
skou republikou na jednej strane a Nemec
kou ríšou a Protektorátom Čechy a Mora

va na druhej strane. § *

§ L
(])K uskutočneniu platieb medzi Slo

venskou republikou na jednej strane a Ne
meckou tíšou (Altreich, Ostmark, Sudeten
deutsche Gabiete. Olsagebiet) a Protekto
rátom Čechy a Morava na druhej strane, 
uvedených v § 2, slúži Sbemý účet 
Nemeckej zúčtovacej pokladnice (Deu
tsche Verrechnungskasse) u Slovenskej 
národnej banky (v ďalšom texte „Tovaro
vý účet") a rovnaký účet Slovenskej ná
rodnej banky u Nemeckej zúčtovacej po
kladnice. Oba účty znejú na rísske marky 
a sú bezúročné.

ド)K uskutočneniu platieb medzi Slo
venskou republikou na jednej sírane a Ne
meckou ríšou (Alireieh, Oslmark( Sudeten
deutsche Gebiete, Olsagebiet) a Protekto- 
rálom Čechy a Morava na druhej strane, 
uvedených v § 3, slúžia kapitálový 
účet a kapitálový podúčet Nemeckej zú
čtovacej pokladnice (Deutsche Verrech- 
nungskasse) u Slovenskej národnej banky 
(v ďalšom texte „Kapitálový účel*'  a „Ka
pitálový podúceť*).

Rovnaké účty Slovenskej národnej ban
ky sa vedú u Nemeckej zúčtovacej poklad
nice. Aj tieto účty znejú na ríšske marky 
a sú bezúročné.

§ 2.

Cez „Tovarový účet*'  konajú sa lieto 
platby:

a) plalby za nemecký a protektorátny 
Lovar dovezený na Slovensko a za sloven
ský tovar dovezený do Nemecka a Pto- 
lektorátu čachy a Morava;

b) platby zo vzájomného zošľachfova- 
cieho styku vo mzde;

c) platby za vedľajšie výdavky vzniklé 
z tovarového styku, najmä za clá, doprav
né, trovy za železničnú a riečnu dopravu, 
ako aj námornú dopravu, vykonanú ne
meckými -loďami, špedičné 'trovy, hospo
dársky odôvodnené odmeny a provízie a 
výdavky za poistenie tovaru pri doprave;

d) iné platby podTa vzájomnej dohody.

§ 3.

(')Ostatné platby neuvedené v § 
2 sa považujú za platby spadajúce do ka*  
pítálového styku a konajú sa cez „Kapi
tálový účet*'  a „Kapitálový podúčeť*.

ド)Cez „Kapitálový podúčet**  konajú 
sa platby sociálne odôvodnené, za ktoré 
sa považujú:

a) penzie, renty, honoráre, platy a 
mzdy, nakoľko nie sú upravené osobitnou 
dohodou;

b) podpory a vyživovacie príspevky;
c) výnosy z majetkov v nutných prí

padoch, ako úroky, dividenda, podiele na 
zisku, nájomné a árenda;

iné úhrady v nutných prípadoch; 
ďalej sa cez ‚‚Kapitálový podúčet*'  konajú 
platby:

e) za poistné prémie;
f) za licenčné a patentné poplatky;

g) za elektrický prúd,
pričom na poukazy, uvedené pod písní, a), 
b), c) a d), ktoré sa konajú z Nemecka a 
z Protektorátu Cechy a Morava na Slo
vensko, treba maf predbežný súhlas Slo
venskej národnej banky, ak poukaz pre
vyšuje RM 100.— mesačne.

(')Všetky ostatné platby, spadajúce do 
kapitálového styku( konajú sa cez „Kapi
tálový účet t pričom na poukazy, ktoré sa 
konajú z Nemecka a Protektorátu Čechy 
a Morava na Slovensko a ktoré prevyšuiú 
sumu RM 2.000.—, treba maf predbežný 
súhlas Slovenskej národnej baríky.

§ 4.

ľ) Nemeckí a proteklorátni dlžníci za・ 
plalia pri splatnosti svoje záväzky uve- 
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dené v §§ 2 a 3 voči slovenským veri- 
lefom v RM na príslušný účet Slovenskej 
národnej banky vedený u Nemeckej zúčto
vacej pokladnice.

(2) Ak záväzok nemeckého alebo pro- 
tektoritneho dlžníka znie na inú menu 
jiež na RM. alebo Ks, uhradí protihodnotu 
v RM, vypočítanú pri strednom kurze prレ 
slušnej meny, znamenanom v Berlíne v deň 
predchádzajúci platbe.

(3) Slovenskí dlžníci zaplatia pri splat- 
jiosti svoje záväzky uvedené v §§ 2 a 
3 vqčí nemeckým a protektorátnym verite- 
lom v Ks za účelom dobropisu protihod
noty y RM na príslušný účet Nemeckej 
zúčtovacej pokladnice, vedený u. Sloven
skej národnej banky.

(リ AJc záväzok slovenského dlžníka 
znie na inú menu než Ks alebo RM, uhra
dí protihodnotu v Ks, vypočítanú pri 
strednom kurze príslušnej meny, zname- 
nanom v Berlíne v den predchádzajúci 
platbe.

(5) Prepočítanie RM na Ks a opačne 
deje sa pri kurze stanovenom pre nemec- 
úío-slovejißký clearing.

§ 5.

Platby na „Tovarový účet", na „Kapi- 
iálový účet**  a na „Kapitálový podúčet**  
možno konať prostredníctv-om týchto 
sberných miest:

Dunajská banka v Bratislave,
Moravská banka*  odbočka v Bratislave,
Nemecká obchodná a úverná banka 

ャ Bratislave,
Poštová sporiteľňa v Bratislave,
Slovenská banka v Bratislave, 
Slovenská ľudová banka v Bratislave, 
Tatra banka, filiálka v Bra'tisiave, 
Union banka v Bratislave, 
Živnostenská banka, filiálka v Brati

slave.

§ 6.

Na krytie manipulačných výloh Slo
venskej národnej banky a sberných miest 
bude sa vyberať zo súm skladaných na 
clearingové účty a zo súm z nich vypláca
ných odmena vo výške 3ツ〇〇 najmenej Ks 
5,— z položky okrem poštového- a skutoč
ných trov,

§ 7-

Slovenka národná banka vypláca úhra- 
dy došlé cez clearingové účty, nakoľko

n_n í k č, 154. a 155. 549

niet medzi Slovenskou republikou a Ne
meckou ríšou inej osobitnej dohody, len 
v rámci krytia na týchto účtoch.

§ 8.
Opatrenie Slovenskej národnej banky 

č. 2, uverejnené vyhláškou ministra finan
cií 21/1939 SI. z., opatrenie č. 3, uve
rejnené vyhláškou ministra financií c. 221 
1939 SI. z., opatrenie č. 21,uverejnené vy
hláškou ministra financií č, 252/1940 SI. z. 
a opatrenie č. 22, uverejnené vyhláškou 
ministra financií č, 343/1940 SI. z., strácajú 
účinnost dňom 30. júna 1941.

§ 9.

Toto opatrenie platí odo dňa 1.júla 
1941.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE

Guvernér: Ríaditef:
Dr. Karvaš v. r. Ing. Pázmán v. r.

155.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dna 15. júla 1941.

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej 
nárcdnej banky v Bratislave o zavedení 

srážky pri úhradách došlých z cudziny.

Podľa § 4 vládneho nansdenh č. 
159/1931 Sb. z. a n., § 4 vládneho nariade
nia č. 179/1931 Sb. z. a □•, § 2 vládneho na
riadenia Č. 55/1933 Sb. z. a n. a § 1 vlád
neho nariadenia č. 3/1939 SI. z. vyhlasujem 
opatrenie Slovenskej národnej banky v 
Bratislave č. 31.

Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie 
Slovenskej národnej banky 

v Bratislave 
(č. 31) 

zo dňa 15. júla 1941 
o zavedení srážky pri úhradách došlých 

z cudziny.
Slovenská národná banka podTa §§ 15 

a 16 vládneho nariadenia č. 46/1924 Sb. z. 
a n., § 1 vládneho nariadenia č. 179/1931 
Sb. z. a n., § 1 vládneho - nariadenia Č. 
55/1933 Sb, z. a n. a podľa § 1,ods. 2 vlád
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neho nariadenia c, 44，1939 Sl. z. činí toto 
opatrenie:

(')Slovenská národná banka vyberá 
pri všelkých úhradách z cudziny, došlých 
hocakým spôsobom (odvodom devíz, clea
ringom, súkromnou platobnou kompenzá
ciou a pod.), srážka vo výške 1.5% z došlej 
sumy prepočítanej na Ks pri úradnom 
kurze.

(=)Táto srážka sa vyberá pri všetkých 
Aýplatách uskutočňovaných alebo povolo- 
vaných po 15. júli 1941.

§ 2.
Slovenská národná banka naloží suma

mi, vybranými podľa § 1 spôsobom, ktorý 
si vyžiadajú záujmy ochrany slovenskej 
meny vzhladom na mimoriadne pomery.

§3 .
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 

vyhlásenia.
SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 

V BRATISLAVE
Guvernér: Riadítel：

Dr. Karvaš v. r. Ing. Pázmán v. t.

Tlač; Andrej v Bratislave, Trieda, krála Alexandra č.12.
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Slovenský zákonník
Čiastka 43. Vydaná dňa 25. júla 1941. Ročník <941.

OBSAH：(156.—162.)156, Nariadenie a mocou zákona o poskytovaní preddavkov osobüm, kto
rým v cudzom štáte boly vrchnoslenským zásahom odraté nehnuteTncsli,—157, Naria
denie s mocou zákona o zadovážení pôdy vnútenou árendou rofnikoni, ktorým v cudzom 
§S，le boly vrchnc^tcnským zásahom odňaté poľnohoupodárske nehnuleFnosli.—158. 

Vyhláška Mini-jterslva školstva o äkahkom plate, taxách, iných príspevkcch a o 帛k,：- 
ských poplatkoch na slrednÿch Školách a na učílelských akadémiách.—159, Vyhláška 
minislra fmancií o colných prirážkach k colným sadzbám na, niektoré druhy obilia.— 
160. Ústavný zákon, klorým sa doplňuje ústavný zákon o ilátnom obCiatulve.—161> 
Vyhláška, predsedu Snemu o nesúhlase s nariadením s mocou zákone o jednotnej úprave 
služobných miest a úradných ititulov koncepLných úradníkov jusiiéržho rezortu.—162« 
Vyhláška predsedu vlády o oznamovaní verkccbchcdných c:en Síálaemu ílalistickému 

ťiradu.

156.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 4. júla 1941 

o poskytovaní preddavkov osobám, kto
rým v cudzom štáte boly vrchnostenským 

zásahom odňaté nehnutelností.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 
44 zákona č. 185/1939 SL z. nariaďuje：

§ 1.
(')Štátny pozenťkový úrad môže na 

odôvodnenú žiadosť poskytovať zo Štátne
ho kolonizačného fondu a z Náhradového 
fondu predda/vky na pohFadávky, ktoré 
majú voči Maďarskému štátu osoby, kto
rým boly na území pripojenom k Maďar
skému štátu, odňaté nehnuteľnosti z dô
vodu, že boly nadobudnuté prídelom ale
bo kúpou podľa zákonov o pozemkovej 
reforme,

(2) Preddavky podľa ods.1 možno po
skytnúť len slovenským štátnym občanom 
a osobám, na ktoré sa 'hľadí podľa plat
ných predpisov ako na slovenských štát
nych občanov.

(3) Na preddavok nemá nikto právny 
nárok,

§ 2・
(')Preddavok možno poskytnúť naj

viac do výšky 5OD/o pohľadávky podľa § 
1,ods. L

(り Základom výpočtu podľa ods.1 je 
prídelová, prípadne kúpna cena odňatých 
nehnuteľností po odpočítaní hypotekár
nych tiarch na nich viaznucich.

Cena K$ 1.一・

§ 3.
Štátny pozemkový úrad určí v jednot

livých prípadoch čas a podmienky zaiste
nia a splatenia, poskytnutých preddavkov 
a ich príslušenstva podľa smerníc, na kto
rých sa dohodne s Ministerstvom financií 
a Najvyšším účtovným kontrolným úra
dom. Z preddavkov sa platia 3% úroky.

§ 4.
Štátny pozemkový úrad nie je pri po

skytovaní preddavkov podľa tohto naria
denia viazaný osobitnými predpismi, kto
ré upravujú hospodárenie fondov, uvede
ných v § 1(ods. L

§ 5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v, r. 
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
aj za ministra Čatloša. Dr. Fritz V. ľ.
Dr, Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r. 

Stano v. r.

157.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 4. júla 1941 

o zadovážení pôdy vnútenou árendou roí- 
níkom, ktorým v cudzom štáte boly vrch- 
nestenským zásahom odňaté polnohospo- 

dárske nehnutefnosú.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 Sl. z. nariaďuje：
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§ 1.
C) Cudzí šlátni občania, ktorí na úze

mí Slovenskej republiky vlastnia pofno- 
hospodárske nehnuleľnosli vo výmere nad 
20 ha, sú povinní na príkaz Štátneho po
zemkového úradu daf do árendy svoje po
zemky najviac do polovice ich úhrnnej 
výmery tým slovenským roľníkom, kto
rých poľnohospodárske nehnulefnosti boly 
odňaté vrchnostenským zásahom toho 
štátu, ktorého občanmi sú títo cudzozemci.

(:)Osoby, uvedené v ods.1,sú povin
né v prípade potreby prenajať aj miestno
sti a priestranstvá, potrebné pre ubyto
vanie a hospodárenie na árendovanom po
zemku.

(3) Štátny pozemkový úrad určí osoby 
zaviazané a oprávnené podľa ods.1 a 2, 
predmet árendy, respektíve nájmu, výšku 
árendy (nájmu), ako aj ostatné podmien
ky árendálneho (nájomného) pomeru.

Povinnosť, uvedená v § 1,vzťahuje sa 
aj na árendátorov a iných užívateľov poľ
nohospodárskych nehnuteľnosti, ktoré 
vlastníckym právom patria cudzím štát
nym občanom, uvedeným v § 1,ods.1. 
V tomto prípade doterajší árendátor (uží
vateľ) nie je povinný plniť vlastníkovi za 
■tieto nehnutelnosti viac, ako činí výška 
árendy (nájmu), určená Štátnym pozemko
vým úradom podľa § 1« ods. 3.

(')Výmer Štátneho pozemkového úra
du podľa §§ 1 a 2 je súdnym exekučným 
titulom.

(')Ak osoby, uvedené v §§ 1 a 2( včas 
■nesplnia príkaz Štátneho pozemkového 
úradu podľa § 1,okresný súd, v obvode 
ktorého ležia nehnuteľnosti, uvedie áren- 
dátora (nájomcu) na jeho žiadost do držby 
nehnuteFností obdobne podľa ustanovení 
§ 180, ods. 2 exekučného zálcona.

§ 4.
Výmer, vydaný podľa § 1 alebo § 2, 

nahradzuje s hľadiska poplatkového listin
né osvedčenie smluvy árendálnej (nájom
nej). Právo štátu na poplatok vzniká 
dnom doručenia výmeru a poplatok sa 
platí v hotovostí.

§ 5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r”

Mach v. r. Sivák v. r.
aj za ministra Čatloša Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.

Stano v. r.

158.
Vyhláška 

Ministerstva školstva 
a národnej osvety 

zo dňa 17. júla 1941
o školskom plate, taxách, iných príspev
koch a o školských poplatkoch na slred- 
uých školách a na učiteľských akadémiách.

Ministerstvo školstva a národnej osve
ty podľa ustanovenia § 21 vládneho naria
denia č. 168/1939 SL z. a § 14 zákona č, 
288/1940 SI. z. určuje o sk-olfikom plate, 
prijímacích skúškach, «kúšobných taxách, 
príspevkoch na učebné pomôcky a o iných 
Škokkých poplatkoch na stredných ško
lách a na učiteľských akadémiách toto:

§ 1.
§ 4, ods. 2. vyhlášky Minifiterstva 

Školstva a národnej osvety č. 190/1940 
SI. z. doplňuje 6a touto vetou: „Tieto usta
novenia neplatia na žiakov, ktorých rodi
čia (iní zákonití živitelia) majú daňovú zá*  
Idadňu nad 60.000 Ks, a na žiakov, ktorí 
podľa posledného výročného vysvedčenia 
sa neuznávajú za spôsobilých postúpiť do 
vyššej triedy",

§2.
í1) Platnosť vyhlášky Ministerstva Škol

stva a národnej osvety 七•190/1940 SI. z. 
s doplnkom podľa § 1 tejto vyhlášky sa 
rozširuje aj na učitelské akadémie, zria
dené podlá zákona č. 288/1940 SI. z., ale 
s týmito odchýlkami:
.a) Kde vo vyhláške Ministerstva škol

stva a národnej osvety č. 190/1940 SI. z. je 
„trieda", treba pre učiteľskú akadémiu 
rozumieť „ročník"：

b) § 3, ods, 2 uvedenej vyhlášky Mi
nisterstva školstva a národnej osvety 
nahradzuje sa pre učitefské akadémie 
týmto ufitanovením: „Školský plat sa 
vyrubuje obyčajne raz, a to začiatkom pol
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roka, v ktorom žiak vstupuje na učiteFskú 
akadémiu11,

c) § 7, ods.1 uvedenej vyhlášky Mini
sterstva školstva a národnej osvety platí na 
učiterské akadémie v tomto znení: „Spôsob 
vyrubovania škokkého platu na neštát
nych učitelfikých akadémiách v medziach 
§ 14 zákona č. 288/1940 Sl. z, a podTa 
smerníc, určených vo vyhláške Minister
stva školstva a národnej osvety Č, 190/1940 
Sl. z., určí udržovateT uČiteTskej akadémie 
vo svojej právomoci".

d) § 8, ods.1,písní, a) uvedenej vy- 
lilášky Ministerstva školstva a národnej 
osvety nahradzuje sa pre učitelské akadé
mie týmto ustanovením: „Taxu za prijí
maciu skúšku do prvého ročníka učitelskej 
akadémie určí Ministerstvo školstva a ná
rodnej osvety osobitným výnosom.'*

(3) V prechodnom čase, kým sa preme
na doterajších učiteľských ústavov na 
učiteľské akadémie podlá § 46t ads. 2 
zákona ミ 288/1940 Sl. z. neuskutočni 
úplnef platí ustanovenie ods.1 postup
ne len na ročníky, na ktorých sa premena 
zavŕšila.

§ 3.
Vyhláška Minieteretva školstva a ná

rodnej osvety č. 302/1940 Sl. z. 6a zrušuje.

§4.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. 

septembra 1941; vykoná ju Ministerstvo 
školstva a národnej osvety.

Sivák v. r.

159.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 14. júla 1941 

o colných prirážkach k colným sadzbám 
na niektoré druhy obilia.

Minister financií podfa § 5 vládneho na
riadenia č. 167/1939 SL z. s účinno&fou 
odo dňa 10. júla 1941 vyhlasuje:

1 .Colná prirážka k colnej sadzbe pre 
tovar & č. 23 (pSenica, tenkef), vypočítaná 
podfa ustanovenia poznámky v čl. I.( § 2 
vládneho nariadenia č. 96/1913 Sb- z. a n. 
k s. Č. 23 až 26, upravuje sa na 3.— Ks za 
100 kg hrubej váhy.

2 . Colné prirážky k colným sadzbám 
pre tovar 8, č. 24 až 26, vypočítané podlá 
ustanovení poznámok v čl, IV., ods. 2 
vládneho nariadenia č, 96/1933 Sb. z. a n. 
k 6. č, 23 až 26 upravujú 6a takto:
Pre tovar Colnápriràika ni
•a也・Cla. lOOk^nrubej víhy

24. Raž..................................... 5.— Ks
25. Jačmeň................................ 0.— Ks
26. Ovos..................................... 0.— Ks

§ 2.

Colné prirážky, vyhlásené naposledy 
vyhláškou ministra financií č. 149/1941 Sl. 
z., sa zároveň zrušujú.

Dr, Pežínský v, r.

160.
Ústavný zákon 

zo dňa 26. júna 1941, 
ktorým sa doplňuje ústavný zákon o štát- 

• nom občianstve.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto ústavnom zákone:

§ L
Ofioby slovenskej národnosti, ktoré 

odo dňa 14. marca 1939 majú na území 
Slovenskej republiky trvalé bydlisko a 
nestaly sa pódia zákona č, 255/1939 SL z. 
slovenskými štátnymi občanmi, 6Ú odo dňa 
14. marca 1939 štátnymi občanmi Sloven
skej republiky.

§ 2.
Osoby slovenskej národnosti, ktoré 6a 

po 14. marci 1939 natrvale osadily na 
území Slovenskej republiky a v deň na
dobudnutia účinnosti tohto zákona majú 
tu trvalé 'bydlisko, sú odo dňa nadobud
nutia účinnosti tohto zákona štátnymi ob
čanmi Slovenskej republiky.

§3.

Štátnymi občanmi podlá §§ 1 a 2 sú
časne 6a stávajú:

a) e manželom manžt lka a maloleté 
manželské deti, a to i vtedy, ak s ním 
spolu nežijú;

b] maloleté deti, narodené mimo man
želstva, s nemanželskou matkou;

c) maloleté manželské deti vdovy- 
matky e vdovoumatkou;*
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d) maloleté deti, ponechané v opatere 
roLiúčenej matky, spolu s matkou.

§ 4.
(l) Maloleté deti, vyhlásené za opuste

né alebo úplne osirotené, nadobúdajú 
šlálne občianstvo podlá §§ 1 a 2.
ド)Maloleté osoby slovenskej národ

nosti, ktoré majú trvalé bydlisko na územi 
Slovenskej republiky, i ked ich rodičia 
majú trvalé bydlisko v cudzine, stávajú 
sa štátnymi občanmi Slovenskej republiky 
podľa tohto zákona po udelení súhlasu 
príslušného tuzemského poručenského 
súdu.

§ 5.
(')Pri ustálení slovenskej národnosti 

smerodajná je materinská reč; v prípade 
pochybnosti, či niekto je príslušníkom slo
venskej národnosti, rozhoduje jeho osved
čenie, učinené na príslušnom okresnom 
(mestskom notárskom) úrade.
ド)Takéto osvedčenie nepodlieha ni

jakým poplatkom a dávkam.

Žiadosti o priznanie alebo udelenie 
štátneho občianstva osôb, na ktoré 6a 
vzfahujú ustanovenia tohto ústavného 
zákona, pokladajú sa za žiadostí o vyda
nie svedectva o štátnom občianstve.

Tento ústavný zákon nadobúda účin- 
nosf dňom vyhlásenia; vykoná ho mini- 
6ter vnútra.

Dr. Tiso v. r. 
Dr, Sokol v. r. 
Dr, Tuka v. r. 

Mach v. r.

161.
Vyhláška 

predsedu Snemu 
zo dna 16. júla 1941 

o nesúhlase Snemu s nariadením s mocou 
zákona o jednotnej úprave služobných 
miest a úradných titulov konceptných 

úradníkov justičného rezortu.

Podľa § 44, ods. 3 Ústavy vyhlasujem 
toto usnesenie Snemu Slovenskej re尸bli- 
ky:

Snem Slovenskej republiky na svojom 
plenárnom zasadnutí dňa 15. júla 1941 sa 
usnicisol podfa § 44, ods. 3 Üstavy, že ne
súhlasí 6 nariadením s mocou zákona č, 
107/1941 SI. z. o jednotnej úprave služob
ných miest a úradných titulov koncept
ných úradníkov justičného rezortu( a t*  
s účinnoisfou odo dňa 14. júna 1941,t. j, 
odo dňa vyhlásenia tohto nariadenia v Slo
venskom zákonníku.

Predseda
Snemu Slovenskej republiky: 

Dr. Martin Sokol v. r.

162.
Vyhláška 

predsedu vlády 
zo dna 24. júla 1941

o oznamovaní verkocbchodných cien Štát
nemu štatistickému úradu,

Podľa § 4( ods. 2 zákona č. 330/1940 SL 
z. vyhlasujem:

§ 1-.
C) Všetky veľkoobchodné a priemysel

né podniky, zaoberajúce sa obchodom ale
bo nákupom vo verkom, sú povinné ozna
movať vefkoobchodné ceny tovaru, ktoré 
bude požadovať Štátny štatistický úrad 
pre výpočet indexu veľkoobchodných 
cien.

『)Na vyzvanie Štátneho štatistického 
úradu sú povinné podniky uvedené v ods- 
1 oznámiť veľkoobchodné ceny i toho to
varu, ktorého cena je uverejnená v Úrad
nom kurzovom liste Bratislavskej burzy, 
alebo je určená Cenovým úradom.

(3) Oznamovacia povinnosť (ods.1 a 2) 
vzfahuje sa aj na oznamovanie veľkoob
chodných cien z ča>su pred účinnosťou tej
to vyhlášky.

§ 2.
Táto vyhláška nadobúda účinnosf 

dňom vyhlásenia.
Dr. Tuka v. r.

Tiač： Andrej v Bratislave, Trieda krála Alexandra Č.12.
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visiacich finančných otázkach.

163.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 9. júna 1941

o dohode medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o štátnom dlhu a štátnom 
majetku bývalej Česko-Slovenskej republiky ako aj o niektorých iných s tým súvi-

• siacích finančných otázkach

Dňa 13. apríla 1940 bola v Berlíne podpísaná splnomocnenými zástupcami 
Slovenskej republiky a Nemeckej ríše dohoda medzi Slovenskou republikou a Ne
meckou ríšou o štátnom dlhu a štátnom majetku bývalej Česko-Slovenskej republi
ky ako aj o niektorých iných s tým súvisiacich finančných otázkach.

Snem Slovenskej republiky v zasadnutí dňa 29. marca 1941 vyslovil súhlas 
6 touto dohodou; ratifikačné pôvodiny boly vymenené dňa 26. mája 1941 v Berlíne.

Podlá hlavy VIII, bodu 22, odseku 2 dohody nadobudla táto účinnosti dňom 
výmeny ratifikačných listín.

Dohoda 6a uverejňuje v slovenskom a nemeckom pôvadnom znení.

Dr, Tuka v. r.

Cena Ks 3.80.
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Dohoda
medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou

o šfáfnom dlhu a štátnom majetku bývalej Česko-Slovenskej republiky ako aj 
o niektorých iných s tým súvisiacich finančných otázkach.

3而ゆcn Dein £>cuHd)E 况血)unì) öc! らiDmofi]肌ii 况epuídif 
uber Me (Staci也岡u【b unò baら Staatseigentum ber fiü()eren 2^ed)o*  

Glowatiidjen ÍKcpublit [uロバe über einige anbere bamit jufamTnen^ängenbc 
finanjiclle Stagen.

Vláda Slovenskej republiky, zastúpená 
pánom vyslancom Dr. Štefanom Polyákom 
a Nemecká vláda, zastúpená pánom vy
slancom Dr. Ernestom Eisenlohrom, do
hodly sa o štánom dlhu a štátnom majetku 
bývalej Česko-Slovenskej republiky ako aj 
o niektorých iných s tým súvisiacich fi
nančných otázkach na tomto:

L Štátny dlh.
Üéast Slovenskej republiky na štátnom 

dlhu bývalej Česka - Slovenskej republiky 
upravuje sa takto：

1.Slovenská republika stiahne z obehu 
všetky na svojom území v obehu sa 
nachádzajúce dlhopisy vnútorného 
česko-slovenského štátneho dlhu, 
z prílohy vyplývajúceho druhu (slo
venský územný blok) a odovzdá 
Protektorátu Cechy a Morava.

Dlhopisy, ktoré sa majú odovzdať, 
musia byf opatrené všetkými po 13. 
marci 1939 splatnými úrokovými 
kupónmi. Štátne stavebné žreby ma
jú byf odovzdané s príslušnými vý
hernými listami, s výnimkou tých 
štátnych stavebných žrebov, ktoré 
do 1.augusta 1938 boly vyžrebo
vané, u ktorých sa majú odovzdá £ 
len amortizačné listy.

Konečné vyúčtovanie týchto zá- 
«ielok prevedie Riaditeľstvo štátne
ho dlhu v Prahe ako likvidačný or-

巩egierung, Dcrtrcten burd) 
ben (Scfanbtcn 5)crrn Dr. (Srnft (£ i f c n = 
I o I)r, unĎ bič ¾cgieiung bet .©lowaíifdjcn 
¾epublif, Dcrtrcten bm力 ben (Scfanbtcn 
gerrn Dr. 6tcfan 甲 d I り d t, I)aben über bie 
6taatsfd)uíb unb bas étaatseigentum ber 
früheren エ浊ed)o怎lomafiゆen Sîcpublif, fo= 
mie über einige anbere bnintt 3ufammcn= 
I向igenbe finanjicüc fragen bie nad)ftel)enbc 
Vereinbarung getroffen:

I. Sie Staat纤由u【b.

Zie Beteiligung ber 6[oroafifd)en ¾c= 
pubiiî an ber 6taatâfd)ulb ber früljeren 
Ífd)ed)Oí6íowafif(f)cn ¾cpnbíif wirb wie 
folgt geregelt:

1 .Die ©(owafifdje 员epublif wirb fümレ 
lidje in i^rem (Sebictc umlaufenbcn 
©djuíÓDer^rcibungcn ber inneren 
tfd)ed)o4Iowatifd)cn ©taatsfdjulb ber 
aus ber Einlage fi@ crgcbcnbcn 9(rt 
(ben floruafifdjen debietらblöd) aus 
bem Umlauf jietjen unb bem “roteh 
torat 93öl)men unb 耽ä〔)ren übcr= 
mitteln.

Die abjuliefernben 6t^uIbDcrfd)rcis 
bungen muffen mit fämtlidjen nad) 
bem 13.或Gq 1939 fälligen ホ 
nen Dcrfcljen fein,少加 Staatsbaiilofc 
finb mit ben jugefjörigen (Scwiniv 
fdjeinen absuliefern, ausgenommen 
bic in einer bis jum 1«勿ugu[t 1938 
erfolgten Öeroinnsicljung ausgcloften 
6taatsbaulofc, bei benen nur bie 
îiigungsfc^cinc abjulicfcrn finb.

Die enbgiiltige Qlbrcc^nung bicfcr 
Ablieferung wirb Don ber 6tants= 
fdjulbcnbireEtion in 弟mg als £iqui=
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gán, ktorému majú byť kusy bez
platne odoslané v najkratšej lehote, 
najneskoršie do 31.marca 1941, 
usporiadané podľa jednôtlivých emi
sií a čísel s pripojením soznamom 
Čísel.

Z odoslania a vyúčtovania sú vy
ňaté:

a) Súdne amortízované dlhopisy, 
ktorých soznam dá ihneď k 
dispozícii Riaditeľstvo štátne
ho dlhu v Prahe prísluš- 
mu slovenskému úradu.

b) Samostatne v obehu sa nachá
dzajúce výherné listy štátnych 
stavebných žrebov. Výherné 
listy štátnych stavebných žre
bov, ktoré do 1.augusta 1938 
boly vyžrebované pri amorti
začných fahoch, budú však 
opečatené, pokiaľ sú y obehu 
na území Slovenskej republi
ky, čim pri eventuálnych dal・ 
sich výherných ťahoch budú 
zaistené výhry na ne pripada
júce. Soznam týchto opečate- 
ných výherných listov bude 
odovzdaný RiaditeFstvu štát
neho dlhu v Prahe.

c) Dlhopisy všetkých, z prílohy 
vyplývajúcich druh。％ nakoľko 
patria inému ako slovenskému 
územnému bloku.

2. Slovenská republika odovzdá bez
odkladnej spôsobom uvedeným pod 
číslom 1 Protektorátu Čechy a Mo^ 
ľava i všetky dlhopisy česko-sloven
ského vnútorného štátneho dlhu, 
najneskoršie do. 31.marca 1941f 
ktoré pripadnú jej, jej príslušníkom 
a ústavom z rozličných finančných 
vyrovnaní (napr, ako rezervy sociál
nych a súkromných poisťovacích 
ústavov, ako krytie vkladov u Po
štovej šporiteFne).

Ak by v rámci takéhoto vyrovna
nia Slovenskej republike, jej prísluš
níkom a ustanovizniam mal pripad
núť veriteľský podiel na netilrova- 
ných dlhoch (napr, pôžička Ústred- 

bationsorgan burdjgefü^rt, an wcldjc 
bic Gtüdc in tiirjcítcr Jrift, fpätcftcns 
am 31.OTärj 1941, nad) einjeínen 
(Smifjioncn unb Hummern georbnet 
unb unter Beifügung eines 贝nnv 
TncrnDcrjcidjnifics, fojtcnlos ju liefern 
íinb.

Ausgenommen con ber Ablieferung 
unb îlbrcrfjnung finb:
a)釧e geri(f)tíi(f)amortifierten G由ulb二 

Dcrfdjreibungcn, beten 53er3cid)nis 
bie 6taatsfd)ulbenbircftion in 卯rag 
ber juftänbigen f(owatifd)en ©teile 
unDeraüglidj jur Verfügung fteüen 
wirb.

b) Aie fdbftänbig umiaufenben 仇= 
winnfíjeinc ber 6taatsbau(ofc. Die 
(Sewinnfdjeinc con ben Gtaatsba  
lojen, bie in einer bis jum 1.弘・ 
gufi 1938 erfolgten ±Ugung± 
jicljung ausgeloft würben, werben 
jebo由,foweit 耻 in ber 61owatb 
Íがn SRepubli! umlaufen, abgc= 
ftcmpdt, WDbui^ bei etwaigen 
weiteren (Sewinnjicíjungcn bie auf 
biefelben entfaUcnben (Gewinne 
fid)crgeftellt werben. Das れ环ゼカ 
nis ber abgcftempcíten gewinn： 
Ideine wirb ber 6taatsf^ulben« 
bireftion in 平工ag übergeben.

*

c) Die 6d)uíbDcrfcf)rcibungen aííer aus 
ber Qlnlagc 同 ergebenben Wirten, 
foweit fic einem onĎcrcn als bem 
f(owatifd)cn (Scbictsbíoí angeり6； 
un.

2. Un ber in 3iffer 1 Dorgcfcijcncn SBeifc 
wirb bic 6lon)ntifcf)c 负cpublif bem 
ißroteftorat ¾ôíjmcn unb Wìiiりren 
□u力 fäinHidje 6311bDn,由teibungen 
ber inneren tfd)crfjo=fíown!ifc^cn 
6taatsfdjuIĎ iniDcrjiiglid), fpäteftens 
bis 3um 31.íUÍärj 1941, übermitteln, 
bic ií)rt iíjrcn 2lngeï)ôrigcn unb tJn= 
[titutionen aus ben Dcrfd)iebcncn fis 
nanjicHen ÌÌuscinanbcrfc^ungen ju= 
fnlícn werben (3. 25. als ¾cfcrocn ber 
fojialcn unb prioatcn 23cr[irfjerungs= 
nnftaltcn, a【5 Dcďung bet ^oftfpars 
fnifcncinlagcn).

Jaiïs im ¾aíjmcn foidjer 9(uscin= 
anbcrfctjungcn ber 00nm晒en ¾c= 
piiblif, i^ren 2(ngcl)örigcn unb 3nith 
tutionen ein (Slâubiçjcrantciï an ben 
nidjttitricrtcn 6d)u(bcn (3.阻 dm
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nej sociálnej poisťovne cestnému 
fondu), bude tento podiel RiaditcT- 
stvom štátneho dlhu v Prahe, ako 
likvidačným orgánom práve lak pre- 
počílaný ako slovenský podiel na 
vnútornom česko-slovenskom štát
nom dlhu.

3. Ak nominálna suma dlhopisov, kto
ré sa majú odovzdať podľa čísla 1 
a 2, nedosiahne sumy 1850 miliónov 
Kč. Slovenská republika ihned po 
zistení dá k dispozícii Protektorátu 
Cechy a Morava rozdiel, ako aj 
4½% úroky počítajúc do 13. marca 
1939 z tovarového účtu Slovenskej 
národnej banky u Národnej banky 
pre Čechy a Moravu v Prahe. Na 
vyúčtovanie k tomuto rozdielu bude 
hneď po ratifikácii tejto dohody 
tým istým spôsobom odovzdané k 
dispozícii 100 miliónov K.

4. Pri vyúčtovaní dlhopisov, uvede
ných pod číslom 1 a 2 budú ďalej 
Protektorátu Čechy a Morava na
hradené z tovarového účtu Sloven
skej národnej banky u Národnej 
banky Čechy a Morava v Prahe:

a) výplatná hodnota chýbajúcich 
úrokových kupónov titrované- 
ho dlhu, splatných po 13. man 
ci 1939; ako aj úroky netitro- 
vaného dlhu a úroky zo štát
nych pokladničných bonov( 
zaplatené už po 13. marci 
1939;

b) chýbajúce výherné listy štát
nych stavebných žrebov, ktoré 
pri výherných tahoch neboly 
vyžrebované, pri čom za je
den výherný list celého žrebu 
bude počítaná suma 35 K a 
za výherný lisi 〔ん žrebu su
ma 7 K.

Noproti tomu budú Protektorá
tom Čechy a Morava uhradené a pri 
vyúčtovaní môžu byt vzaté do 
úvahy:

a) výplatná hodnota do 13. mar
ca 1939 splatných kupónov 
titrovaného dlhu ako aj na 

leben her 3cnttalfojiaïvcrfid)crungs*  
anftnlt an ben 6trafjcnfonbs) jufollcn 
[olite, [o wirb bicfcr Don bet 6taat&= 
fdjiiIöcnbtrchiDn in 甲mg als JCiquh 
bationoorgan ebenfalls auf ben flomas 
fifdjen Anteil an ber tfd)cd)o4IonJflíis 
fdjen inneren 6taatsfd)uib Dcrrcdjnct.

3 . Dnfofcrn ber Nennbetrag ber gemüh 
giffer 1 unb 2 abjulicfernt»en 6d)ulbs 
Dcrfdjrcibungen bic Gumme Don 1850 
OTillioncn Kč nid)t erreit^t, wirb bie 
©[owafifdje 员邙 ubHf ben Unteti 
fd)icbsbctrag foroie 4%% ginfen feit 
bem 13. OTärj 1939 fofort nad) Jeft^ 
ftcUung bem 5ßrotcftorat 95Öi)men unb 
OTäljren aus bem ÌBarcngiitljabcn ber 
6Io©afifd)en 91ationalbanî bei ber 
况口tionaibanf für 56oï)men unb 窥ä加 
ren in 甲rag jur Verfügung fteUen. 
3n ^(nredjnung auf bicfen Unter， 
fefjiebsbetrag werben 100 狈iUionen K 
unuerjüglid) na由 ber SKatifijierung 
bicfcr Vereinbarung in bcrfelben 5Bei= 
fe }ur Verfügung geftcHt.

4 .编ei ber ¾lbred)nung ber unter 3所严 
1 unb 2 erwähnten SdjulbDerfdjrcis 
bungen werben ferner bem 平roteb 
torat Söijmen unb 3Jiäf)ren aus bem 
SBarengutljaben ber 6íowafifd)cn 
tionalbanì bei ber ÍKationalbanf für 
æoïjmcn unb OTäljren in 屮lag Den 
gütet:
a) ber 2Ius3a()Iung5wert ber feilem 

ben na力 bem 13. SJlarj 1939 fais 
[igen 3insfeeine ber titrierten 
ed)u【b fowie bie füi bie geit na力 
bem 13. SJlärj 1939 bereits bè刷レ 
ten ginfen Don. ní^ttitricrtcn 
Grfjulben unb Don ben Gtaatss 
falfenbons;

b) bic fel)lenben (Sewinnfijcine Don 
ben in ben ©eroinnjic^ungcn ni®t 
ausgcloftcn ©taatsbaulofen, wo« 
bei für einen ®cn)innid)cin eines 
gonjen £ofcs ber SSetrag doh 35 K 
unb für einen (Scwinnfdjcin eines 
Jünfteilofcs ber 弟etrag non 7 K 
bcred)net roirb..
Dagegen werben uom Çroteïtorat 

®ö()men unb SEHäíjren getragen unb 
fönnen fd)on bei ber 灿re力nung bè« 
rüdfi(^tigt werben:
a) ber ¾lusjaljíungswert ber bis jum 

13. SOÍärj 1939 fälligen 3insf(¾cinc 
ber titrierten 6d)ulb fowie. bie auf 
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čas do 13. marca 1939 spada
júcich úrokov netitrovaného 
dlhu a štátnych pokladničných 
bonov, ak výplata nebola ešte 
prevedená a ak sa jedná o 
dlhopisy, ktoré podľa ustano
vení pod číslom 1 a 2 boly 
odovzdané;

b) okrem výher opečatených vý
herných listov, ktoré spadajú 
pod číslo 1 písmeno b) aj vý
hry štátnych stavebných žre
bov, ktoré boly vyžrebované 
vo výherných fahoch do 1. 
augusta 1938.

Pri vyúčtovaní budú ďalej na 
ťarchu Protektorátu Čechy a Mora
va vyplatené tie 2°/o úrokové pré- 
mie( ktoré pripadajú na štátne sta
vebné žreby, vyžrebované do 1.au
gusta 1938 v amortizačných ťahoch.

5. Shoda je v tom, že príslušné devízo
vé úrady obidvoch smluvných strán 
povolia prenesenie štátnych dlhopi
sov bývalej Česko-Slovenskej repub
liky, ktoré sú uložené na ich území 
a tvoria majetok príslušníkov dru
hej strany. Týmto povolením bude 
príslušnosť dlhopisov k dotyčnému 
územnému bloku zrušená.

6. Ďalej zrieka sa Slovenská republika 
zaplatenia za ten vojenský majetok, 
ktorý nemecká branná moc pri za- 
Uožení ßlovenského štátu obdržala.

7, Konečne Slovenská republika dá v 
Bratislave k dispozícii Protektorátu 
Čechy a Morava sumu 300 miliónov 
Ks, ktorú Nemecká vláda podTa po
treby použije na prevedenie sloven- 
sko-nemeckej dohodyt uzavretej v 
Bratislave dňa 30. januára 1940 a 
vyúčtuje s Protektorátom Čechy a 
Morava.

íl. Na území Slovenskej republiky 
sa nachádzajúce česko-slovenské 

platidlá.
& Slovenská republika odovzdá Ná

rodnej banke pre Čechy a Moravu 
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bie bis jum 13. SiHärj 1939 enレ 
faUcnbcn gínfen Don ní^ttitricrtcn 
6d)u(bcn unb StaatstaRcnbons, 
fofern bie Honorierung nod) ni即 
jtattgcfnnbcn bat unb cs 岡 um 
S力ulbDc"由reibiingcn banbcít, bic 
nad) ben ^Bestimmungen ber 3市cm 
1 unb 2 abgeliefert werben;

b) auger ben Gewinnen, bie auf bie 
laut 1 S3u 由卩 abe b) abgcftem=
pc(ten (5ewinn[^cinc en 耳 aden, 
aud) bie Gewinne ber Staatsbaus 
lofe, bic bis 3um 1.QIuguR 1938 in 
6cwinnjicf)ungcn rour=
ben.
S3ci ber Ýlbret^nung werben weiter 

3U faxten bes ^ßrotettorats 方 
unb SHä^rcn bie 2%igen 3infcnprü= 
mien, wddje auf bie bis gum 1.Gu； 
guft 1938 in エiigung知的ungen aus^ 
gdoften 6taatsbau[o[e entfallen, aus^ 
加3ablt.

5. iinocrftänbnis befteíjt barüber, baB 
bic jujtänbigen 3)CDÍ[cn(teUen in bei： 
ben DcrtTQgfífjIicjjcnbcn íeilen bie 
ííberfcnbung ehemaliger 耳取刎ゆ 
wafifdjcr 6taatsfd)uíbenDerfd)relbun= 
gen, toči巾c auf iljrcm Gebiete ocr= 
waljrt werben unb Eigentum ber ¾ln= 
gehörigen b” anberen Íciíes bilben, 
bemiUigen werben. Dutめ bi"c 分ewih 
Rgung wirb bie 3ugeりbrigfeit ber 
6d)uIbDcr[d)rcibung 3um betrcífcnbcn 
($ebietsbío(f aufgehoben.

6. Jcrner uerjigtet bic 6Iowafifi^c 呪" 
publif auf bie JScjoIjiung Derjenigen 
^cercsgütcr, Die Die beutle 亚巾ワ 
mad)t bei ber (Srridjtung bes 6íowa= 
fifd)cn Staates erijaltcn 加ヒ

7. GdjIicBIゆ ftcllt bie 6íowafiftf)c 况 
pu6lif bem 平rotcftDrat 2>öi)incn unb 
灰Mjicn einen 25?trag ddh 300 ÍVÍib 
lionen Ks in Çrcfjburg 311r 2?erfü= 
gung, ben bie Dcutíd)c Regierung jur 
î)urd)fiif)rung bes in 平rc^burg am 
30. ganuar 1940 gef^ioffenen bcutidjs 
[Iou)aHfd)cn Vertrages na由 SScbarf 
Dcruicnùcn unb mit bem Çrotcftorat 
恭Bljmcn unb 皿ミijten ocrrc^ncn 
wirb.

II.分ie in ber Gbœofifdjcn 號epublil um【aw 
fenben 朽谈ウ吋【omafi同en 3aI)(ungsmiücL

8. Aie 6Iowafifd)c SîcpubïiF übermittelt 
ber 9îationa(banï für ÍBôípncn unb 
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v Prahe bezplatne do jedného me
siaca po ratifikácii tejto smluvy, ak 
sa už lak nestalo, všetky česko-slo
venské šlálovky (s papierovými drob
nými peniazmi), kloré boly alebo sú 
v obehu na slovenskom štátnom 
území (celkom okrúhle 772 milió
nov K) a ktoré majú byf ňou z obe
hu stiahnuté, ak sa to dosial ne
stalo.

HL Iné štátne finančné záväzky.

9. V celkovom stave česko-slovenského 
štátneho dlhu zo dňa 13. marca 
1939 vo výške okrúhle 52.400.000.000 
K neobsažené a medzištátne inak 
neupravené finančné záväzky Če
sko-Slovenskej republiky (počítajúc 
v to záväzky štátnych fondov) budú 
Slovenskou republikou prevzaté 
týmto spôsobom:

a) Záväzky bezprostredne zaťa
žujúce štátny majetok býva
lej Česko-Slovenskej republi
ky a majetok bývalej auto
nomnej Slovenskej krajiny 
(napr, výplatné renty pre zo
štátnené železnice, hypotečné 
dlhy, reálne služobnosti) pre
chádzajú na Slovenskú repub
liku, pokiaľ táto prevezme 
tieto zaťažené majetkové sú
čiastky. Ak tieto zafaiené 
majetkové objekty ležia po 
jednej a druhej strane hrani
ce, má sa previesť podľa ekvi- 
ty rozdelenie týchto zaťažení. 
V tom prípade slúži čiastka 
tohto majetku, ležiaca na slo
venskom území len ako istota 
pre čiastku dlhu, prevzatú 
Slovenskou republikou bez to- 
toho, že by táto ručila za dru
hú čiastku dlhu.

b) Administratívne záväzky (na
príklad dlhy, pochádzajúce z 
výkonov a dodávok pre štát
ne úrady a podniky, povinné 
záručné renty) pripadnú na 
ťarchu Slovenskej republiky, 
ak má veritef svoje sídlo ale-

ÍJÍŕibrcn in 平ing uncntcicltlid) unb 
fo[tenlú5 inncrljnlb eines SOÎonnts 
n n d) 9tatifigicning bicfcr 93crcinba= 
rung, [owcit noď, nid)t gcfdjcljcn, 
fäintlidjc tfd)cd)o4Iowafifd)cn ëtaatss 
noten (ncbft ípapicrflcingclb), bic 时 
im flowafifdjcn 6taat5gcbict im Ums 
lauf bcfunbcn í)abcn ober bcfins 
ben (insgcfamt iunb 772 OTiHioncn 
K) unb bie Don if)rt foweit nid)t gヶ 
fd)c[)en, aus bem Umlauf 3U sieben 
finb.

ni. 2Inbcre ftaatli由e finanzielle 
$3crpflidjtungcn.

9. Die in bem auegeroiefenen (Scfamb 
ftanbe ber tf^edjo=fíowaEif(^cn StaatSí 
fdjutb am 13.或0环1939 in ber 另即 
non runb 52.400,000.000 K ni由t enb 
fjaltenen unb jroifdjenftaatlid, nid)t 
anbeno ゼ tig geregelten finanjielïcn 
ÍkrpfH即ungen ber Ifd)ed|o：6Ion)aí 
fifdjen况epubliE (ein岡【迎前由加r 
$öerpfli(^tungen ber ftaatliífjen 5onbs) 
werben Don 加r ôíoroafifdjcn ¾epu- 
blif foigenbermajjen übernommen: 
a) Aie auf bem GtaatSDcrmögen ber 

früheren îft^e(fjo=6Îon)afiî(^cn 玳侬 
publif unb bes früheren autonomen 
üanbes 6iowafet unmittelbar [前 
ftenben S3erpfíi(¾tungen (3.弟.(£in« 
löfungsrenten für uerftaatlidjtc 
(£ifcnbal)ncn»4卯oteRerte g巾ul， 
ben, ¾ealbienftbaríeiten) geben auf 
bie 6[omaHf(f)e 员epublif über, inコ 
fofern Don Ďerfelben bie bclaftcfcn 
^ermögensbcftanbkile übenwnv 
men werben. £iegen bie bclaftekn 
^öcrmögcnsbcftanbieilc biesfeits 
unb jenfeits ber ôrensen, ^at eine 
angcmefjenc QIufteilung bet ®es 
faftungen 3U erfolgen; in biefem 
Jallc bient ber auf bem f〔onmfi= 
时en (Sebiete gelegene Teil biefes 
Vermögens nur für ben non ber 
6Iowafifd)cn SKcpublif übernoms 
menen Icil ber 6d)ulb als ©iefjer« 
ftclíung, of)nc für ben anberen Heil 
ber ©djuib 3u Raffen.

b) OlbminiftratiDc 23erpflid,tungen (3. 
弟•6(^ulbcn aus £ciftungcn unb 
fieferungen für 6taafsbcl)örbcn 
unb Unternehmungen，另aftpfl询わ 
renten) fallen ber 6Îoœafifdjcn 
巩epublif jur £aft, infofern ber 
Gläubiger feinen 白询 ober SBgm
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bo bydlisko na území Sloven
skej republiky-

Pre plnenie uvedených admini
stratívnych záväzkov vočí veríte Tom 
nachádzajúcim sa na území Protek
torátu Čechy a Morava a na ostat
nom území Ríše, dáva slovenská vlá
da prostredníctvom slovensko-ne
meckého robotníckeho úsporného 
konta a prostredníctvom nemecko- 
slovenského zvláštneho tovarového 
účtu 150 miliónov K (L j.15 mili
ónov RM) k di-spozícii. Slovenská 
vláda blahovoľne bude skúmať tiež 
.i možnosť dispozície v rámci hore- 

menovanej smluvy pre slovensko- 
česko-^ioravský tovarový účet.

V horeuvedenej sume 150 milió
nov K nie sú vzaté do úvahy opa
kujúce 6a výkony v prospech veri
teľov, bývajúcich v Protektoráte Če
chy a Morava a v ostatnej časti Rí- 

čo 6a vyhradzuje osobitnej do
hode.

c) Usporiadanie záväzkov býva
lej Česko-Slovenskej republi
ky z prevzatých záruk vyhra
dzuje sa osobitným dohodám

10- Shoda je v tom, že nàrokyt ktoré 
majitelia štánych dlhopisov bývalej 
Rakúsko-Uhorskej monarchie mohli 
uplatňovať voči Česko-Slovenskej 
republike podfa zákonných predpi
sov v tejto republike, osoby, bývajú
ce na území Slovenskej republiky 
nemôžu uplatňovať voči Protektorá
tu Čechy a Morava. Právo vlastní
kov žiadať vrátenie príslušných 
dlhopisov, ak sa nachádzajú u ad
ministratívnych úradov v Protekto
ráte, eventuálne vyžiadaf príslušné 
potvrdeniej sa týmto neporušuje.

IV. Štátny majetok,
11,Medzi smluvnými stranami je sho

da v lom, že všetok majetok bývalej 
Česko-Slovenskej republiky nado-
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他 auf bem fíowafiídjen Gebiete

3ur 以bfinbung ber bejddjneten 
abminiftratioen 93erpf(iá)tungen 
jugunften eón (Síäubigcrn im 項m 
teftoiQt 勢的men unb 5Jläf)ren unb 
im übrigen 火ei班gebiet (teilt bie 
6iowa!ifd)e Regierung über bas 
(íomatif(f)^bcuHd)e ¾lrbeiterloíjns 
ÉrfpamiSíÄúnto unb bas beut降 
fíowatifdje 6pe3Íaíí2Baren=Äonto 
einen betrag ddr 150 SJÍilíioncn K 
(=15 Millionen SReidjsmûrt) jur 
Verfügung. Die 6loœatif(f)e 巩む 
gierung wirb eine ®creit(kllung 
im 见aíjmen ber genannten 6ummc 
au由 über bas (ÍDruatif4：bôf)Tnifd)^ 
mäíjrifdje SBarenbnb wotjlmoUenb 
prüfen.

3n ben genannten 150 卯口油 
nen K finb bie wicbedcíjTenbcn £ 昨 
ftungen sugunften Don ©läubigern 
im ^rotcftorat SSö^mcn unb 2ndm 
ten unb im übrigen ¾cirfjsgcbict 
nid)t berüd时tigt, worüber eine 
befonbere Vereinbarung Dorbefjah 
Mn bleibt.

c) Die Regelung ber 5Berpfiid)tungen 
ber früheren ï[d)cd)o=6ÎoroQ!ifd)en 
5KcpubliE aus übernommenen (Sa= 
lanticn bleibt 6onbcn>crcinbarun= 
gen oorbeljalten.

10. ¢5 beftefjt (Sinocrftänönis barüber, 
baB bic 9lnfprürf)c, wcf^c bic 弟c曲er 
ber 6taatsfd)uIöDcrf(f)rcibungen ber 
cljcmaiigcn öfierrci(öifcf)=ungarii(f)en 
OTonard)ic gegen bic Íf(¾c(f)o=6Iowas 
Üfcfjc 况邙ublif ng ben in bic[er 舞e= 
publif gcltcnbcn ¾cc^tsDorfdjriften 
gdtenb madjen tonnten, gegen bas 
^roteftorat 2>Öl)mcn unb ÍPläí)rcn non 
ben in ber 6Iowafiftf)cn ¾cpublil 
wof)nenbcn 甲erfonen nid)t erhoben 
merben lönncn. 3>as 货岫t bet 23ヒ 
fitjer, bie 贫üdgabe ber bctrcffcnbcn 
©^ulbücrfi^rcibungcn, falls 耐 bic= 
fclbcn bei íôcriDaltungsftclícn im 甲n 
teftorate befinben, bic ¾lusfctti® 
guitg einer entfpre^enben 93cfd)cini= 
gung forbern, wirb baburc^ niď)t 
berührt.

IV. Staatseigentum.
ÍL 3Kゆ颂 ben DectragfSIieBciibcn Kei二 

len bcftcljt «SiiiDcrftänönis batüber, 
MB — unbefdjabet anberweitiger 53er：
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budnutý ak)Tnkoîvek spôsobom — 
bez oh ľadu na iné dohody —, ktorý 
sa nachádza na území Slovenskej 
republiky, stal sa bezplatne majet
kom Slovenskej republike a že Slo
venská republika neuplatní žiadný 
nárok na majetok bývalej Česko- 
Slovenskej republiky, ktorý sa na
chádza mimo územia Slovenskei 
republiky.

12. Pred vznikom Slovenskej republiky 
vzniklé

a] pohľadávky bývalej Česko- 
Slovenskej republiky voči oso- 
bN叫 ktoré majú sídlo, bydli
sko alebo svoj podnik na úze

mí Slovenskej republiky, alebo

b) pohradávky bývalej Česko- 
Sloveofikej republiky hypote
kárne zaistené na majetko- 
vých objektoch, ktoré sa na
chádzajú na území Sloven
skej republiky, považujú sa 
za pohľadávky Slovenskej re
publiky.

Ak by sa jednalo
a] o hypotekárne nezabezpečené 

pohľadávky voči podnikut kto
rý má šidlo na území smluv
ných fitrán a ktorého závod 
sa rozprestiera na území via
cerých štátov, ktorého úze
mia alebo územná čiastka 
tvorila územie bývalej Česko- 
Slovenskej republiky, alebo

b) hypotekárne nezabezpečenú 
pohTadávku, ktorá vznikla 
činnostou štátneho podniku, 
ktorý sa nachádza na území 
jednej zo smluvných strán 
voči dlžníkovi, ktorého sídlo 
alebo bydlisko sa nenachádza 
v štáte, v ktorom je podnik,

treba posudzovať podľa ekvity otáz
ku, či a v akom rozmere sa má po
važovať táto pohľadávka za pohľa
dávku Slovenskej republiky, alebo 
kto môže vykonávať veritefské prá
vo; pri tom treba brať do ohľadu 

ciiiborungcn — nllc? wie immer eれ卜 
卩nnbeue Eigentum bcc eljcmaligcn 
*ľíd)cd)o=6Iownfifd)cn 玳邙ublif, u)cレ 

fid) auf Ďcm Ócbicte ber 6[dwq= 
tifd)cn SHcpublif befinbet, uncntgcltlidj 
Eigentum ber 6Ion>afiid)cn 货epublit 
geworben ift, unb bafj bic Glowafifdjc 
¾cpublif auf (Êigentum ber eï)cmali= 
gen *d)cd) 161owafif耶n 货epublif, 
baf) fid) 口防 bes (Scbictcs ber 
©lowafifd^en Mepublif bcfinbct, fei= 
nerlei ¾InfprU由 ergebt.

12. í)ic aus ber 3©让 ロ睚 ber írri^tung 
ber 6Ion)aïifc^cn 火epubliE ftainmcn= 
ben
a) jDrberungcn ber ehemaligen エ问 

d)o^6Ioœatif(f)en 负epublif gegen 
0crfoncn, bic i^ren 6itj ober 
2BoI)nfi¾ ober i^ren betrieb auf 
加m (Šebiete ber 6íowatifd)cn 况e； 
publif I)aben, ober

b) Jorberungen ber c[)einaligen Tfi¾e= 
$o=6íoroafif(f)en 况卬ubliR bic auf 
ben ißcrmögensgegenftäiiben t)ppo= 
H)Mari时 fi由erge卩elít finb, bic fid) 
in bem (Sebiete ber éíonjafifdjen 
货epubliE 加finben, werben als 5or= 
berungen ber 6Ioroafifd)cn SHepu= 
blif betrautet.

^anbcít es fid) jebo力
a) um eine ^gpoíOefarift^ nid)t ge， 

fidjertc Jorberung. gegen ein auf 
bem Gebiete ber ücrtragfdjliefiens 
加n Teile bomisiliertes Únternel)= 
men, beffen 95etエieb fi巾 auf mehrere 
6taaten erftreďt, beren ®ebiet ober 
Gebietsteil einen EqìI ber cl)cmaÜ= 
gen 2ľfd)e(^Dí6lDiDaEif(í)cn SHepu= 
blif bilbcte, ober

b) um eine Ijppot^cfarifc^ nitfjf ge= 
岡erte Jötbcrung, bic burd) bie 
£ciftung eines auf bem (Scbiete ber 
Dcrtragfdjíie^cnben Teile gelegenen 
ftaatlid)en Unterncljmcns gegen 
einen S力ulbner entftanben ift, ber 
feinen 6i^ ober 2BoI)nfi^ nidjt in 
bem Staate Ijat, in n)eld)cm fiQbag 
Untcrnel)mcn befinbet,

fo ift nad) æilligfeit 311 beftimmen, ob 
unb in weldjem Umfang fic als 5or= 
berung ber éíowaťifdjen SRepubliť 311 
betra^ten ift ober wer fonft bie iRcdjte 
bes (Släubigerťí ausüben !ann; babei 
wirb bejonbers bas 6(^n)ergcmid)t ber 
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význam prevodzovacej činnosti pod
niku.

Ak sa odvodzuje hypotekárne ne
zaistená štátna pohľadávka z do
dávky alebo práce alebo opomenu
tia dlžníkovho (napr, odškodňovacia 
pohľadávka pre vädnú výkonnosť), 
je rozhodujúce pre .otázku, o akú 
pohľadávku sa jedná, predovšetkým 

• miesto výkonnosti alebo opomenutia.

13, V účastinách a ináč stelesnená účast 
bývalej Česko-Slovenskej republiky 
na neštátnych podnikoch, ktorých 
závody pracujú výlučne na územi 
Slovenskej republiky, pokladajú sa 
za účast Slovenskej republiky.

Ak závod takýchto podnikov sa 
rozprestiera vo viacerých štátoch, 
ktorých územie alebo územná čiast
ka tvorila časf bývalej Česko-Slo
venskej republiky, rozdelí sa štátna 
účasť podra ekvity a slovenskej vlá
de sa konceduje na ňu pripadajúca 
čiastka v celom rozsahu ako parti
cipácia Slovenskej republiky na zá
vodoch, ktoré ležia na Slovensku.

14. OhTadne majetku (aktív a pasív) 
štátnych fondovt platia ustanovenia 
pod číslom 9,11 a 12.

.Ohľadne majetku neštátnych fon
dov, ktoré stoja len pod štátnou 
správou, budú uzavreté iné dohody.

15. V prípadoch uvedených pod číslom 
12| odsek 2 a číslom 13 odsek 2 
rozhoduje smiešaná komisFa, do kto
rej každý zúčastnený štát vysiela 
rovnaký počet členov a k rozhod
nutiam ktorej treba jednohlasnosti. 
Ak k rozhodnutiu nedôjde, bude 
sporná otázka rozhodnutá cestou 
diplomatickou.

Ak by sa pri prevádzaní ustano
venia úseku III a IV tejto dohody 
vyskytly Užkosti, ktoré by sa do
týkaly záujmov súkromných osôb, 
dorozumejú sa obidve smluvné stra
ny, ab% umožnily hladké a rýchle

^Betriebotatigkít t>C5 Untcrncfjmcns 
beriidfidjltgen fein.
3Birb cíne b9pMet口用由 nidjt ge= 

fidjerte ftaat(id)c Jorbcrung DDn einer 
£icfcrung ober Ùrbcit ober Unten 
laffung bes &(^uíbner5 abgeleitet ß. 
33. eine 6(¾úbenerfat}forberung wegen 
Mängeln ber £eiftung), fo ift für bie 
Srage, um wcjfcn Jorbcrung es fid) 
t)anbcit, DDr allem ber Drt ber £ci= 
ftung ober Unterlaffung entfrfjeibenb.

13. î>ic in îïftien ufro. Derförpertcn 53es 
teiligungen bet efjcmaligen îfdjccfjos 
6íowan)á)en ÎRepublit an nicfjtftaab 
íidjen Unternehmungen, beten betrieb 
ousfd)Iicf)Iid)auf bem f(oœatiîd)en 械± 
biete getätigt würbe, finb alら 亩etei【i= 
gungen bet 6lomatifd)en 况epubli! 3U 
betrauten.

(Srftredt fì(f) ber ^Betrieb folger 
Unternehmungen auf mdjtetc 6taa= 
ten, beten Gebiet ober (Gebietsteil 
einen Keil ber Ífrf)cd)Dí6íoiOQHfd)cn 
îRepubliî bilbete, fo ijt bie ftaatíidjc 
Beteiligung nad) SSiLigïcit aiifsutci= 
kn unb ber 6(owatifd)cn Regierung 
ber auf fie entfallenbe Anteil im gan= 
3en Uufange als Beteiligung ber 6lo= 
mafiゆen ¾epubíit an ben in ber 6® 
wafei gelegenen betrieben einjuräu： 
men.

14. Über bas ÏÏJcrmogcn (¾lítioen unb 
^afiiven) bet ftaatíid)en gonbs gelten 
bie Seftimmungen ber 3iffcrn 9,11 
unb 12.

Über bas Vermögen nidjiftaatlidjcr 
^onbs, bie nur unter ftaatlidjcr 匆er： 
roaltung fkl)en, werben anbcrmcit 
Vereinbarungen getroffen.

15. Über bie in ben in 3ifMn 12 ¾lbf. 2 
unb 13 ¾lbf. 2 angcfüljrten galle enh 
frf)cibct eine gemixte 貝de叫Rion, in 
bie. jeber beteiligte Gtaat bic glcidjc 
¾lnjaljl Don SKitglicbcrn entjenbet unb 
für beten €ntft¾cibung 6timmcncin= 
[)cit etforbctH由 ift.貝ommt eine €nt= 
fdjeibung nid)t juftanbe, witb bic 
Streitfrage auf biplomatifdjcm 亚ege 
gelöft.

Jads fid) bei ber 3)urd)ful)rung ber 
25cftimmiingen ber ¾lbídjnittc IH unb 
IV biefer SJcrcinbnrung 6d)wicrigí 
feiten ergeben füllten, bic bie <Jntcr= 
cfjen con ^Prioaiperioncn bcrübien 
fonnten, werben fid) bie beiben Der：
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prevedenie týchto ustanovení. Roz
hodnutie o príslušných opatreniach 
môže byt prevedené na horeuvede- 
nú smiešanú komisiu.

V. Vynahradzovacie nároky.
16. Administralívne depozilái kloré slú

žia za istotu nejakého práva býva
lej Česko-Slovenskej republiky, ma  
)ú sa odovzdaf tej smluvné) strane, 
na ktorú sa toto právo presunulo. 
Ak je právny dôvod tohto depono  
vania zrušený alebo ak tolo právOj 
k ietote ktorého 6a deponova  
nie previedlo, nebolo použitét 
majú sa tieto depozitá hneď vy
dať deponentom. Právny dôvod 
depozita sa považuje aj vtedy za 
zrušený, ak deponovanie sa pre
viedlo pre istotu ručenia ne
jakého podnikateľa, za úspešné 
prevedenie jemu sverenej práce ale
bo iného výkonu a prevedenie to
hoto výkonu alebo prác boly hate
né okolnosťami, ktoré 6a nedotý
kajú jeho osoby, alebo výsledok 
tejto činnosti alebo práce bol zni
čený v dôsledku takých okolností 
alebo podnikateľom nemohol byt 
v predpísanom stave udržovaný.

*

*

*

Iné administratívne depozitá sa 
majú vydaf tej smluvnej «träne, kto
rej úrady 6Ú poverené ďalším pre
vádzaním dotyčných vecí.

Vydanie 6údnych depozitov bu
de upravené osobitne.

VI. Samosprávne sväzy,
17. Shoda je v tom, že záväzky vznik

lé z pôžičiek, dodávok a činnosti 
atď. tých samosprávnych sväzov( 
ktoré jestvovaly už pri založení slo  
venského Štátu a ktoré sa nerozdiel
ne nachádzaly alebo ešte nachá
dzajú na území Slovenskej republi
ky, majú byť vyrovnané tými svaz- 
mi alebo právnymi osobami, na kto
ré tento majetok prešiel.

*

trníifdjlicfjcnbcn Tciíc Es (íinDcrncIj- 
meň fctjcn, um 次口 glatten unb bc« 
fdjícunigftcn biefer 少eftinw
niuiigcn ju förbern; bic (SntfcOcibung 
über bic ju trcffcnbcn 9)iaßnal)mcn 
fann ber obcncrtuäljntcn gcmifdjtcn 
Äonunijfiún übertragen werben.

V. 9lü(fctftattungsanfprüd)c.
16. ÍSerwaltungsbepofitcn, bie jur Gid)e> 

ftcHung eines 択edjtes ber früheren 
Ifd)cd)o=6íoroaíif(¾cn 况epublit b応 
nen, finb bemjenigen Dcrtragfd)Iicfjcns 
ben ±eil ausjufolgcn, auf ben biefes 
况。übergegangen ift. 3ft ber SKcdjtss 
grunb ber Hinterlegung erlogen ober 
roirb bas 或311 beffen 目ルerReレ 
lung bie Hinterlegung erfolgte, nitfjt 
ausgeübt, fo finb bie Hinterlegungen 
unuer^ügiid) an ben Hinterleger aus« 
Bufolgen.

5)er SKcd)tsgrunb ber Hinterlegung 
gilt au由 bann als erlofd)cn, wenn bie 
Hinterlegung jur 6id)ciíteUung ber 
Haftung eines Unterneíjmers für ben 
Erfolg einer an il)n oergebenen Arbeit 
ober anbern £eiftung erfplgte unb ber 
卯dH311g biefer JCeiftung unb Arbeit 
burd) Umftänbe, bie er nid)t 311 per® 
treten I)at)Dereitelt würbe ober bas 
(Ergebnis biefer £eiftung ober Arbeit 
infoige foldjer Umftänbe Demi^tet 
würbe, ober non bem Hntcrneりmer 
ni虫t in bem Dürgefdjriebcnen 3Ui 
ftanbe erhalten werben fann.

Anbere ©enDaltungsbepofitcn finb 
bemjenigen Dertragfdjliefjcnbcn íeil 
ausjuïiefcrn, beffen $8ci)örben jur 
2ßeiterfül)rung ber fraglidjen 2ingc« 
legenljeiten 3呻血big finb.

Aie 21uslicfcrung gerid)tíid)er»び 
pofikn wirb gefonbert geregelt.

VI. GelbftDCtioanungsfBtper.
17, iinnerftänbiiis befielt barüber, ba^ 

bie aus Darldjen, Lieferungen, 2lrbei= 
ten ufw. entftanbenen $ßerpflid)tungcn 
ber sur geit ber (Srünbung ber 6ío= 
wafifdjen SHepublif beftdjenben 6dbft= 
Dernmitungsförperf加ften, bie fid) un= 
geteilt auf bem Gebiete ber èlowa® 
H[djen 况epublif befanben ober no由 
befinben, non bicfen 兒brper岡aften 
ober con juriftifdjen ^erfonen, auf 
weldje beren 23crmögcn übergegangen 
ift, beglidjcn werben..
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Ak sa jedná o dlhy rozdelených 
samosprávnych sväzov, má 6a vy
rovnanie previesl podfa ekvily. 
K tomuto účelu môže byť ustanove
ná smiešaná komisia, ktorej slože
nie a jednanie 6a upraví podfa usta
novenia čísla 15.

Toto platí vzájomne i na dlhy bý
valých česko-slovenských fiamo- 
správnych sväzov, ktoré 6a teraz 
nachádzajú na území Protektorátu 
Cechy a Morava.

VU. Obecne prospešné podniky« 
fondy a podobné inštitúcie,

18. Obidve smluvné strany sa zaväzu
jú podporiť vyrovnanie -obecne pro
spešných podnikov, neštátnych fon
dov a podobných inštitúcií, ak sa 
toho vyskytne potreba v dôsledku 
novej hranice.

Na návrh jednej zo smluvných 
strán môže 6a toto vyrovnanie pre- 
niesf na smiešanú komisiu, ktorej 
složenie a pôsobnosť sa upraví po- 
dfa ustanovenia čísla 15. Komisia 
nie je oprávnená zasahovať do sú
kromných práv.

Participácia verejno-právnych 
sväzov na všenžitočných podnikoch, 
ak 6a ich závod rozprestiera na 
území viacerých Štátov, ktorých 
územie alebo územná čiastka bola 
súčiastkou bývalej Česko-Sloven
skej republiky, má byf pri vyrov
naní odmenená, ak sa tento sväz 
nachádza na druhej strane hranice.

VIH. Záverečné ustanovenia.

19. Medzi oboma smluvnými stranami 
je shoda v tom, že majetok, pohľa
dávky a iné práva ako aj záväzky 
bývalej Česko-Slovenskej republiky 
teraz sú majetkom, pohľadávkami a 
inými právami, ako aj inými záväz
kami Slovenskej republiky, ak práv
ne predpisy bývalej Česko-Sloven
skej republiky určovaly ich prene-

565

ラ口nbelt es 卩由 um Gdjuíbcn Don 
geteilten GeíbítDcnDaítungstôrpcn . 
fdjaftcn, ein billiger 91usglcid) 
ftattjufinben. 3u biefem 3b£c !ann 
eine gcmi[d)te Äommiííion cingefctjt 
werben, bereu 岫ung unb
kerfabren R由 nad) ben ®eftimmun= 
gen ber 3帀負15 regelt

Dies giít umgcte^rt れS für bie 
6d)uíben ber früheren tfdjedjo^íowQtU 
|d)cn 6eIbftDenDaítung5torpcr, bic fid) 
je単 auf bem (Scbiete bes protettorati 
23ö[)men unb SKäfjren befinben.

VII. 6emcinnü^ige Untemeljmungen, 
Sonbs unb Übnli由e cJnfHtutionen.

18. Qie beiben Dcrtrogfcfjlicfeenben ±ei【c 
Dcrpfli^tcn fid), bie ^íuscinanbcv 
jc^ung über gcmcinnü^ige Untern的: 
men, ni(^tftaatlid)e gonbs unb äfjnlidjc 
Snftitutioncn, infofem bafür jufolge 
ber neuen örcnjjicljung ein 25ebütf= 
nis bcftcljt,祀 förbern.

2Iuf Eintrag einer ber beiben Der= 
tragfdjliefeenben Íciíe tann biefe 必吟 
einanberfetjung einer gcmifdjten 貝om： 
miffion übetragen werben, beten 3生 
fammenfe^ung unb 幻erfahren fid) 
nad) ben Šcftimmungcn ber 3軍久15 
regelt. Die Äommiffion ift ni而 be= 
beteiligt, in 5ßriDntred)tc cinsu= 
greifen.

Die Qíntciínaíjme ber Äôrpcrf(^af= 
ten bes'ôífcntlidjcn SHcd)tcs an gemcin= 
niiqigen Úntcrnelimiingcn, bercn 分む 
trieb "由 口uf mehrere ètaaten cr= 
ftretft, beren Gebiet ober ©ebictstcil 
einen 2cil ber Sfd)cd)o=6ioiDaHfd)cn 
駅epublif bilbctc, ift, fomcit biefe Äör= 
pcrfd)aft fid) jenfeits ber (Srcnjc bejins 
bet, 6ei ber ^luscinanbcrfctjung abju= 
gelten.

VIH. 6d)iugbeftlmmungcn.

19. 33曲cn ben beiben Dertragf(i)Iicfjcns 
ben £ci〔cn bcftd)t iinocrftänbiiis bar= 
über, b曲 bas Eigentum, bic Sorbe： 
rungen unb anbcrc ¾cdjte fowic 53cr= 
pflidjtungcn bet frigeren Íf(¾cd)o= 
6íowafifd)cn ¾cpubliÉ jc^t, infofern 
bie tfd)cd,o=fíowafifd)cn SŔcd)tsDor= 
fdjriftcn il)rc Übertragung auf bas 
autonome £anb 6(owalci beftiinmtcn. 
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senie na autonomnú Slovenskú kra
jinu.

Podfa smyslu pokladajú sa za 
majetok, pohľadávky a iné práva, 
ako aj za záväzky Protektorátu Če
chy a Morava tie majetky, pohľa
dávky a iné práva, ako aj záväzky 
bývalej Česko-Slovenskej republi
ky, ktoré podľa platných právnych 
predpisov ani k spoločnému ma
jetku bývalej Česko-Slovenskej re
publiky ani k autonomnej Sloven
skej krajine a Podkarpatskej Rusi 
nemaly pripadnúť.

Ak sa jedná o majetkoprávne 
nároky a záväzky, ktoré vznikly 
medzi verejnoprávnymi sväzmi, ich 
podnikmi, ústavmi atď. v dôsledku 
rozdelenia jednotlivých odborov 
verejnej správy a majetkov bývalej 
Česko-Slovenskej republiky na zá
klade horeuvedených právnych 
predpisov, tak napríklad o vyrov
nanie dodatočných účtov podnikov 
bývalých česko-slovenských želez
níc a pošt do konca roku 1938 a 
vzáiomných pohladávok zo želez
ničného, poštového, telegrafného a 
telefonného styku, má byť uprave
né osobitaou dohodou.

20. Ustanovenia tejto dohody platia len 
do tej miery, kým iné osobitné 
úpravy nebudú alebo neboly dohod
nuté.

21. V tejto dohode upravené vyrovna
nie o majetko-právnej proporciona
lite je konečnéf takže elovenfká 
vláda nad túto už neprevezme nija
ké záväzky bývalej Čeckó-Sloven- 
6kej republiky,

22. Táto dohoda má byí ratifikovaná a 
ratifikačné listiny majú byť vyme
nené čo naj6k6r v Berlíne.

Vstúpi v platnoef dňom výmeny 
ratifikačných listín.

Eigentum, Jorbcrungcn unb anbcrc 
?\cd)tc fomic Gc卬卩ber 6íoe 
wahfd)cn 玳邙 ublitfinb.

Giniigcmäh werben als (Eigentum, 
Jforbcrungcn unb anbcrc ¾c¾te foaie 
23crpflid)tungcn bes Çrotehorats 
55ö[)mcn unb OTäljren bas (Sigcntum, 
bic Sorbcrungen unb anberen Siebte 
foroic 23crp{[id)tungcn ber früljcren 
2fd)cd)o=6Ioroaíif(f)cn ÍRcpublil bc= 
traiijtct, wenn fie fraft ber bejogenen 
¾c^tsDorfdjriftcn weber 311 bem gc= 
meinfamen Vermögen ber frül)eren 
îf(f)ed)o=6[owafif(f,cn ¾epublií- g的泌 
ren feilten nod) ben autonomen £än= 
bern ötowatei unb Äarpatl)o=5Huf3lQnb 
jufaQen fönten.

^onbclt cs fi由 um Dcrmögcn5red)t= 
lidje 2Infprüd)c unb ©erpflidjtungcn, 
bic jwifdjcn üffentli由；re虫Hi巾en Äör= 
perfdjaften, beren Unternehmungen, 
'ÎInftalten ufw. jufoige ber Teilung ber 

einzelnen 3meige 加工 öffentlidjcn 弟er± 
waltung unb bes Vermögens ber frü= 
l)eren £f歩由0610nrnfif力en SHcpublit 
auf Orunb ber oben angeführten 
¾ed)tSDorftí)riften entftanben finb, fo 
3.麥•um bie 妗egkigung ber naみ 
träglidjen (Sebarungcn aus bem 阳ケ 
triebe bet cl)cmaligcn tf由e力いfSmaf 
fifd)en <£ifcnbal)nen unb Çoft bis jum 
(Snbe bc5 3nりres 1938 unb ber gegen； 
feitigen Sorüerungen aus bem ®fen= 
baí)n=, Çoft=, îckpijon^ unb îele= 
grapfjenDcrfc^r, fo ift barüber eine 
befonbere Vereinbarung 3U treffen.

20 . Die SSeftimmungcn biefer S3eTcin= 
barung gelten nur inforoeit, als nidjt 
befonbere Regelungen getroffen roor® 
ben finb ober werben.

21 .Die in biefer Vereinbarung geregelte 
5Uuscinanberfctjung über Dermügerw： 
re由tug© S3crí)ä[tniffe ift enbgüitig, fo 
ba^ bie 6Iowafifd)e Regierung info? 
fern barüber I)inau$ feine Skrpfliが 
tungen ber früheren íf(íjc(í|o=6íowafi» 
fd)en ¾epublif übernimmt,

22. Qiefe Vereinbarung foli ratifijiert, 
bie SKatififationsurfunbcn folkn fo 
balb als möglid) in 弟er【in ausge： 
taufdjt werben.

Gie tritt mit bem Nage bes 2Iu5M 
taufdjes ber 91ati|ifation5urfunben in 
Äraft.



Smluvné sírany sa dohodly pred
bežne používať uslanovenia lejlo 
dohody odo dna podpísania.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto do
hodu vlastnoručne podpísali.

Vyhotovené vo dvoch pôvodinách v re
či slovenskej a nemeckej v Berlíne dna 
13. apríla 1940.

Za Slovenskú vládu: 
POLYAK v. r.

Z a Nemeckú vládu:
EISENLOHR v. r.

Die Dcrtragf^íicftenbcn Teile íjm 
加口 fid) geeinigt, bie ®cítimmungcn 
biefer Vereinbarung Dom Tage ber 
Unterjcid)nung ab norläufig anjus 
œenben.

3u Urtunb bcRen fjaben bie ©cDoIímodjs 
tigten biefe Vereinbarung eigentjänbig untere 
jeidjnet.

Gefdjeben in boppelter Urfdjrift, in bcut= 
feer unb flomatifctjet ©pradjc, in SBeríin am 
13. ¾íprií 1940.

5 ü r b t e Deutfdje Regierung 

čifenlo^r e. b.

* Jiir bie 6íowalijá)c Wcgietung 

斗画訳七5・
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Príloha
k dohode medzi Nemeckou ríšou a Slovenskou republikou o štátnom dlhu a štátnom 

majetku bývalej Česko-Slovenskej republiky atď.
1.Konsolidovaný tltrovaný dlh：
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OznaCenle dlhopisov Opatrený 
bežným kupónom
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i c
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1 2 3 .4

1 4½ % uniíikačná pôžička Em. A.................................................. 15. VIII. 1939 2,25
4弘 工 « « zlomkové kusy ................................... bez kupónov

2 4整％ unifikačaá pôžička Em. B.................................................. ,15. V. 1939 2,25
4%% ” „ zlom'cové kusy................................... bez kupónov

3 3ソ$% uniíikačná pôžička........................................................... 15. IV.1939 1,875
3ッ』％ ” (l zlomkové kusy................................... bez kupónov

4 3% ainorlizačná unifikačaá pôžička........................................ 15. III. 1939 1.5
3% „ „ h zlomkové kusy ... bez kupónov

5 3 °o uniíikačná renta..................................................................... 15. VI.1939 1.5
3% ” 1( zlomkové kusy........................................ bez kupónov

ti 41ん常 pôžička obrany štátu...................................................... 15. IV.1939 2,25
7 15.IV.1939 1,50
8 3½°/o (2%) náhradná renta neslosovateîné.............................. 1.V. 1939 1,3125
9 I 3½°/o (2〃)IV. štátna pôžička neslosovatelTié......................... 1.VII. 1939 1,3125

3½°/o (2工)IV. štátna pôžička kuey po 37)rin a 75 K ... 1.I.1940 2,625
1¢ 3% (2¼) odškodňovacíe dlhopisy za vojnové dodávky .. 1.IV.1939 1,125

口 3°/o (2¼) ” „ za vojnové pôžičky .. 1.VII. 1939 1,125
3°/o (2 ¼) ” „ kusy po 37,5Û a 75 K .. 1.VII. 1939 2,25

12 3第(2'/j) železničné dlhopisy typ A............................................ 1.V. 1939 1,125
3 為(2*/ j) „ „ kusy po 150 K......................... 1.XL 1939 2,25

13 3½ ío (2シJ železničné dlhopisy typ B........................................ 1.V. 1939 1,3125
3½ 先(2%) ” kusy po 150, 200, 300 a 400 K 1.XI.1939 2,625

14 6°/o (4rJ IV. štátna pôžička...................................................... 1.VIL 1939 2,25
6% (4,：,) IV. ” ” kusy po 37,au a 75 K.................... 1,L 1940 4,50

15 4\í»% (3‚ころ)štátna prémiová pôžička........................................ 1.Vili. 1939 1,6875
16 6°/o (4,J štátna elektrizačná pôžička 1921.............................. 1.VL 1939 2,25
17 L VL 1939 2,25

5% (4,；j h ” kusy po 200, 500 K......................... 1.XII. 1939 4,50
18 6°/o (4内)múčna pôžička............................................................ 1.IX,1939 2,25
19 6% (4,5)štátna investičná pôžička 1921................................... 1.IX.1939 2,25
20 6% (4,J štátna investičná pôžička 1923 ................................... 1.IV.1939 2,25
21 6°/o (4,J konverzná pôžička....................................................... 1.IV,1939 2,25
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Anlage
311r 23crcinbatung 3す阻即 bcm Dcutfc^en 況M由 unb ber 6íowaltfd)en 见epublil über Die 
6taatsfd)u(b unb bas Staatseigentum ber früfjeren 卬ル他ノ6M咖师取n 9ìepublit u|œ.

1.Âonfollbltrte lllrlrrte 6(^ulb

ゴ 
樣

玲egeienung ber 6d)iiIbDerf(f)rdbungen
®er[cí)en 

mit íaufenbcm 
ginsfdjein

!Cchh ホトkn
M“ laiiltnt c：t 3in J- 

11 ciu匕(Hol ?) 
uno ncがc:「"：”r 由ケ:Ľirß líir

3iií：Iítin íiin -J(us- 
>obliim：tu)ťr1 rtr- 
g£j：ct (&. i. in •. 
vôni Vlenncctt)

1 2 3 4

1 4%% Uiüfijicrungsanicifjc €m. A............................................
4%% „ Srudjftüdc ..................................

15. 8.1939 
oí)ne 3insíホゼn

2,25

2 4½% ílnifijicvungsaníeilje (Sm. B............................................
4呸％ ' „ 58rud)ítiidc ..................................

15. 5.1939 
DÍ)nc ginsf^cin

2,25

3 3U《％ Unifisicrungsanïci^e ............................................................
3%% „ 95rud)ftü(fc ..................................

15. 4.1939 
of)ne 3i口纤d)cin

1,675

4 3% amortifablc llnif^icrungsanleiïje.......................................
3% ” „ Srud)ïtü(fc.........................

15, 3.1939
的ne 3in可谈ine

1,5

5 3% Unipsicrungsrcntc , ............................•..............................
3% “ 25ru 由卩 ücfc.............................................

15. 6.1939 
of)ne 3insfd)cinc

1,5

6 4½ % 6taat5DcrteibigungsanïciI)c............................................ 15. 4.1939 2,25

7 3% “ ............................................ 15. 4.1939 1,50

8 3½% (2ソ8)írfatjrcntc unoerlosbar....................................... L 5.1939 1,3125

9 3½% (25/b) IV. Gtaatsanlciljc uiweríosbar.............................. 1.7.1939 1,3125

10
3½'% (2=/P) VI. “ . Gtüde 并 37,50 unb 75 K ..
3% (2リリ €ntfd)äbigung5fd)idbDerfd)rcibungen für ííriegslicfcs

1.1.1940 2,625

Tungcn ... 1.4.1939 1,125

11 3% (2%j „ für Äľicgsanlciíjcn L 7.1939 1,125

3% (2%) „ Stüde ju 37,3(. unb 75 K 1.7.1939 2,25

12 3% (2リリ(Sifenbal)nfd)iiIbDerfd)reibungen Egp A.................... 1.5.1939 1,125

3%(2ワj „ 6tüde 赳150 K .. 1.11. 1939 2,25

13 3½% (2ソ8)€ifcnbaí)nfd)uIbDcrfd|TCibungen îï)p B ....
3%%(2ソ8) ” Stüde ju 150, 200

L 5.1939 1,3125

300 unb 4U0K.. 1.11. 1939 2,625

14 6% (4,5) IV. 6taatsanleil)c ...................................................... 1.7.1939 2,25

6% (4>0) VI. „ Stüde ju 37,.™, 75 K.................... 1.1.1940 4,50

15 4½% ©‚“J 6taatsprämicnanícil)c............................................ 1.8.1939 1,6875

16 6% (4,3) Staatsclcftrificrungsanïcilje 1921............................. 1,6.1939 2,25

17 5% (4|3) QTrbcitsanlciíje ........................................................... 1,6.1939 2,25

5% (県) ” ©tutfe 科 200, 500 K......................... 1.12,1939 4,60

18 6% (4,5)OTcí)IanIcií)c ...... ........................................................... 1.9.1939 2,25

19 6% (4,3) 6taatsiiweftitiDnGûnIci[)c 1921.................................. 1.9.1939 2,25

20 6% (4,5) 6taatsiiwcftitionsnnícií)c 1923 ................................... 1.4.1939 2,25

21 6% (4,r.) ÄonDcrfionsaníciíjc...................................................... 1.4.1939 2,25 •
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i 2 3 4

22 6°/o (4(1) konsolidačná pôžička 1926 ........................................ 1.IV.1939 2,25

23 5°/o (3t7,) (pôvodne S½¼) IV. štátna pôžička......................... 1.VII. 1939 1,875

5°/o (3,7-.) (pôvodne 5】ム％) kusy po 37‚刈 75 K......................... 1.I.1940 3,75

24 5% (3,:a) prioritná pôえiEka železnice Aussig-Teplitz ... 30. VI.1939 1,875

25 5°/o (3,；J „ n ” Ostrava-Friedland .. 1.VIL 1939 1,875

26 5°ル(3,7-) štátna investičná pôžička 1931.............................. 1.VIII. 1939 1,875

27 5% (3,；j amortizačná pôžička 1928 ........................................ 1.IV.1939 1,875

28 5% (3,；J štátne železničné dlhopisy typ E.................................. 1.V. 1939 1乃75

5% (3,7i) h k u kusy "po 300, 400 K ., 1.XI.1939 3,75 ヽ

29 5¼°/o (3,03；5) štátne železničné dlhopisy typ F.......................... 1.V, 1939 1，9688

5必％ (3,,3TS) h ” kusy po 400 K .. 1.XL 1939 3,9375

30 4°/o (3) (pôvodne 5°/o) IV. štátna pôžička.............................. 1.VIL 1939 1,5

4°/o (3) (pôvodne 5°/c) kusy po 37,50 a 75 K .. ... 1.L 1940 3,0

31 4% (3) pôžička k účelom získania účastín Košicko-Bohumiu-
skej železnice .......................................................................... 1.VIL 1939 1,5

32 4% (3) železničné dlhopisy typ C a D....................................... 1.V. 1939 1.5

4% (3) ” ” kusy po 150, 200, 300 a 400 K . 1.XI.1939 3,0

33
34

4% (3) amortizačná náhradná renta........................................
4°/o (3) prioritné obligácie železnice Reichenberg-Gablonz

1.V. 1939. 1,5

a/N-Tannwald I, Il a III emisia................................................. 1.VIL 1939 ■lf5

3ä 4 先(3) prioritné obligácie miestnej dráhy
Nemecký Brod—Humpolec ..... ...................................... 1.VIL 1939 1,5

Kostelec—Tele............................................................... 1.VIII. 1939 1,5

Strakonice—Vimperk...................................................... 1.VIL 1939 1.5

Vodnany一Prachaíice...................................................... 1.VIL 1939 1.5

36 4% (3) prioritné obligácie spojených Šumavských železníc . 1.VIL 1939 1,5

37 4°/o (3) prioritné obligácie moravských miestnych železníc . 1.VIL 1939 1,5

38 4% (3) pôžička Buštehradskej železnice.............................. 1.IV.1939 1,5

39 4½°/o (3>tJ amortizačná náhradná renta................................... 1.V. 1939 - 1,6875

40 4*  (3) neamortizačná náhradná renta................................... 1.V. 1939 1.5

41 4,2% (3“J neamortizačná náhradná renta.............................. 1,V.1939. 1,575

42 4,5% (3,3TC) neamortizačná náhradná renta.............................. 1.V. 1939 1,6875

43 4% (3) prioritná obligácia miestn旬 železnice Chrudim—Holíče 1.VIL 1939 1,5

41 Pôžičky stavebných lósov: Treba odovzdaf umorovací list Za chýbajúci 'Ť

s príslušným výherným listom .Bez výherných lí- herný list celéh°

stov (t, j. len umorovací list) treba odovzdaf len lósu treba nahrt*

stavebné 106y vylosované vo výhernom fahu do L 
VIH. 1938.

dit K 35.— a ひ
1 pätinu K エー
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岩 I*
必％ゼdinung ber 6d)ulbnerfrf)reibungcn

Í3erfc()en 
mit íaufenbem 

3insfd)ein

田citn iï(l)1(n 
bc [aufcnDtn 3<nv 

(flol. 3) 
u>iô nnc¾folícnbCT 

3indd；eine 匸irb fár 
!(■ e.i kbknbci 

31nメ执in ffln Wua- レカlunotutM vtt- 
OÍiE (Ö. i. in 
ooni JlcnniDtrt)

1 2 3 4

22 6% (4戸)Äonfolibicrungsaníei^c 1926 .................................. 1.4.1939 2,25
23 5% (3,70)(urfprünglid) 5½%) IV. 6taatsan[eif)e.................... 1.7.1939 1,875

5% (3,73)( „ 5%%) 6tüde ju 37M 75 K ... Ì.1.1940 3,75
24 5% (3,75)Çdontâtsanleil)c ber 以u[|ig应叩Hqer ®af)n ... 30. 6.1939 1,875
25 5% (3,tb) ), ber Dftrau=Sricblänber SBabn .. 1.7.1939 1,875
26 5% (3,78)ôtaútsinDeftitionsanki^e 1931.................................. 1.8.1939 1,875
27 5% (3,75)amortifúble 9IníeiI)e 1928 ............................................ 1.4.1939 1^75
28 5% (3,7s) 6taQtscifenbal)nfd)uïbDcri^reibungcn îpp E .,. 1.5.1939 1,875

5% (3,Q „ Stude ju 300, 400 K 1.11.1939 3,75
レ29 5%% (3炉73) ©taatscifenbaíjnfdjulbDcrfdjreibungen 生りp F .. 1.5.1939 1.968S

5% % (3,o3íd) ” Gtüde ju 400 K 1.11.1939 3,9375
30 4% (3) (urfpriingíid) 5%) IV. 6taatsanleit)e......................... 1.7.1939 1.5

31
4% (3) ( “ 5%) ötüdc ju 37i5o unb 75 K . . •.
4% (3)必n【eil)e jum groede ber (Srœcrbung ber ¾lttien ber

1.1.1940 3,0

Äa[d)au=Dberbcrg (Sifenbaljn .................................................. 1.7.1939 1.5
32 4% (3) <SiícnbaI)nf(^ulbDcrf(í)reibungcn T9p C unb D ...

4% (3) „ Stüde ju 150, 200, 300
1.5.1939 1.5

unb 400 K...................... ...................................................... l.H. 1939 3(o
33 4% (3) amortifabíc Æïfa^rcntc.............................. .. 1.5.1939 1.5
34 4% (3) ^ßrioritätsobligationcn ber 9îei(i)enberg=(5ablûnj a/讥

35
Gaiunoalb (£ifenbal)n I, II unb IH €mi(îion............  

4% (3) 5ßnoritätsobligationen ber £ofalbal)nen
1.7.1939 1.5

Sîemcctg 93rob=^umpolec............................................. 1.7.1939 ［声
や Âoftclec=îelc ................................................................. 1.8.1939 1.5
シ 6traîonices50impert....................................................... 1.7.1939 1.5

36
SJobnamjsÇradjaticc .'..................................................

4% (3)弟!:iDr让Ht5MHijationen ber bereinigten S5öl)merii>alber
1.7.1939 1.5

(£ifcnbal)ncn............................................................................ 1.7.1939 1.5
37 4% (3) ^rioritätsobligntioncn ber mäljTÍfdjen £ofalbal)ncn .. 1.7.1939 1.5
38 4% (3) ¾lnlei^c ber 58usteI)Taber 毛ifenbaíjn ....... 1.4.1939 1再
39 4%% (3,376)amortifabíc Ærfaijrente............................................ 1.5.1939 1,6875
40 4% (3) ni力t amortifabíc 也rfa^rente............................................ 1.5.1939 1.5
41 4,2% (3,i8) nid)t amortifabíc írfatjrentc.................................. 1.5.1939 1,575
42 4,5% @心)nidjt amortifabíc (Srfa¾rente.................................. 1.5.1939 1)6875
43 4% (3) $riorität5obíigatÍDnen ber £ofaíbaí)n €í)rubim=Qoíicc . 1.7.1939 1.5
44 ^Bauíosaníei^en: ¾lbjuíicfcrn ift ber ïiigungsfdjein mit bem ju= 

gel)3rigen ôcwinnfd)cin. bic bis jum 1.
¾luguft 1938 in (Scminnjicijungcn ausgcloftcn 
SBauíofe fi n b oí)nc (Scwinnfdjeine abjuíicfctn 
(b. i. nur ber íilgungsfdjcin)

Sür einen "卜 
lenben Gewinn« 
fd)ein eines gan= 
jen Coles 母 35 
K unb eines 
SUnftQÜofes 7 
K ju nergüten.
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2. Jtálne pokladničné poukážky.

■6 
CU

Označenie dlhopisu Pôvodná- 
splatnosĽ

Kupónaml 
opatrené

Üroky vyplatené 
len proti poznače
niu na pokladnič
nej poukážke na 

dobu

Keď chybuje blル 
ný úrokový ku
pón (stí. 4) a na
sledujúci kupón, 

alebo v prlpadt, 
2e ďalSIc polročot 
úroky proti po- 
znadenlu na po
kladničnom 向e 

boly vyplatené 
(stí. 6) uhradí ti 
za každý chýba
júci kupón alebo 
za polročná úro
ky, vyplatené pro
ti poznaCcnlu t*í 
nominálnej h妳 

noty.

1 2 3 4 5 G

1 3ッイ/o štátne pokladničné poukážky ... 1.11.1938 1.11.1918-L 5.1939 1,875

3%% ,, ” ................... 1.2.1939 — 1,875
3 3%% ” ................... 1.2.IMO ] 1.8.1939 -― 1,875：'

4 挙/'4% ” ，， t, ... 1.2.1941 j — 1,875
5 3%% ” „ ................... 28. 2.1939 — 1,875
6 3・。」。 „ „ ...... 29. 2.1940 — 1,875.

7 3%% „ . ................... 28. 2.1941 31.8.1939 — 1,875：

8 3%% “ „ ................... 1.5.1939 — 1,875

9 3%% ” ” ................... 1.5.1940 1.5.1939 一 1,875

10 3%% r n „ ... 1.5.1941 — 1,875

11 33パ/。 fI “ ...... 1,9.1939 1.9.1939 — 1.875；

12 3%% „ ” ................... 1.11.19391 — 1(875!

13 3%% “ ................... 1.11.1940] 1.5. 1939 — 1,875

14 3%% “ . 1.1.1940 1.7.1939 — 1,875

15 3%% » fl ... 1.7.1941 1,7.1939 — 1/75，

16 4n/o (pôvodne 5°/o) filosovatefné štátne
kladničné poukážky .......................15.1.19391 15. 7.1939

2,000

15.1.1940/ 2,000 >

3. Žfáfne pokladničné bony：
Pri itálnych pokladniEnfcb bonoch treba uhradit úroky vyplatené už na dobu p)13. III.1939.

4. Dlhy netifrované:
Pokiaľ úroky na dobu po 13. III. 1939 boly vyplatené, treba lieg uhradil.
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2. 6taats!affenf4cine:
匚」〕‚："」・"
C一 1! ；C：1
小・ビナ.""3

flot. 4i it.i'Ciť)-

玷e^eid川uiig bei BeiUbneH^reibungen
Ur[priing= 

Hd)e 
演liigkit

OTit 3也5’ 
fdjein 

Der[cf)cn

3infcn ausgc= 
nur gegen

Cermeti auf 
bem Äajjcns 
ゆein für bic

3Mt

i匕由・ cn.e ini しゼ:に:i・ 
hr Hドほル 

vr\ii cm 力”ir： íijF
tei J"
ai' ,：c 七!r：ir- 
C、ガイ:
•f:ri<3ni JtMtn- 
bu: 3サリ 
c?:r iĹr urti 
Etrnrrl ct::・ 
e-. Ite ラa3 
jnlf： 'in^. n cci-

E Doni Dkuncirt

1 3 3 4 5 6

1 3%% Staatsfaíjenfd)cinc .................... 1.11.1938 — 1.11.193Ï-1.5.1939 1.875

2 3恥％ „ ....... 1.2.1939 — — 1,875

3

4

3リ』% „ .......
3%% “ ....................

1.2.1940 1
1.2.1941 J 1.8.1939 —— 1,875

1,875

5 3%% “ .................... 28. 2.1939 — — 1,875

6

7

3%% „ ....................

3%% „ ....................

29. 2.1940 Ì
28. 2.1941 J 31.8.1939

—

1,875

1,875

8 3%% “ ..................... 1.5.1939 一・ 1,875

9 3 打％ “ ....... 1.5.1940 1.5.1939 — 1,875

10 3%% “ ..................... 1.5.1941 — 1,875

11 3%% “ .................... 1.9.1939 1.9.1939 — 1,87^1
12

13

3%% “ ....................

3%% “ ....................

1.11.1939 1
1.11.1940 / 1.5.1939

__

1.875

1,875

14 3%% “ .................... 1.1.1940 1.7.1939 — 1,875

15 3 恥％ “ ....... 1.7.1941 1.7.1939 — 1,875

16 4% (urfprünglicf) 5%) uerlosbare 
©taatsïaffcnfdjcine 15.1.1939 Ì

15.1.1940 i 15. 7.1939
一 2,000

2,000

3. 6taat5Îaf(cnbons:
25ci ben Gtaatsfafîcnbons fínb bie bereits ausgcja^ltcn 3mMl für bic 3申 nad) beni

13. SHärj 1939 ju ncrgiitcn.

4.シ汕ttikierk G由Ulbcn:

ünfofcrn 3血刖 für bie 3eit nロ 由 bcm 13.汕@“ 1939 QU5ge3aI)【t würben, fo fi n b bicklbcn 世 vergüten.
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164.
Zákon 

zo dňa 15. júla 194£
o uvcľnení vkladov, podielov a zadržaných 
výplat z poisťovacích smlúv, prihlásených 
k súpisu podfa vládneho nariadenia る 

110,1919 a 瓦!84/1919 Sb. z. a il

Snem Slovenskej republiky usniesol 
na tomto zákone:

§ L
(り Peňažné vklady, členské a závodné 

podiely, ako aj životné poistky (poistené 
kapitály a dôchodky), ktoré podliehajú sú
pisu podľa vládnych nariadení č, 110/1919 
a 184/1919 Sb. z. a n,, ak boly riadne pri
hlásené k súpisu, sa úplne uvofňuiú.

(2) Ustanovenie ods.1 sa nevzťahuje na 
penažné vklady a životné poistky (poiste
né kapitály a dôchodky), na ktoré bolo už 
uplatnené vecné ručenie za dávku z ma
jetku alebo z prírastku na majetku podľa 
§ 62, ods. 4 zákona č. 309/1920 Sb. z. a n.

'(リ Peňažné vklady a živo-tné poistky 
(poistené kapitály a hodnoty poistených 
dôchodlkov), ktoré neboly prihlásené k sú
pisu podľa nariadení uvedených v § 1,ods. 
lf t. j. o ktorých nedošly peňažným ale
bo poisťovacím ústavom (podnikom) o 
prevedenom súpise od súpisového úradu 
príslušné oznámenia, hoci súpisu podlie- 
haly, a ktoré preto podľa セL 15 vládneho 

nariadenia č. 110/1919 Sb. z. a n., pripad
ne podľa § 12, ods. 4 vládneho nariadenia 
č. 184/1919 Sb. z. a n. prepadly v pro
spech štátu, odvedú peňažné a poistova- 
cie ústavy (podniky) do 90 dní po účinno
sti tohto zákona spolu s úrokiri Ústrednej 
štátnej pokladnici v Bratislave na účet 
všeobecnej pokladničnej správy.

(り Poistené kapitály a hodnoty poiste
ných dôchodkov, ktoré pod fa nariadení 
uvedených v ods.1 prepadly a ktoré sa 
stanú splatnými až po uplynutí lehoty 
určenej v ods,1,odvedú poisfovacie ústa
vy na účet všeobecnej pokladničnej sprá
vy (ods.1)do 30 dní odo dňa ich splat
nosti.

(3) CieTom odvedenia peňažných vkla
dov, poistených kapitálov a hodnôt poiste
ných dôchodkov podľa ods.1 a 2 netreba 
predložiť príslušné vkladné (sporíteľné) 
knižky (vkladné listy a poistky). Splnením 
povinnosti podľa ods.1 a 2 sú peňažné 
alebo poisťovacie ústavy (podniky) oslo
bodené od všetkých svojich záväzkov voči 
vkladaleľom alebo poistníkom. Prípad
né nároky môžu vkladatelia a poistníci 
uplatňovať iba voči štátu.

(4) Členské a závodné podiely a poistky 
nepodliehajú ustanoveniu čl.15 vládneho 
nariadenia č. 110/1919 Sb. z. a n.t prípadne 
§ 12, ods. 4 vládneho nariadenia č, 184^1919 
Sb. z. a n. a nevzťahujú sa preto na ne 
ustanovenia ods.1.

§ 3.
Peňažné a 'poisťovacie ústavy (podniky) 

sú povinné vyhotoviť dvojmo soznamy vše- 

Cena 3.40 Ks.
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tkych prepadnutých vkladov a životných 
poistiek, a to jednak tých, ktoré podfa § 2, 
ods.1 súčasne odvádzajú a jednak tých, 
ktoré podľa § 2( ods. 2 odvedú po ich splat
nosti. Tieto soznamy odvedú v lehote ur
čenej v § 2, ods.1 Ústrednej štátnej po
kladnici v Bratislave. Ústredná štátna po
kladnica je oprávnená požadoval od pe
ňažných pripadne poisťovacích ústavov 
všetky doklady o správnosti a úplnosti 
týchto soznamov. Pre pripadnú kontrolu 
plalia ustanovenia vládneho nariadenia č. 
96.1919 Sb. z. a n.

§4 .

円 Nesplnenie povinnosti uloženej v § 
2t ods.1 pripadne v § 2, ods. 2 tresce 
poriadkovou pokutou vo výške jedno- až 
päťnásobku neodvedenej sumy delegova
ná daňová správa, ktorá prevádza kon
trolu srážky rentovej dane.
ド)Proti uloženiu poriadkovej pokuty 

možno podat do 30 dní po doručení vý
meru sťažnosf na daňovej správe, ktorá 
výmer vydala. O stažnosti rozhoduje 
s konečnou platnostou finančný úrad II. 
stolice.

E) Nakolko tento zákon neustanovuje 
inak, platia obdobne príslušné ustanove
nia hlavy Vili, a IX. zákona o priamych 
daniach. .
⑴ Poriadkové pokxrty podľa ods.1 pri

padajú štátu.

§ 5.
Ustanovenia § 3t ods. 7 vládneho naria

denia č.184 1919 Sb. z. a n. sa zrušujú.

§6 .
Tento zákon platí a nadobúda účín- 

nos( dňom vyhlásenia; vykoná ho mini
ster financií.

Dr. Tiso v. r. 
Dr, Sokol v. r. 
Dr. Tuka v. r.

Dr, Pružinský v. r.

165.
Zákon 

zo dňa 22. júla 1941
o zabezpečení požiadaviek tuzemských 
verilelov proti zahraničným peňažným 

ústavonL

Snem Slovenskej republiky 6a usniesol 
na tomto zákone:

(')Z tuzemského majetku 'tuzemských 
filiálok zahraničných peňažných ústavov, 
ako aj z hocakého iného tuzemského ma
jetku zahraničných peňažných ústavov, 
ktoré majú na Slovensku filiálkyt možno 
konať platby v prospech hlavných ústavov, 
alebo ich filiálok, nachádzajúcich sa v za
hraničí, poukázaním alebo v rámci kom
penzácie len po skončení ich likvidácie 
alebo po zriadení reprezen-tácie a za pod
mienok uvedených v ods, 2 až 4.

ド) Po skončení likvidácie mož
no konaf platby podlá ods,!〔en, ak po 
úplnom uspokojení všelikých luzemských 
veriteľov zostane tu ešte majetkový pre- 
bytôk.

(3) V prípade zriadenia repre-zentácie 
možno konaf platby podľa ods,1 až do 
výšky tej sumy, ktorá zostane po odrálauí 
tiarch z majetku, pričom z majetku treba 
vylúčiť všetky stratové a pochybné polož
ky a do tiarch treba zahrnúC všetky po
hľadávky tuzemských veriteľov, prípadne 
aj iné záväzky z vykonávania obchodnej 
činnosti tuzemskej reprezentácie a prísluš
né rezervácie — korektívne položky — 
ako aj pre reprezentáciu určený v luzem・ 
sku trvale uložený prevádizkový kapitál.

(')V oboch prípadoch (ods. 2 a. 3) mož
no konaf platby len pri zachovaní vše
tkých predpisov upravujúcich platobný 
styk s cudzinou a so súhlasom Minister
stva financií alebo vyhláškou v Úradných 
novinách nim povereného orgánu.

§ 2.
Tuzemskými veriieFmi podľa § 1 treba 

rozumieť devízových tuzemcov, ktorými 
sú fyzické a právne osoby, ktoré majú, by- 
dlísko alebo riadny pobyt( respektíve síd
lo aJebo miesto správy na územi Sloven
skej republiiky (tuzemsko), ako aj poboč
ky cudzotzemskýčh podnikov v tuzemsku 
a tuzemské závody cudzozemcov, bez 
ohľadu na to, či sú právne samostatné 
alebo nie (§ 1(ods.1 vi. nár. č. 102/1939 
SI. z・)，Okrem uvedených osôb treba za 
tuzemských veriteľov považovať fyzické 
osoby, ktoré sa za zárobkom alebo za 
dôchodkom zdržujú dočasne v cudzine, 
ktoré však maly na území Slovenskej re*  
publíky pred svojim odcho-dom do cudzi
ny bydlisko alebo riadny pobyt.

(*)  Majetofk a ťarchy tuzemských fk 
liálok zahraničného peňažného ústavu, 
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pnlriace do obchodného kruhu viazaného 
na územie Slovenskej republiky, ako aj 
hocaký iný na Slovensku priamo umíe- 
sle»ný majetok (priame úvery, nehnuter- 
nosti vedené v knihách hlavnčho ústavu 
a pod.) hlavného 心stavu a jeho íiliálok, 
nachádzajúcich sa v cudzine, tvoria jed
notnú majetkovú podstatu. V prípade lik
vidácie uspo-kojenie tuzemských veriteľov 
má sa staf so zreteľom na majetok a tar- 
chy, -tvoriace túto majetkovú podstatu,

(=)Ustanovenie ods.1 neprekáža to
mu, aby tuzemsfký veriteľ tuzemskej fi
liálky zahraničného peňažného ústavu 
uplatnil svoju pohľadávku proti hlavnému 
ústavu, ak ju podfa ods.1 nevymohol na 
tuzemskej filiálke zahraničného peňažné
ho ústavu.

(3) Veriteľov, ktorí podľa ustanovenia 
§ 2 nepovažujú za tuzemských verite
ľov, možno uspokojiť na ťarchu ma
jetkovej podsba-ty podľa ods.1 len po 
úplnom uspokojení tuzemských veriteľov. 
Ináč sa odkazujú so svojím uspokojením 
na hlavný ústav.

§ 4.
Cieľom ukončenia 1likvidácie tuzem

skej filiálky zahraničného peňažného ústa
vu môže peňažný ústav vyzvať svojich 
tuzemských vkla-datefov vyhláškou uve
rejnenou v Úradných novinách《ri razy za 
sebou v mesačných medzidobiach, aby si 
vyzdvihli svoje vklady najneskôr do 6 me
siacov od posledného uverejnenia vyhláš
ky. Ak do uplynutia tejto lehdy vklada
teľ nevyzdvihne svoj vklad, peňažný ústav 
sa oslobodí voči vkladateľovi od záväzku, 
ktorý mu vyplýva z takého vikladu tým, 
že tento nevyzdvihnutý vklad složí do 
Slovenskej hypotečnej a komunálnej ban
ky v Bratislave. .

§ 5.
Kto poruší ustanovenie § 1,spácha, 

ak nejde o čín prísnejšie irestný, priestu
pok, ktorý tresce okrasný (Štátny policaj
ný) úrad peňažným trestom do Ks 100.000, 
ktorý v prípade nevymožiteTnosti treba 
premeniť na trest zatvorenia do troch me
siacov.

§ 6,
Tento zákon platí a nadobúda účmnosf 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r. 
Dr. Sokol v. r.

Dr. Tuka v. r. Mach v. r. 
Dr. Pružinský v. r. Sivák v. r.

aj za ministra Dr. Fritza
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166.
Zákon 

zo dňa 22. júla 1941
o zvýšenom trestaní podvratnej činnosti 
za brannej pohotovostí štátu v trestnom

súdnictve občianskom a vojenskom-

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ L
Kto za brannej pohotovosti štátu (§ 57 

zákona シ!31/1936 Sb. z. a n.)
a) verejne, alebo aspoň dve osoby po

buruje proti štátnemu spoločenskému alebo 
hospodárskemu poriadku v štáte,

b) £ úmyslompodvracaf štátny spoločen
ský alebo hospodársky poriadok v štáte vy
zýva na hromadné neplnenie verejnopráv
nych povinností, uložených zákonom, ale  
bo verejne podnecuje na zločin alebo pre
čin«

*

potresce sa v prípade uvedenom pod a) 
pre zločin žalárom do paf rokov, v prípa
de uvedenom pod b) p.*e  zločin žalárom 
do desaf rokov.

§ 2.
円 Kto počas brannej pohotovosti štá

tu (§ 57 zákona č. 131/Ì936 Sb. z. a n.)
a) založí tajnú organizáciu, ktorej cie

ľom je podvracaf štátny spoločenský ale
bo hospodársky poriadok v stálé,

b) znajúc cieľ takéhoto sdruženia k ne
mu pristúpi, s ním sa stýka, jeho činnosti 
hocakým spôsobom sa zúčastní, sdruženie 
alebo jeho členov v ich podvratných sna
hách hmotne alebo hocakým iným spôso
bom podporuje,

potresce sa pre zločin trestnicou do 
desaf rokov.

(2 ) Trestnicou od desat do pätnást ro
kov, pripadne doživotnou sa potresce vin
ník,

a) ak bol vedúcim alebo iným význač
ným činiteľom podvratného podujatia,

b) ak vošiel do styku s cudzou mocou 
alebo s cudzími cimlefmi za účelom uve
deným v ods. L

c) ak svojou Činnosťou v značnej mie
re ohrozH alebo poškodil štátny spoločen
ský alebo hospodársky poriadok(

d) ak bol čin spáchaný za inej, obzvlášť 
prifažújúcej okolnosti.
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Tajná organizácia jc aj taká, klorá slcduie vo skulodnosli cieľ uvedený v ods. 
1.predstiera však ciel iný.

Iり Ustanovenia § 32 zák, £1.XXXVI/ 
1908 sú nedotknuté.

(5) Súd pri ukladaní trestu pre činy 
uvedené v ods.1 a 2 nemôže použif § 92 
zák. čl.V 1878, respektíve § 125 zákona č. 
19 1855 r. z. a § 309 zák. čl. XXXIII 1912.

(り Ustanovenia §§ 34, 36, 37 a 38 zá
kona č. 320/1940 SI. z. platia aj pre trest
né činy, uvedené v § 2 tohto zákona.

(2) Pri odsúdení pre zločiny, uvedené 
v § 2, vysloví súd zhabanie majetku podľa 
zákona č. 262/1939 SI. z.

§ 4.
Pri osobách, ktoré v čase spáchania 

trestného činu podľa tohto záizona dovŕši
ly 18 rokov, je podmienečné odsúdenie 
vylúčené,

§ 5.

Pri ukladaní a vykonávaní trestov na 
slobode, uvedených v tomto zákone, súd
mi vojenskými, majú sa použif zásady, vy
slovené v § 44, ods. 4 zákona č. 320/1940 
SI. z.

§ 6.
Tento zákon piati a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister pra
vosúdia a minister národnej obrany.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v, r. Sivák v. r.
aj za mmislra ČaUoCa aj za ministra Dr. Fritza

167. 
Zákon 

zo dňa 22. júla 1941
o prísnejšom tresUní niektorých trestných 
číeov, spáchaných využitím zatemnenia 

alebo leteckého poplachu,

Snem Slovenskej republiky 6a usniesol 
na tomto zákone:

§1.

(り Ak sa zatemnenie alebo letecký po
plach využije na spáchanie zločinu vzbury 

podľa §§ 153 až 155, násilia proli súkrom
ným osobám podľa §§ 175 a 176, násilného 
smilstva podľa § 232, násilného porušenia 
mravnosti podľa § 233, zločinu alebo pre
činu poškodenia tela podľa §§ 301,302, 
ods. 2, §§ 303 až 308, zločinu proti verejné
mu zdravotníctvu podľa § 315, zločinu 
alebo prečinu porušenia osobnej slobody 
podľa §§ 323 a 324, zločinu alebo prečinu 
krádeže pjdľa hlavy XXVI zák. čl. V/1878 
(v ďalšom texte „trestný zákon'*)  v znení 
§§ 48 a 49 zák. čl. XXXVI/1908 a zákona 
č. 31/1929 Sb. z. a n., zločinu lúpeže podľa 
§§ 344 až 346( zločinu podpaľačstva podľa 
§ 422, spôsobenia povodne podľa §§ 429, 
430, 431, ods.lt všeobecne nebezpečného 
poškodenia železníc a lodí podľa §§ 434, 
436 alebo prečinu poškodenia telegrafné*  
ho zariadenia podľa §§ 439 a 441 trestné
ho zákona, zvyšuje sa horná hranica z百“ 
konnej sadzby 1res tu na slobode, určená 
na tieto činy, u zločinu o dva roíky a u 
prečinu o rok.

(り V prípade ods.1 nesmie zvýšený 
trest na slobode prevyšovať hornú hranicu 
sadzby podľa § 22, ods. 2, §§ 24 a 25 
trestného zákona.

§2.

(l) Ak trestné činy uvedené v § 1,ods. 
1 ako aj zločin úmyselného zabitia podľa 
§§ 279 a 280, porušenia osobnej slobody 
podľa § 325, lúpeže .podľa § 349, podpa
ľačstva podľa §§ 423 a 424, spôsobenia 
povodne podľa § 431, ods. 2 a všeobecne 
nebezpečného poškodenia železníc a lodí 
podľa §§ 435f 444 trestného zákona boly 
spáchané za okolností, uvedených v § 1, 
ods.lt nemožno použiť pri výmere trestu 
§ 92 trestného zákona,

(2) U zločinu vraždy podľa § 278 trest
ného zákona, spáchanej za okolností, uve
dených v § 1,ods.1,nesmie súd ani za 
použitia § 1,ods.1 zákona Č. 91/1934 Sb. 
z. a n. uložiť miernejší trest ako 25 rokov 
trestnice.

§3 .

Podmienečné odsúdenie pre trestné 
činy uvedené v §§ 1 a 2, spáchané za 
okolností uvedených v § 1,ods.lt sa vy*  
lučuje u osôb, ktoré v čase spáchania 
trestného činu dovŕšily 18 rokov.
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§ 4.
Tento zákon platí a nadobúda účin

nosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v, r.
Dr. Tuka v, r. 

Sivák v. r, 
aj za mi-nislra Dr. Fritza

168.
Vládne nariadenie 

zo dna 17. júla 1941 
o otvorení ďalších oddelení na Slovenskej 

vysokej škole technickej.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1( 
ods. 2 zákona č. 188/1939 SI. z. nariaďuje: 

Počnúc študijným rokom 1941/1942 
otvorí 6a na Sloveniskej vysokej škole 
technickej:

a) oddelenie poFnohoispodárskeho inži
nierstva odboru lesníckeho a pofno- 
hc-ípodárskeho inžinienstva,

b) oddelenie elektrotechnického inži
nierstva odboru strojného a elektro
technického inžinierstva a

c) oddelenie banského inžinierstva od
boru špeciálnych náuk.

§2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia, vykoná ho minister škol
stvo a národnej osvety.

Dr, Tuka v. r.
Širák v, r.

169.
Zákon 

zo dňa 22. júla 1941
o urýchlenom trestnom pokračovaní pri 

niektorých trestných Činoch.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Všeobecné ustanovenia.

Ustanovenia tohto zákona vzfahujú sa 
na trestné činy, uvedené v zákone o prís

nejšom trestaní niektorých trestných Či
nov, spáchaných využitím zatemnenia 
alebo leteckého poplachu a v zákone o 
zvýšenom trestaní podvratnej činnosti za 
brannej pohotovostí štátu v Ireslnom súd
nictve občianskom a vojenskom, pokial 
patria do pôsobnosti krajského súdu.

§ 2.
(り Pre urýchlené pokračovanie platia 

ustanovenia zák. čl. XXXIII/1896 a pred- 
púsy ho doplňujúce a pozmeňujúce 6 od
chýlkami podľa tohto zákona.

(2) Ustanovenia tohto zákona sa ne
vzťahujú na trestné pokračovanie pred 
súdom mládeže.

§ 3.
Každé opatrenie treba nariadif a vy- 

konaC 6 najväčším urýchlením, bez zreteía 
na denný čas.

§4.
Ak pod urýchlené pokračovanie spa

dajúci trestný čin fiúvísí s takým do pô
sobnosti krajského súdu patriacim trest
ným činom, ktorý nespadá pod urýchlané 
pokračovanie a spoločné vybavenie by 6a 
zdalo účelnýmj treba upotrebif riadne pra
vidlá trestného pokračovania ohladom 
všetkých činav

§ 5.
C) Na trestné pokračovanie je prísluš

ný aj krajský súdt v obvode ktorého 
obvineného chytili, alebo u ktorého je vo 
väzbe,

(=)Ak by zavedenie trestného pokra
čovania alebo ďalšieho postupu v ňom 
narazilo pred príslušným krajským súdom 
na neadstránitefné prekážky, príslušný je 
krajský súd, na ktorý 6a obráti štátne za- 
slupiterstvo.

§ 6.

Súkromná obžaloba sa v urýchlenom 
pokračovaní nepripúšEa-

Prípravné pokračovanie«

§ 7.

(')Vyšetrovanie sa nahradzuje stopo
vaním.

(3) Stopovanie môže vykonať aj štátne 
zastupiteľstvo. Pri stopovaní prislúchajú 
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štátnemu zastupiteľstvu tie isté prava ako 
vyšetrujúcemu sudcovi podľa trestného 
poriadku počas vyšetrovania.

C) Proti rozhodnutiu alebo opatreniu 
štátneho zástupcu podľa ods. 2 pripúšťa 
6a rovnaký opravný prostriedok ako proti 
rozhodnutiu alebo opatreniu vyšetrujúce
ho «udcu podľa trestného poriadku.

(*)  Policajná vrchnosť (aj Ústredňa 
štátnej bezpečnosti), vyjmúc opatrenia, 
uvedené v § 98, ods. 3 tr. por., môže na
riadiť a vykonať ktorýkoľvek stopovací 
úkon, povinná je však o tom bezodkladne 
—pokiaľ možno telegraficky alebo tele
fonicky 一 upovedomiC štátne zastupiteľ
stvo. Prali opatreniu stopujúcej vrchnosti 
pripúšťa 6a opravný prostriedok podľa 
trestného poriadku. Na prevzatie listu, 
telegramu alebo inej zásielky, zabavenej 
na poslovom, telegrafnom alebo telefón
nom úrade, taktiež v ústave dopravnom 
a povozníckom, možno splnomocniť aj po
licajnú vrchnosť. O vykonanie jednotli
vých stopovacích úkonov možno požiadať 
aj vojenskú vrchncsf.

§ 8.

(')Predbežnú väzbu nariaďuje a zru
šuje až do podania obžalovacieho spisu 
štátne zastupitelstvo.

C) O tom, aby bol obvinený strážený 
za trvania väzby mimo väznice, rozhoduje 
štátne zastupiteFstvo.
ド)Predbežná väzba nariadená štát

nym zastupiteľstvom trvá až do podania 
obžalovacieho spisu.

§ 9・
P) Ak štátne zafitupitefstvo z údajov 

stopovania má dostatočné dôvody na po
danie obžalovacieho spisu, podá ho 6 
urýchlením predsedovi hlavného pajed- 
návania, ktorý upovedomí o tom obvine
ného 6 určením termínu hlavného pojed
návania.

(2) Proti obžalovaciemu spisu námietky 
6a nepripúšCajú.

Príprava hlavného pojednávania.

§ 10.
f1) Termín hlavného pojednávania tre

ba určiť lak, aby medzi upovedomením o 
podaní obžalovacieho spisu a termínom 

hlavného pojednávania bolo najmenej troj
dňové medzidobie. Tolo medzidobie mož
no so eúhlasom obvineného skrátiť.

(=)V prípravnom pokračovaní obžalo
vaný môže navrhovať dôkazy do troch 
dni od upovedomenia o podaní obžalova
cieho 6pisu.

C) Predvolaf na hlavné pojednávanie 
možno aj telegraficky alebo telefonicky.

Hlavné pojednávanie.

§ 11.

Ak treba doplniť dokazovanie, môže 
ho previesť pojednávajúci súd aj mimo 
svojho sídla alebo ho môže cveriE svojmu 
členovi.

§ 12.

(り Rozsudok treba vyniesť a vyhlá«if 
vždy hneď po skončení pojednávania.

ド)Rozsudok má obsahovať aj vyhlá
senie, že 6a pojednávanie konalo podľa 
pravidiel urýchleného pokračovania.

Opravné prostriedky,

§ 13.

(り Proti rozsudku krajského súdu pri
púšťa 6a len odvolanie- (§ 14), o ktorom 
rozhoduje Slovenský najvyšší súd podľa 
ustanovení platných pre odvolacie po
kračovanie.

F) O Gfažnofití proti usneseniu krajské
ho 6údu o väzbe alebo o prepufitení ob
žalovaného na slobodu rozhoduje Sloven
ský najvyšší 6úd.

§ 14.

(り Odvolanie treba ohlásiť hned po 
vynesení. roz6udku( a ak je rozsudok 
oznámený doručením, do troch dní po 
jeho doručení.

(3) Dôvody advolania možno previesť 
najneskoršie do troch dní po ohlásení, 
a ak 6a žiadalo pred uplynutím tejto le
hoty o odpis rozsudku, do troch, dní po 
jeha doručení.

(3) Krajský 6Úd po uplynutí lehoty po
dľa ods. 2 neodkladne predloží spisy Slo
venskému najvyššiemu súdu.

(り Opravný prostriedok, ohlásený proti 
rozhodnutiu o prepustení obžalovaného 
na slobodu, má odkladný účinak.
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§ 15. I
V pokračovaní o obnove a o oprav

nom prostriedku v záujme právnej jednot
nosti platia ustanovenia trestného poriad
ku a predpisy ho ľopiňujúce a pozme
ňujúce.

Dr. Tiso v, r. 
Dr. Sokol v, r. 
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r,
aj za ministra Dr. Fritza

Záverečné listanoソ

§ 16.
Tento zákon platí a nadobúda účin- 

nosf dnom vyhlásenia; vykoná ho minister 
pravosúdia wo zúčastnenými ministrami.

170.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 12. júla 1941

o zpráve dovozu a vývozu niektorých druhov skleného lovani.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 zákona č. 185/1939 SI. z. nariaduje:

§ 1.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje bezcoiný dovoz 

upravený podľa § 1 vládneho nariadenia č. 40/1939 Sb. z. a n.1.z územia odstúpe
ného bývalou Česko-Sloveniskou republikou Nemeckej ríši a podľa § 5, ods.1 vlád
neho nariadenia č. 2/1939 Sl,- z. z Protektorátu Čechy a Morava jýchto druhov 
tovarov:

370

Col. 
pol. Pomenovanie tovaru:

371
372
374
375

Duté sklo obyčajnéj t, j. nebrúsené, nevzotkované, nezabrúiené, neliso- 
vané;

dulé sklo so zátkami len zabrúsenými alebo s obrúsenými dnami a krajmi; 
duté sklo rédmované;
lisované a masívne sklo výslovne nemenované;

376

377

sklo zrkadlové a tabuľové výsíovne nemenované, surové, nebrúsené, 
leštené, nevzorkované, nepokladané, neíarbené;

sklo zrkadlové a tabuľové výsl)vne nemenované, farbené, nebrús€iié( 
leštené, nevzorkované, nepokladané;

ne-

379
381

382
385

387

388
573
ex 574 c

sklo zrkadlové a tabulové výslovne nemenované, brúsené, leštené, vzor
kované, ohýbané, tiež farbené alebo vrstvené;

drôtové sklo (liate tabule alebo dosky s drôtovou vložkou);
optické sklo surové, na Šošovky nevybrúsené, v kusoch, tabuliach alebo 

ako šošovky, liate, lisované alebo rezané, tiež pribrúsené, biele alebo fa
rebné：

skielka hodinkové, sklá do okuliarov a iné sklá optické, brúsené;
sklené gombíky s očkami alebo bez ni函 sklené koraly, sklené gulôcky, 

sklené kropaje, tiež z farebného skla;
sklené náramky a náhrdelníky, predmety zo sklenených perál (okrem na

podobenín pravých perál),z nepravých kameňov, zo sklených doštičiek, 
skleného pradiva a pod., tie: spojené s obyčajnými alebo jemnými 
hmotaTni;

sklený a smaltový tovar výslovne nemenovaný;
sklené prístroje a nástroje chirurgické a iné lekárske prístroje a nástroje; 

teplomery a tlakomery všetkého druhu, alkoholomery, sacharomery, den- 
zimery, všetko zo skla.

a
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§ 2.
(i) Minister hospodárstva môže vyhláškou v Úradných novinách poveriť nie- 

ktoru spoločnosť (družstvo) výlučným dovozom alebo vývozom! ako aj vedením evi
dencie dovozu a výozu niektorých dnihov sklených tovarov.

(-)Nad hospodárením a činnosfou spoločnosti (ods.1)vykonáva dozor Mini
sterstvo hospodárska.

§ 3.
Spoločnost (družstvQ) poverená úlohami podfa § 2 pri dovoze a vývoze skle

ných tovarov môže vyberaf režijné poplatky, ktorých výšku určí a v Úradných novi
nách vyhlási minister hospodárstva.

§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnost dnom vyhlásenia： vykoná ho minister ho

spodárstva a minister financií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Dr. Pružinský v. r.
Dr. Fritz v. r.

171.
Zákon 

zo dňa 15. júla 1941
o branných sbrcmaždeniach vojenských 

osôb v zálohe.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na lomto zákone:

(り Aby sa udržovala spojitosť prísluš- 
nikov brannej moci v zálohe s aktívnou 
armádou, konajú 6a branné shromaždenia.

(=)Branné shromaždenia slúžia najmä:
a] na preskúšanie a doplnenie vojen

ských knižiek a určovacích lístkov vojen
ských osôb v zálohe,

b) na poúčanie vojenských osôb v zá
lohe o ich povinnostiach a na vyhlásenie 
rozličných rozkazov,

c) na preskúšanie evidencie doplňova
cích okresných veliteľstiev a

d) na prednesenie hlásení a žiadostí vo
jenských osôb v zálohe.

§ 2.
(J) Príslušníci brannej moci v I. zálohe 

povolávajú sa raz do roka v mesiaci no
vembri na branné (shromaždenie,

円 Dôstojníci v zálohe a aspiranti v zá
lohe v hodností dôstojníckeho zástupcu 
povolávajú sa zpravidla na osobitné shro
maždenia.

Dr. Medrický v. r. 
Stano v. r.

f1) Ücast povolaných vojenských osôb 
v zálohe na branných shromaždeniach je 
povinná.

『)Doplňovacie okresné veliteľslvá mô
žu na žiadosť oslobodiť vojenské osoby 
v zálohe v tom-ktorom roku od účasti na 
brannom shromaždení. Podanie žiadosti 
nemá odkladný účinok.

(3) Vojenské osoby v záiohe, ktoré sú 
v cudzine v čase branných shromaždení! 
sú oslobodené od účasti na nich.

§ 4.
Vojenské osoby v zálohe povolávajú sa 

na branné shromaždenia písomne. Písom
né povolanie oprávňuje ich bezplatne ce
stovať na železnici a štátnych autobusoch 
do miesta branných shromaždení a zpät.

§ 5.
(l) Branné shromaždenia sa konajú 

zpravidla v obvode príslušného doplňova
cieho okresného veliteFstva a vedú ich 
jeho dôstojníct Povolávacími úradmi sú 
doplňovacie okre&né velitefstvá.

(2) Miesta pre branné shromaždenia 
treba voliť tak, a!by vojenské osoby v zá
lohe neboly odnímané svojmu povolaniu 
(zamestnaniu) dlhšie ako jeden den, po
čítajúc do toho ai cestu do miesta bran
ných shromaždení a zpät. Potrebné mie
sto pre branné shromaždenie zaistí obec 
(mesto), kde sa branné shromaždenie ko
ná.
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(3) V nedeľu a vo sviatok sa branné 
shromaždenia nekonajú.

(4) V iprípade nariadenia mobilizácie sa 
branné shromaždenia nekonajú,

§ 6.
C) Organizáciu a priebeh branného 

shromaždenia upravujú osobitné predpisy 
Ministerstva národnej obrany.

f) Vojenské osoby v zálohe, povolané 
na branné shromaždenie, nemajú nárok 
na úhradu cestovného alebo stravného 
alebo ušlého ziáku. Tieto osoby pre účast 
na 'brannom shromaždení neslobodno vy
povedať z práce, -ani ukrátiť pri výplate 
požitkov za zameškaný čas.

§ 7.
Vojenské osoby v zálohe za branného 

shromaždenia podliehajú vojenskej discip
linárnej právomoci.

§ 8.
f1) Neposlúchnutie povolania na bran

né shromaždenia tresce ako priestupok 
okresný (štátny policajný) úrad zatvore
ním do tridsaf dní. Okrem trestu na slo
bode možno uložiť aj peňažný Ťrest do Ks 
5.000, ktorý v prípade nevymožiterno- 
sti treba premeniť na zatvorenie do 10 dní.

(2) Priestupkové pokračovanie sa za
vedie na návrh príslušného doplňovacie
ho veliteľstva.

§ 9.
Tento zákon vykoná minister národnej 

obrany so zúčastnenými ministrami.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
aj za ministra Čatloša

Stano v. r.

172. 
Zákon 

zo dna 22. júla 1941 
o zriadení Pomocného fondu peňažných

ústavov, ヽ
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto záhone:

Diel prvý.
Zriadenie, účel a organizácia«

§ 1.
Na podporovanie sporivosti, zvýšenie 

bezpečnosti vkladov a zabezpečenie 

priaznivého rozvoja peňažníctva z nadu
je sa Pomocný fond peňažných ústavov 
(v ďalšom texte „Fond").

§ 2.
Fond je právna osoba; jeho sídlo je 

Bratislava.

§ 3.
(*)  Príslušníkmi Fondu, t, j, subjektmi, 

ktoré za predpokladov týmto zákonom 
určených môžu dostaC z Fondu výpomoc, 
sú tieto v tuzemsku sídliace peňažné 
ústavy:

a) účaslinné spoločnosti, ktoré prevá
dzajú bankové a peňažné obchody, ak vy
dávajú vkladné knižky, alebo ak prijíma  
jú vklady na bežné účty,

*

b) Slovenská hypotečná a komunálna 
banlea v Bratislave a sporiteľne zriadené 
podľa zákona č. 302/1920 Sb. z. a n., 

c) úvemé družstvá každého druhu, t. 
j. družstvá, ktoré prevádzajú úvemé ob
chody ako svoju hlavnú činná f, ak vy
dávajú vkladné knižky (listy), alebo ak 
prijímajú vklady na bežné účty.

ド)Tuzemské filiálky zahraničných pe
ňažných ústavov nie sú príslušníkmi Fon
du, sú však povinné odvádzať príspevky 
uvedené v § 11,ods. 7.

(3) Üstavy uvedené v ods.1,ktoré jest
vujú v deň nadobudnutia účinnosti tohto 
zákona, síávajú 6a príslušníkmi Fondu 
týmto dňom; ústavy, ktoré vzniknú po 
tomto dni — dňom zápisu do firemného 
registra.

í') Bez ujmy práv už nadobudnutých 
zaniká príslušnosť k Fondu vyhlásením 
konkurzu; pri inom zániku peňažného 
ústavu — dňom, kedy takýto ústav pre
stal jestvovať,

(8) Likvidácia alebo povolené príročie 
nevylučujú trvanie príslušnosti k Fondu.

§ 4.
f1) Príslušníci Fondu sú povinní pri- 

hlásií 6a písomne u kuratória Fondu (§ 
6) do 30 dní po dni vzniku ich príslušnosti. 
K prihláške treba pripojiť stanový. Na 
žiadosť kuratória sú príslušníci povinní 
predložiť mu aj iné doklady a zprávy 
ktoré kuratórium potrebuje na založenie 
a vedenie katastru svojich príslušníkov.

(3) Pochybnosti o tom! či ten-ktorý 
ústav je príslušníkom Fondu alebo ni% 
rieši s konečnou platnosťou Ministerstvo 
financií.
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odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zá
kona. Rokovací poriadok schváli minister 
financii. Schváleniu ministra financi! pod- 
lliehajú aj zmeny rokovacieho poriadku.

ド)Kým rokovací poriadok nie je schvá
lený, podpisuje listiny a písomnosti za Fond 
právoplatne predseda alebo podpredseda a 
jeden člen kuratória pod označením zákon
ného názvu Fondu (§ 1,ods.1),kýmkoľvek 
napísaným alebo natlačeným.

§ 8.
Účtovnú, pokladničnú a kancelársku 

službu Fondu obstaráva Slovenská hypo
tečná a komunálna banka v Bratislave, v 
ktorej treba uložiť voľné hotovosti, cen
nosti a listiny Fondu. Vzájomné práva a 
povinností z {oho plynúce sa upravia oso
bitnou smluvou medzi Fondom a Slo
venskou hypotečnou a komunálnou ban
kou. Táto smluva sa stane pre Fond zá
väznou len po schválení ministrom fi
nancií.

§ 9.
Kuratórium sostavi k 31.decembru 

každého roku celkové výkazy príjmov a 
výdavkov, ako aj soznam majetku a dlhov 
Fondu a do 30. apríla každého roku pred
loží ich prostredníctvom ministra financií 
vláde na schválenie. Po schválení uve
rejní ich Fond v Úradných novinách.

Diel druhý.
Príspevky.

§ 10.
P) Üstavy uvedené v § 3, ods.1 sú 

povinné platiť do Fondu príspevky podlá 
zásad uvedených v ods. 2 až 6.

(2) Rozsah príspevkovej povinnosti sa 
určuje podľa súvahy riadne schválenej prí
slušnými orgánmi a to:

a) u účastinných bánk [§ 3, ods,1( 
písní, a)] podľa výšky účastinnej istiny 
odstupňované so zreteľom na výšku di
videndy (§ 11);

b) u ostatných peňažných ústavov f§ 
3, ods,1(písm. b) a c)] podľa výšky vlast
ných a sverených prostriedkov.

(a) Podľa ods. 2t písní, b) treba rozu
mieť pod vlastnými prostriedkami podielo
vú istinu, závodný fond, všeobecný rezerv
ný fond a všetky ostatné účelové rezervy a 
pod sverenými prostriedkami vklady na-kniž
ky (listy), pokladničné poukážky, vklady 
v bežných účtoch a prípadné bezúročné 
štátne vklady.
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§ 5.
Fond sa tvorí z príspevkov prisluSnikov 

(§ 11|, z výnosov vlastného majetku (§ 22), 
zo splátok na udelené výpomoci (§ 16), 
z iných príjmov (§ 29) a konečne z prípad
ných príspevkov štátu (§ 13).

§ 6.
C) Fond spravuje a zastupuje kurató

rium, pozostávajúce z 9 členov a práve 
toľko náhradníkov, ktorých ustanovuje a 
odvoláva vláda na návrh ministra fi
nancií. Funkčné obdobie kuratória trvá 
5 rokov. Pred podaním návrhu na nové 
ustanovenie kuratória treba vypočuť svazy 
a iné ústredia príslušníkov Fondu. V ku
ratóriu má byť zastúpená každá skupina 
príslušníkov (§ 3, ods.1)aspoň dvoma 
členmi a dvoma náhradníkmi.
ド)Dvoch členov (náhradníkovi treba 

ustanoviť zo štátnych úradníkov ako zá
stupcov Ministerstva financií. Jeden člen 
(náhradník) zná byf ustanovený z Revízne
ho odboru Slovenskej národnej banky 
Predsedu a podpredsedu ustanovuje vláda 
z členov kuratória.
ド)Členstvo v kuratóriu je funkciou 

čestnou — bezplatnou,
(')Členovia kuratória (náhradníci) sú 

povinní, i keď nimi byť prestáli, zachová
vať mlčanlivosf o pomeroch príslušníkov 
Fondut o ktorých sa dozvedeli pri vyko
návaní svoiho úradu. Od tejto povinnosti 
môže ich oslobodiť len minister financií 
po vypočutí zainteresovaného ústavu. Kto 
poruší povinnosť mlčanlivosti« spáchat ak 
nejde o čín prísnejšie trestný, priestupok, 
ktorý tresce súd zavretím do pätnásť dní 
alebo peňažným trestom do Ks 10.000, Pre 
porušenie mlčanlivostí treba člena kurató
ria zbaviť funkcie.

(c) Štátni úradníci, ktorí bolí členmi 
kuratória (náhradníkmi), pred uplynutím 
5 rokov po preložení na trvalý odpočinok 
alebo vystúpení zo štátnej služby nesmú 
vstúpiť ani priamo ani nepriamo do služieb 
ústavu, ktorému 6a dostalo podpory z Fon
du, alebo stať 3a členmi jeho správnych 
alebo dozorných orgánov. Výnimku môže 
povoliť minister financií.

§ 7.
(り Ustanovenia o tom, akým spôsoboni 

vykonáva kuratórium svoju pôsobnosť, 
ako sa usnáša a kto ho zastupuje navo
nok, určí rokovací poriadok, na ktorom sa 
usnesie kuratórium do troch mesiacov
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(*]  Zmeny nastalé v roku, za ktorý sa 
má príspevok platiť, nemajú nijaký vplyv 
ani na povinnosť platenia príspevku ani 
na jeho výmer.

ぐ)Povinnosť platiť príspevky zaniká 
počiatkom roka, v ktorom bol na majetok 
ústavu uvalený konkurz, alebo v ktorom 
ústav zanikoL
じ)Peňažné ústavy sú povinné tento 

príspevok zaplatiť bez osobitného pred
pisu do 15 dní po tom, čo bola súvaha za 
rok rozhodný pre výmer príspevku prí
slušnými orgánmi schválená. Ak nedôjde 
k tomu do 30. júna( treba odviesť na prí
spevok preddavok vo výške, ktorá sa rovná 
príspevku z roku predchádzajúceho.

§ 11.
(')Üstavy uvedené v § 3( ods.1(písní, 

a) platia ako príspevok:
a) 2% príspevkovej základne (§ 10), 

ak dividenda za rok pre výmer príspevku 
rozhodný presahuje 6% účastinného ka
pitálu, spojeného s nárokom na dividendu,

b)1 ½°/o príspevkovej základne (§ 10), 
a-k dividenda za rok pre výmer príspevku 
rozhodný činí viac než 5%, najvýš však 
6% účastinného kapitálu, spojeného s ná
rokom na dividendu,

c)1% príspevkovej základne (§ 10), 
ak dividenda za ro'k pre výmer príspevíku 
rozhodný činí viac než 4, najvýš však 5% 
účastinného kapitálu, spojeného 6 náro
kom na dividendu,

d) %% príspevkovej základne (§ 10), 
ak dividenda za rok pre výmer príspevku 
rozhodný činí viac než 3, najvýš však 4% 
účastinného kapitolu, spojeného s náro
kom na dividenduj

e) %% príspevkovej základne (§ 10), 
ak dividenda za ro¾ pre výmer príspevku 
rozhodný činí menej než 3% účastinného 
kapitálu, spojeného s nárokom na divi
dendu,

f)ソr% príspevkovej základne (§ 10), 
ak sa dividenda nevypláca za rok rozhod
ný pre výmer príspevku.

p) ÚČastinné spoločnosti, ktorým bola 
poskytnutá podpora z bývalého Zvláštne
ho fondu pre zmiernenie strát povslalých 
z povojnových pomerov alebo z bývalého 
Všeobecného fondu peňažných ústavov, 
8Ú povinné, ak im pri poskytnutí výpomo
ci nebola určená refundačná povinnosť, 
v prípadoch ud& 1 odviesť Fondu ešte 
prirážku vo výške 50% plateného prí
spevku; táto povinnosť prestane platba
mi prirážky konanými počas 20 rokov, ak 

príspevková povinnosť (spoločnosti skôr 
nezanikne.

C) Sporí teìne a družstevné penažné 
ústavy uvedene v § 3, ods.1(písm, b) a 
c) platia ako príspevok:

a) 0.1",,,, príspevkovej základne (§ 10), 
ak príspevková základňa za rok rozhod
ný pre výmer príspevku nepresahuje Ks 
10,000,000;

b) 0,1257du príspevkovej základne (§ 
10), ak príspevková základňa za rok roz
hodný pre výmer príspevku činí viac ako 
Ks 10,000.000, ale nepresahuje sumu Ks 
20,000.000;

c) 0,15ッ所 príspevkovej základne (§ 10), 
ak príspevková základňa za rok rozhodný 
pre výmer prisp,ソku činí viac ako Ks 
20.000.000, ale nepresahuje sumu Ks 
50,000.000;

d) 0.1757oo príspevkovej základne (§ 
10), aik príspevková základňa za rok roz
hodný pre výmer príspevku činí viac ako 
Ks 50,000.000, ale nepresahuje Ks 
100,000.000;

e) 02%° príspevkovej základne (§ 10), 
ak príspevková základňa za rok rozhodný 
pre výmer príspevku činí viac ako Ks 
100,000.000.

(リ Slovenská hypotečná a komunálna 
banka [§ 3, ods.1,písní, b)] platí ako prí
spevok O.l°/oo príspevkovej základne (§ 
10) za rok rozhodný pre výmer príspevku.

(り Üstavy uvedené v ods. 3, ktorým 
bola paskythutá podpora z bývalého 
Zvláštneho fondu pre zmiernenie strát po- 
vstalých z povojnových pomerov alebo z 
bývalého Všeobecného fondu peňažných 
Ú6tavov, sú povinné, ak im pri poskytnutí 
výpomoci nebola určená refundačná povin
nosť, v prípadoch ods. 3 odviesf Fondu 
ešte prirážky vo výške 25% plateného 
príspevku; táto povinnosť prestane plat
bami prirážky konanými počas 10 rokov, 
<tk príspevková povinnosf ústavu skôr 
nezanikne. .

(n) Príspevky sú režijnými položkami 
peňažných ústavov, ktoré sú povinné ich 
zaplatiť bez ohľadu na výsledky hospodá
renia, .

(7) Všetci príslušníci Fondu sú povinní
"s svojej príslušnosti k Fondu z každej 

ovei sumy, ktorú komukoľvek, vyní
majúc Fond, vyplatili, pripísali alebo zúč
tovali v prospech z vkladu v bežnom účte, 
na vkladné knižky (listy) alebo pokladnič
né poukážky, odvádzaC pre Fond 3°/o Slo
venskej hypotečnej a komunálnej banke v 
Bratislave do 90 dní po ukončení každého 
kalendárneho polroka. Tá isU povinnosf 
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zafažuje i tuzemské filiálky zahraničných 
peňažných ústavov, Üverné družstvá, ktoré 
pripisujú úroky raz ročne, odvádzajú prí
spevok do 90 dní po ukončení kalendárne- 
hu roku.

§ 12.
I1)Z príspevkov a z príspevkových 

preddavkov (§ 10, ods, 6, § 11,ods.1 až 
7) včas neodvedených piati sa úrok 
z omeškania vo výške presahujúcej o 2% 
cskonlnú sadzbu Slovenskej národnej 
banky.
ド)Príslušníci Fondu sj povinní pred

ložiť každoročne svoju súvahu do 15 dní 
po jej schválení kuratóriu Fondu s do
kladmi o schválení a usnesení príslušného 
orgánu o tom, ako sa použije čistý zisk 
alebo prebytok hospodárenia. Prísluš
níci Fondu sú povinní v lehote uve
denej v § llt ods. 7 predložiť koratóriu aj 
výkaz o odvedených príspevkoch spolu 
s hrubou súvahou za polrokt a — 
nakoľko ide o úverné družstvá, ktoré pri
pisujú úroky raz ročne — spolu s hrubou 
súvahou za rok, ktorého sa výkaz týka. 
Povinnosť v predchádzajúcej vete uvede
ná vzťahuje sa í na tuzemské filiálky 
zahraničných peňažných ústavov.

Kuratórium je oprávnené vyžiadať 
si od príslušníkov Fondu, ako aj od tu
zemských filiálok zahraničných peňaž
ných ústavov vysvetlenia, potrebné na pre
skúmanie súvahy a výkazov (ods. 2), ale
bo zistiť ich správnosť nahliadnutím do 
kníh príslušníkov a tuzemských filiálok 
zahraničných peňažných ústavov,

(4) Podľa predložených dokladov ku
ratórium preskúma platbu príspevkov. Ak 
zistí：

a) že príspevok bol zaplatený riadne( 
vystaví o tom potvrdenie s doložkou, že 
nárok na uznanie, že na príspevku bolo 
zaplatené viac, alebo na vrátenie prípad
ného preplatku možno uplatniť len do 30 
dní po doručení tohto potvrdenia;

b) že bolo na príspevku zaplatené me
nej, predpíše nedoplatok aj s úrokmi 
z omeškania (ods.1)s doložkou, že proti 
predpisu nedoplatku možno podať rozklad 
do 30 dní po doručení;

c) že na príspevku bolo preplatené, 
vystaví potvrdenie o zaplatenej sume a 
súčasne v nom uvedie, koľko z tejto sumy 
pripadá na príspevok a koľko činí pre・ 
piatok, ktorý zúčtuje v prospech príspev
kov budúcich s doložkou, že nárok na 
uznanie alebo vrátenie prípadného väčšie

ho preplatku možno uplatniť len do 
30 dni po doručení tohlo potvrdenia,

C) Nároky a rozklady vo veciach prí
spevkových (ode. 4) možno uplatniť pí
somným podaním v kancelárii Fondu v le
hote 30 dní po doručení príslušných po
tvrdení. O nárokoch v prípadoch ods. 4, 
písní, a) a c), ak sú nepochybné, a o roz
kladoch podfa toho istého odseku, písní, 
b), ak ide iba o počítací omyl, prislúcha 
rozhodovaí kancelárii Fondu. Ináč pred
loží kancelária vec na rozhodnutie kura
tóriu. Kuratórium rozhoduje 6 konečnou 
platnosťou. Proti jeho rozhodnutiu mož
no podaf sťažnosť na Najvyšší správny 
súd.

C) Preplatky na príspevkoch (ods. 41 
zúrokujú sa sadzbou pre voľné vklady v 
bežnom účte v Slovenskej hypotečnej a 
komunálnej banke.

(：)Právo predpísať nedoplatok prí
spevku [ods. 4, písní, b)] 6a premlčuje v 4 
rdkoch. Premlčanie sa počína, len čo pre
šiel rok, v ktorom príspevok bol splalnÝ-

(8) Kuratórium môže príspevky odpu
stiť) ak príslušník, ktorý ich má odvádzať, 
ohlási likvidáciu alebo ak sa mu povolilo 
príročie

Diel tretí.
Štátne príspevky, 

§ 13.
Pre prípad, že by vlastné prostriedky 

Fondu v ■tom-ktorom roku nestačily na 
splnenie jeho záväzkov, najmä na úroko- 
vanie a umorovanie dlhopisov ním vyda
ných alebo prevzatých (§ 33), minister 
financií sa sp'lnomocňuje, aby tento ne
dostatok uhradil -zo štátnych príjmov a 
potrebnú sumu zaistil v štátnom rozpočte.

Diel štvrtý.
Použitie fondových prostriedkov.

§ 14,
NakoHco tento zákon inak neurčuje, 

prostriedky Fondu možno použiť len na 
výpomoci príslušníkom Fondu, spôsobom 
uvedeným v §§ 15 až 21.

§ 15.
P) Každému peňažnému ústavu, ktorý 

je aspoň 5 rokov príslušníkom Fondu, 
možno v medziach ‚tohto zákona poskyt
núť výpomoc z Fondu, ak utrpel straty 
alebo stratil mobilitu svojich prostriedkov 
v takej miere, že sú tým jeho existencia 
a záujmy vkladateľov ohrožené.
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(3) Podmienka päťročnej príslušností 
k Fondu podľa ods.1 sa nevzťahuje na 
peňažné ústavy, ktoré boly príslušníkmi 
Všeobecného fondu peňažných ústavov.

§ 16.
ľ) Spôsob a rozsah výpomoci má sa 

určiť tak, aby v medziach fondových 
prostriedkov mohly byť rovnomerne ale
bo aspoň všeobecným záujmom primera
ne uspokojené všetky známe potreby prí
slušníkov Fondu talc, aby ústav, ktorému 
ja výpomoc poskytuje, bol čo možno do tej 
miery ozdravený, aby mohol svoje hospo
dárske poslanie naďalej plnit.

ド)Sanovaný peňažný vstav je povin
ný výpomoc vrátiť podľa ods. 3, prípadne 
pri prísnejších podmienkach určených ku
ratóriom,

(3) Povinnosf podľa ods. 2 nastane, len 
čo sanovaný peňažný ústav, patriaci do 
skupiny uvedenej v § 3, ods.1,písm. a] a 
c)f uhradí všetky svoje straty a jeho vše
obecná rezerva dosiahne 10% základnej 
istiny (účastinnej istiny, podielovej istiny) 
v Stanovách vykázanej a pri ústavoch pa
triacich do skupiny uvedenej v § 3, ods.1, 
písní, b), len Čo fondy slúžiace na krytie 
strát dosiahnu l°/o vkladov. Povinná splát
ka pozostáva aspoň z polovice súvahou vy
kázaného čistého zisku. Ak sa podpora po
skytne v cenných panieroch, možno konať 
splátky aj v nominálnej hodnote cenných 
papierov toho istého druhu.

(')Splátky treba odviesť pokladnici 
Fondu vždy do 30 dní po tom, čo prísluš
ný oréán s?novaného peňažného ústavu 
schváli ročnú účtovnú uzávierku.

C) O včasné a správne odvedenie 
splátok podlá ods. 2 až 4 je povinné sa 
starať kuratórium. Zo is pia tok včeis ne
odvedených platí sa úrok z omeškania vo 
výške presahujúcej o 2% eskontnú sadzbu 
Slovenskej národnej banky.

§ 17.
(l) Ak nie je možné zachrániť ústav 

žiadajúci výpomoc, lebo jeho pasíva i po 
úplnom použití vlastného majetku ústavu 
nie sú z prevážnej časti kryté aktívami, 
možno mu poskytnúť, ak to dovolia pro- 
stríedky Fondu (§ 16), najvýš takú po
moc, aby všeobecní veritelia, t. j, Vkla  
datelia a iní veritelia, ktorých pohľadáv
ky by pa-trily v konkurze do 3. triedy, 
mohli byf do 80% svojich pohľadávok 
uspokojení.

*

(2) Ak prostriedky Fondu nepripustia, 
aby všetci veritelia uvedení v ods,1 boli

k o n n í k & 172.

v miere tam uvedenej uspokojení, možno 
časť výpomoci použiť na výhodnejšie 
uspokojenie niektorých skupín verilefov 
osobitného zreteľa hodných.

P) Uspokojenie z výpomoci treba 
zčasti alebo úplne odoprieE veriteľom, 
ktorí v obchode vkladovom si vymienili 
alebo si dali poskytovaí úrok vyšší, než je 
platnými predpismi dovolený.

(')Poskytnutím výpomocí podľa ods. 
1 nároky ústavu na náhradu škody, spô
sobené orgánmi ústavu, prechádzajú na 
Fond. Kuratórium je povinné vymáhať tie
to nároky; od ich vymáhania môže upu
stiť iba so súhlasom Ministerstva financií, 
ak je odôvodnená obava, žeby exekúcia 
proti zaviazanej osobe nemala úspech.

(#) Suma nadobudnutá z uplatnenej ná
hrady škody (ods, 4) patrí Fondu. Ak 
suma prevyšuje výpomoc Fondom po
skytnutú zvyšok sa použije na doplnenie 
výpomoci.

§ 18.
Ak z výkazu majetkového u ľava, 7 

ročnej uzávierky alebo z revíznej zprá
vy vyplýva, že nastalé a pravdepodobne 
očakávané straty príslušníka Fondu do
sahujú výšku jeho rezerv určených na 
krytie strát, príslušník Fondu je povinný 
to hneď oznámiť Fondu. Ak neučiní tak, 
môže mu 'byt výpomoc, ak o ňu žiada ne
skôr, odoprená, nakoľko nejde o výpomoc 
podľa § 17.

§ 19.
Ak dôjde oznámenie podľa § 18 alebo 

žiadosť o výpomoc, kuratórium 6tav 
ústavu, o ktorý ide, podrobne vyšetriE.

§ 20.
(り Poskytnutie výpomoci možno via- 

zaf na predchádzajúce splnenie určitých 
podmieno'k. Ako nodmienky pre poskyt
nutie výpomoci môže kuratórium urči! 
najmä:

a) povolenie zákonného priročia,
b) prevedenie reorganizácie podľa plá

nu schváleného kuratóriom,
c) uplatnenie náhrady škody na zod

povedných orgánoch a vedúcich úradní
koch,

d) prispenie účastinárov, prípadne po
dielnikov na urovnanie pomerov,

e) vrátenie odmien( požitkov, odstup
ného od  ■ osôb( ktorým možno pričítať 
za vinu, že sa peňažný ústav dostal do ho
spodárskej tiesne.

*

f) fúziu s ústavom, ktorý kuratórium 
uzná za vhodnýj
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g) ohlásenie likvidácie.
卜)Kuralórium povoľujúc výpomoc, 

musí ustanoví( pre ústav na jeho útra
ty dôverníka alebo dvoj- až trojčlennú do
zornú komisiu. Dôverník i dozorná komisia 
majú právo a povinnosf dozerat všestran
ne ni hospodárenie ústavu a na splnenie 
podmienok poskytnutia výpomoci; bez ich 
svolenia neslobodno vykonať nijaké usne
senie spráMiych orgánov ústavu. Ústav, 
ktorý zrejme zamedzuje výkon povinností 
dôverníka alebo dozornej komisie, alebo 
nedbá na ich pokyny pri vedení obchodov, 
na návrh kuratória a po vyšetrení veci mô
že vláda zrušiť, rýmlo ustanovením zostá
vajú nedotknuté práva vyrovnivacieho 
správcu a dozorného komisára ustanovené
ho pre ústav, ktorému bolo povolené prí- 
rocie.

§ 21.
í1) Oprávnení príslušníci Fondu (§ 15) 

môžu si sťažoval proti usneseniu kurató
ria, klorým bolo rozhodnuté o ich žiado
sti o výpomoc, na Ministerstve financií do 
30 dní od doručenia vyrozumenia o roz
hodnutí kuratória.

f) Ministerstvo financií po vypočutí 
stažovateľa a kuratória rozhoduje s ko
nečnou platnosťou.

§ 22.
Majetok Fondu, nepoužitý na plnenie 

vlastných úloh Fondu, má sa uložiť v Slo
venskej hypotečnej a komunálne] banke 
v Bratislave na úrok platný pre dlhodobé 
vklady alebo v záložných listoch a iných 
dlhopisoch sirotskej istoty. NakoTko by 
tvm nebolo ohrozené riadne plnenie úloh 
Fondut možno časf tohto majetku použif 
na poskytovanie krátkodobých lombard- 
ných pôžičiek príslušníkom Fondu na 
úrok nie vyšší ako je lombardná sadzba 
Slovenskej národnej banlcy. Takéto pôžič
ky možno však poskytovať len:

a) na vlastné dlhopisy Fondu (§ 25), a 
to až do 90/c menovitej hodnoty,

b) na štátne dlhopisy, a to až do 80% 
kurzovej hodnoty,

c) na záložné listy a iné dlhopisy si
rotskej istoty, a to až do 75% kurzovej 
hodnoty.

§ 23.
(り Ak majetok fondu dosiahne takú 

výšku, že plnenie účelu Fondu je zaistené, 
vláda na návrh kuratória, odporúčaný mi
nistrom financií, môže snižif, alebo za
staviť platenie príspevkov.

f) Vláda jc oprávnená na návrh mini
stra financií príspevky znovu zaviesť, ak 
lo zaislenie účelu Fondu vyžaduje.

(a) Ak majetok Fondu dosiahne takú 
výšku, ktorá podTa ods.1 je dôvodom na 
zastavenie platenia príspevkov, možno po- 
užívat majetok Fondu aj inak, než je v 
tomto zákone určenét a to podľa smerníc, 
schválených vládou.

Diel piaty.
O fccdových dlhopisoch.

§ 24.
(')Ak bežné prostriedky Fondu nesta

čia na plnenie jeho úloh, môže si Fond so 
súhlasom ministra financií zadovážiť po
trebný kapitál vydaním jllhopieov (po
kladničných poukážok) znejúcich na ma
jiteľa a zúročiteľných najmenej 4%.

ド)Vzorec dlhopisov (pokladničných 
poukážok) schvaľuje minister financií,

(a) Podrobnosti o lýchio dlhopisoch 
(pokladničných poukážkach) určí rokova
cí poriadok Fondu.

§ 25.
P) Fondové dlhopisy možno vydať len 

v takom rozsahu, aby ročná suma, po
trebná na ich zúrokovanie a umorovanie, 
nepresahovala Z bežných príjmov Fondu 
z príspevkov v čase ich vydania. Splne
nie tejto podmienky nech je na každom 
dlhopise potvrdené Ministerstvom financií 
alebo vládnym komisárom Fondu (§ 32).

ド)Doba určená na splatenie fondo
vých dlhopisov je 52 rokov.

§ 26.
(l) Slovenská 'hypotečná a komunál

na banka v Bratislave obstaráva úrokovú 
i umorovacíu službu dlhopisov podľa § 25 
vydaných a je povinná z príjmov Fondu 
vylúčiť a v evidencií viesť sumu potrebnú 
na ich zúrokovanie a umorovanie. Kura
tórium nesmie 6 touta časťou príjmov 
Fondu nakladať.

f) Za správne zúrokovanie a splatenie 
dlhopisov ručí podporne štát.

§ 27.
Dlhopisy vydané podľa tohto zákona 

možno použiť jedna：k na úročné uloženie 
peňazí sirotských, zvereneckých, depo
zitných, základinových, taktiež peňazí 
ústavov podliehajúcich verejnému dozoru 
a peňazí Poštovej sporiteľne, jednak na 
služobné a obchodné kaucie, na tieto však 
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len do výšky burzového kurzu, nie však 
nad menovitú hodnotu.

§ 28.
Každý príslušník Fondu je povinný na 

žiadosť kuratória prevziaf fondové dlho
pisy (§ 25) za ich menovitú hodnotu až do 
明％ všetkých svojich vkladov, prijatých 
na vkladné knižky (listy) a pokladničné 
poukážky.

Diel šiesty.
Daňové« poplatkové a všeobecné 

ustanovenia.
§ 29.

Na plnenie povinností, uložených v § 
12, ods. 2 a 3 a v § 16( ods. 4 môže 
liknavých príslušníkov Fondu a filiálky za
hraničných peňažných ústavov kuratórium 
donútit poriadkovými pokutami ai do 
Ks 10.000. Tieto pokuty plynú do Fondu

§ 30.
Poriadkové pokuty, ako aj nedoplatky 

príspevkov s príslušenstvom vymáhaní sa 
súdnou exekúciou. Výkazy kuratória Fon
du o nezaplatených poriadkových poku
tách alebo príspevkoch, opatrené kurató
riom doložkou o vykonateľnosti, sú exekuč- t 
ným iitulom.

§ 31.
t1) Fond je oslobodený od dane rento- 

vej, a to ako od dane platenej priamo tak 
aj od dane srážanej dlžníkom.

ド)Dlhopisy vydané pódia § 25 sú oslo
bodené od poplatkov a ich úroky aj od 
poplatkov aj od dane rentovej.

C) Výpomoci poskytnuté z Fondu jeho 
príslušníkom nie sú započítatefnou prí
jmovou položkou pri vyrubení zvlášt
nej dane zárobkovej podľa § 79, ods.1 
písní, k) a § 174, č. 6 a 23 zákona o pria
mych daniach.

C) Príspevky platené Fondu podľa 
ustanovenia § llt ods.1 až 5 a splátky 
podľa § 16, ods. 2 až 4 sú prípustnou 
erážkovou položkou pri vyrubení zvlášt
nej dane zárobkovej.

§ 32.
P) Ministerstvo financií dozerá, či sa 

ustanovenia tohto zákona o správe Fondu 
presne zachovávajú. Za tým ciefom môže 
Ufitanovit pre tenío Fond vládneho komi
sára a jeho zástupcu. ~

『)Kuralórium je povinné umožniť 
riadny výkon d oz aru podľa ods.1.

Diel siedmy.
Záverečné ustanovenia*

§ 33.
(り Fond nie je právnym nástupcom ani 

„Zvláštneho fondu pre zmiernenie strát 
povslalých z povojnových pomerov" ani 
„Všeobecného fondu peňažných ústavov", 
zriadených zákonmi c, 237/1924 a 238 1924 
Sb. z. a n. v znení zákona č. 54 1932 Sb. z. 
a n. a vládnych nariadení č. 160/1937 a 
161/1937 Sb. z. a n.

(2) Prevzatie pohľadávok a záväzkov 
Zvláštneho fondu pre zmiernenie strát 
povslalých z povojnových pomerov a 
Všeobecného londu peňažných ústavov 
voči subjektom v §§ 1 až 7 nariadenia 
s mocou zákona č, 242/1940 SI. z. uvede
ným, ako aj prevzatie záväzkov zo saná- 
cii, poskytnutých po 14. marci 1939, upra
ví vláda nariadením.

§ 34,
P) Ustanovenia §§ 10 až 12 platia odo 

dňa 1.januára 1941, pričom pre výšku 
prvej príspevkovej povinnosti podľa § llt 
ods.1 ai 5 je rozhodným rok 1940.

(=)Svojpomocné príspevky peňažných 
ústavov (§ 3, ods.1)podľa §§ 7 až 11 zá
kona č. 237/1924 Sb. z. a n. v znení zá
kona č. 54/Ì932 Sb. z. a n. a vládneho na
riadenia č. 160/1937 Sb. z. a n., splatné 
v ©ase od 14. marca 1939 do 31.dacem- 
bra 1940, ako aj nedoplatky na týchto 
svojpomocných príspevkoch, splatných 
pred 14. marcom 1939, pripadajú Fondu 
zriadenému podľa tohlo zákona. O ich 
odvádzaní a výške platia ustanovenia 
uvedených zákonov a vládneho nariade
nia.

P) Príspevky podîa §§ 11 a 12 zákona 
č. 238/1924 Sb. z. a n. v znení zákona č. 
54/1932 Sb. z. a n. a vládneho nariadenia 
č. 161/1937 Sb. z. a n., ktoré peňažné 
ústavy (§ 3, ods.1)srazHy alebo srazia 
z úrokových čiastok v čase od 14. marca 
1939 do 31.decembra 1940, ako aj nedo
platky na týchto príspevkoch, ktoré boly 
srazené pred 14. marcom 1399, pripadajú 
Fondu zriadenému podfa tohto zákona. O 
ich výške a odvádzaní platia ustanovenia 
uvedených zákonov a vládneho nariade
nia.

C) Ustanovenia ods. 3 platia aj pre tu
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zemské filiálky zahraničných peňažných 
ústavov (§ 3, ods. 2).

§ 35.
Dňom účinnosti tohto zákona sa zru- 

suiú: zákon č. 237 1924 a č. 238 1924 Sb. 
z, a n., čl.I až XII zákona č. 54，1932 Sb. 
z. a n. a vládne nariadenie č. 153/1929, 
č.160 1937 a č.1611937 Sb. z. a n.

§ 36.
Zákon tento platí a nadobúda účinnosí 

—s výnimkou ustanovenia § 34, ods.!一 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister íi- 
naDcií 60 zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r. stano v. r.
Sivák V. r, 割 za min. Dr. Medrického
aj za ministra Dr. Fritza

173.
Zákon 

zo dňa 22. júla 1941
o úprave pomerov súvisiacich s kontrácíou 

peňažných ústavov a o podpore 
psňažcíctva.

Snem Slovenskej republiky fia usniesol 
na tomto zákone:

§ 1.
Minister financií 6a splnomocňuje, aby 

pri likvidácii peňažných ústavov prikáza
nej podlá § 7 nariadenia s mocou zákona. 
č. 11/1941 SI. z. za podmienok, ktoré určí 
pa predbežnom súhlase úsporného a kon
trolného výboru Snemu, prevzal voči pe
ňažnému ústavu, poverenému likvidáciou, 
záväzok uhradiť likvidačný rozdiel medzi 
pasívami a realizovanými aktívami, ak 6a 
pri skončení likvidácie ukáže, že pasíva 
prevyšujú aktíva, alebo aby urovnal ma
jetkový pomer medzi likvidujúcim a pre
berajúcim peňažným ústavom.

§ 2.
Záväzok podfa § 1 možno prevziať len 

du 30. júna 1942 a len, ak už aspoň podfa 
predbežného zistenia 6a ukazuje, že pa
síva likvidujúceho ústavu aj po úplnom 
použití vlastného majetku (základný ka
pitál, všetky bilančné vykázané a skryté 
rezervy a pod,) nie 6Ú dostatočne kryté 

aktívami. Tento záväzok možno prevziať 
len do výšky sumy polrcbnej pre úplné 
uspokojenie veriteFov a vkladatelov.

§ 3.
Majetok, klorý nebol zlikvidovaný pri 

urovnaní majetkového pomeru likvidujú
ceho a preberajúceho peňažného ústavut 
sa spravuje a likviduje podľa smerníc Mi
nisterstva financií.

§ 4.
(り Minister financií sa splnomocňuje 

na prevzatie záväzku prispievať zo štát
nych prostriedkov na úrokovanie a umo
rovanie dlhopisov najvýš 4% úrokovatel- 
ných a najneskôr do 52 rokov umoriter- 
ných( ktoré vydá Pomocný fond peňažných 
ústavov (zákon o zriadení Pomocného 
fondu peňažných ústavov). Záväzok mož
no prevziať do sumy Ks 2,500-000 ročne, 
a to s podmienkou, že dlhopisy 6a po
užijú na poskytnutie výpomoci peňažným 
ústavom, ktoré určí minister financií, ale
bo na úhradu likvidačného rozdielu po- 
dfa § 1.Podmienky poskytovania výpo
moci určí minister financií po predbež
nom súhlase úsporného a kontrolného vý
boru Snemu.

(2) Peňažný ústav, ktorý dostal výpo
moc podlá ods.lt je povinný ju vrátiť po- 
dľa § 16, ods. 3 a 4 zákona o zriadení Po
mocného fondu peňažných ústavov, ak pri 
poskytnutí výpomoci neboly určené prís
nejšie podmienky.

(3) Príspevok štátu (ods.1)snižuje sa 
v patričnom roku o sumu, ktorá v pred
chádzajúcom roku bola zaplatená ako 
splátka na poskytnutú výpomoc. Tento 
príspevok 6a snižuje alebo jeho platenie 
zastavuje podľa toho, či Pomocný fond 
peňažných ústavov z vlastných na to urče
ných prostriedkov bude môcf zčasti alebo 
úplne hradiť náklad na úrokovanie a umo
rovanie dlhopisov vydaných podľa ods. L

P) Počínajúc rokom 1942 treba zaistiť 
v štátnom rozpočte sumu podfa ods.1 
až 3.

§ 5.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r.
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174.
Vládne nariadenie 

zo dňa 29. júla 1941 
o pracovnej povinnosti za brannej 

pohotovosti štátiL

Vláda Slovenskej republiky podľa § 60t 
ods.1 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n, na
riaďuje:

§ 1.
Za brannej pohotovosti štátu sa na

riaďuje pracovná povinnosť podľa §§ 60 
až 63 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n.

a) v podnikoch pre výrobu polno- 
hofipodánsku a chovateľskú,

b) v mliekárňach, 
c) na pílach, v skladoch dreva a pod

nikoch na ťažbu dreva,
d) v podnikoch na výrobu debien a 

sudov,
e) v tehelniach,
f) vo vodárňach, plynárňach a elek

trárňach
g) v podnikoch pre dopravu nákladov 

alebo osôb,
h) v lekárňach, 

ch) v liečebných ústavoch, 
i) v karanténnych, dezinfekčných, či

stiacich a spaľovacích átaníciach.

j) v prádelníach a čistiarňach,
k) v podnikoch na faZbu prirodzených 

minerálnych vôd a soli,
1)v mydlíarňach a fivieckárňach,
m) v rozhlase,
n) v tlačiarňach každého druhu, 

nakoľko sa na zamestnanie v týchto od
boroch výroby a práce nevzťahuje pra
covná povinnosf už podľa ustanovení § 60, 
o dá. 2 a § 64 zákona č, 131/1936 Sb. z. 
a n., poťažne §§ 1 a 3 vládneho naria
denia & 197/1936 Sb. z. a n.

§ 2.
Pracovná povinnosf sa vzťahuje na 

všetkých zamestnancov v pracovných od
boroch, uvedených v § 1 bez ohľadu na 
ich vek a pohlavie.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosE 

dňom vyhlásenia a platí za brannej po
hotovosti Státg vyhlásenej vyhláškou 之 
115/1941 SI. z.; vykoná ho minister vnú
tra 60 zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

aj za mínisira Čatloša, 

Dr. Medrický v. r.
Stano v. r.

Tlafi： Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra そ・12.
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175.
Zákon 

zo dňa 22. júla 1941
o Úrade propagandy.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ L
Pri Predsedníctve vlády zriaďuje sa 

Úrad propagandy ako osobitný odbor.

§2.
Na čele Úradu propagandy je šéf Úra

du propagandy, ktorého ustanovuje a od
voláva prezident republiky.

§3.
Úlohou Úradu propagandy je: usmerňo

vať tlač, rozhlas, divadelníctvo, film, slo
vesné, výtvarné a hudobné umenie v súla
de záujmami štátu a v duchu registrova
ných politických strán.

§4.
(り Úrad propagandy je oprávnený vy

dávať všeobecné záväzné smernice pre 
predbežnú cenzúru tlače.

p) Ustanovizne, ktoré majú na starosti 
tlač, rozhlas, divadelníctvo, film, cudzinec
ký ruch, ako aj slovesné, výtvarné a hu
dobné umenie, sú povinné zachovávať po
kyny Úradu propagandy, vydávané podfa 
§ 3 tohto zákona.

§ 5.
Úrad propagandy pri svojej činnosti, 

ktorá sa dotýka oblastí štátnej správy, 
sverených jednotlivým ministerstvám alebo 
iným ústredným orgánom štátu, je povinný 
pokračovať podľa smerníc nimi vydaných. 
Pred riešením otázok, ktoré patria síce do 
pôsobnosti ministerstiev alebo iných úra
dov alebo verejno-právnych korporácii.

Cení Ks 1.—. 

avšak dotýkajú sa aj pôsobností Úradu 
propagandy, má byt tento úrad vypočutý.

§6.
Ak by sa v prípadoch uvedených v §§ 

3, 4 a 5 vyskytly zásadné rozdiely v názo*  
roch, rozhodne predseda vlády.

§工
Nariadenie s mocou zákona č. 116/1941 

SI. z. sa zrušuje.
§ 8.

Tento zákon piati a nadobúda účinnost 
dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlá
dy so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso,v. r.
Dr, Sokoi v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. 
aj za míoislra Čatloša. 

Dr, Pružinský v. r, 
Stano v. r. 

aj za ministra Dr. Medrického. 

Sivák v. r. 
aj za ministra Dr. Fritza.

176.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 17. júla 1941 

o výrobe liehu zo sulíítových výluhov.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 
44 zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

Zriaďovanie priemyselných suUítových 
liehovarov a úprava výroby sulfitového 

liehu*

§ 1.
(*)  Minister financií sa splnomocňuje, 

aby po dohode s ministrom hospodárstva 
povolil zriadiť priemyselné liehovary na 
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výrobu liehu výlučne z odpadkových vý
luhov, získaných pri výrobe sulfitovej 
buničiny (celulózy), a to lak>*m  žiadale- 
ľom, ktorí hodnoverne preukážu, že vy
robený sulíiiový lieh najneskôr od 1.sep
tembra 1945 upotrebia na výrobu alebo 
pri výrobe takých tovarov v tuzemsku, 
pre ktoré sa v terajšom chemickom prie
mysle v Slovneskej republike lieh ne
používa a ktorých výroba je prípustná po- 
[ažne Ministerstvom hospodárstva povo
lená.

ド)Alkoholové množstvo, ktoré sa smie 
vyrobiť v jednotlivých priemyselných sul- 
íitových liehovaroch za jedno výrobné 
cbdobie, t. j. od 1,septembra jedného ro
ku do 31.augusta nasledujúceho roku, 
určí každoročne minister financií po vy
počuli spoločnosti poverenej hospodáre*  
nim liehom, a to do 1.septembra 1945 po
dľa voFnej úvahy so zreleFom na odbytové 
možnosti liehu v tuzemsku a v cudzozem
sku tak, aby tým neboly dotknuté doteraj
šie výrobné oprávnenia a odbyt liehu kon
zumných liehovarov. O určenie alkoholo
vého množstva majú záujemci podať žia
dosť do 31.júla pred započatím prísluš
ného výrobného obdobia.

(3) Po prvom septembri 1945 bude sme
rodajná pre určenie ročného výrobného 
alkoholového množstva, ktoré sa jednotli
vým priemyselným sulfitovým liehovarom 
pridelí, potreba sulfitového liehu na vý
robu alebo pri výrobe tovarov, uvedených 
v ods.1,Nad lúlo potrebu môže minister 
financií po vypočutí spoločnosti povere
nej hospodárením s liehom zvýšiť ročné 
výrobné oprávnenie priemyselných sulfi*  
tových liehovarov len, ak to pripustia od
bytové možnosti liehu v tuzemsku a v 
cudzozemsku a ak to nebude na úkor do
terajšieho výrobného oprávnenia-a odby
tu liehu konzumných liehovarov.

Dozor nad výrobou sulfitového liehu.
§ 2. •

l1)Priemyselné sulfitové liehovary 
podliehajú stálemu dôchodkovému dozoru 
a sú povinné hradiť štátnej finančnej sprá
ve výdavky spojené 6 týmto dozorom.

(ラ Vyrábatelia sulfitového liehu musia 
víesf v svojich obchodných knihách na sa
mostatných účtoch náklady zriadenia lie*  
hovaru a výrobné náklady a musia ich na 
požiadanie predložiť úradníkom finančnej 
správy na nahliadnutie a preskúmanie.

k o n n í k 也176，

Hospodárenie so sulfitovým liehom.

§ 3.
(')Spoločnosť poverená hospodáre

ním s liehom je povinná viesť hospodáre
nie so sulfitovým liehom po stránke úč
tovnej a finančnej oddelene od hospodá
renia s ostatným liehom a má z hrubej 
predajnej ceny sulfitového liehu nárok na 
úhradu všetkých výdavkov (manipulač
ných, režijných a iných) spojených s hospo
dárením a predajom tohto liehu；
ド)Preberaciu cenu sulfitového liehu 

určí pre každé výrobné obdobie minister 
financií po dohode s ministrom hospodár
stva z čistej predajnej ceny so zretefom 
na hodnotu spracovanej suroviny, na úrok 
a úmor kapitálu investovaného do lieho
varu, ako aj na preukázané výrobné ná
klady a primeraný podnikateľský . zisk. 
V prípade vlastnej spotreby tohto liehu 
podľa § 1,ods.1 odpadá určenie ceny.

(a) Zvyšok z čistej predajnej ceny suL 
fitového liehu po odrátaní preberacej ce
ny odvedie spoločnosť poverená hospodá
rením s liehom štátnej pokladnici za pod
mienok, ktoré určí Ministerstvo financií.

(')Cenu sulfitového liehu pre vývoz 
určí so súhlasom Ministerstva financií 
orgán poverený hospodárením s liehom.

C) Podniky vyrábajúce su田tový lieh, 
ktoré ho spracujú k účelom uvedeným v § 
1,ods.1.majú prednostné právo na odber 
liehu.

Záverečné ustanovenia.

§ 4.
Ak by štátnej finančnej správe alebo 

spoločnosti poverenej hospodárením s lie
hom nebolo možné sulfitový lieh umiestiť 
a ani výrobcovia tohto liehu nepreukážu 
možnosť odbytu, budú podnikatelia prie
myselných sulfitových liehovarov povinní 
na príkaz Ministerstva financií vydaný po 
dohode s Ministerstvom hospodárstva vý
robu sulfitového liehu i počas výrobného 
obdobia zastaviť, po prípade začatie vý
roby vôbec odložiť bez hocakého ná
roku na odškodnenie.

§ 5.
(り Pre priemyselné liehovary sulfito

vého liehu platia ustanovenia zákonných 
článkov XXIV/1888, XX/1899 a XXVIII/ 
1908( ako aj us lanovenia ostatných práv
nych predpisov tieto pozmeňujúcich a do- 
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plňujťících s odchýlkami, ktoré vyplývajú 
z tohto nariadenia,

(2) Ak ¼y kontrolné opatrenia, uprave
né právnymi predpismi uvedenými v ods, 
1 nestačily pri výrobe sulíilového liehu, 
môže minister financií vydat dalšie po
trebné kontrolné predpisy.

Toto nariadenie nadobúda účinnost 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister íi- 
nancií s ministrom hospodárstva.

Dr. Tiso v, t.

Dr. Tuka v. r. 
Mach v. r. 

Dr. Pružinský v. r.
Stano v, r.

■aj za minklra Dr, Medrického,

Sivák v. r.

177.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 30. júla 1941, 

ktorou sa uverejňuje opatrenie Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o úprave pla
tobného styku medzi Slovenskou republi

kou a Maďarským kráÍovstvonL

Podľa § 4 vládneho nariadenia č. 179/ 
1931 Sb. z. a n.( ktorým 6a vykonáva usta
novenie bodu 2, § 2 zákona č. 7/1924 Sb. 
z. a n.( ako aj § 9 opatrenia Stáleho vý
boru č. 166/1929 Sb. z. a n. a podľa § 1 
vládneho nariadenia & 3/1939 SI. z. vyhla
sujem opatrenie Slovenskej národnej ban
ky v Bratislave č, 32.

Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie 
Slovenskej národnej banky 

(č. 32) 
zo dňa 30. júla 1941

o úprave platobného styku medzi Sloven
skou republikou a Maďarským králov- 

stvom.

Prevod finančných platieb, t. j. platieb 
nespadajúcich do rámca tovarového a ces
tovného styku, uskutočňuje 6a medzi Slo

venskou republikou a MaJarským kráľov- 
6lvom cez Sberný účet Madarskej národ
nej banky, vedený v Ks u Slovenskej ná
rodnej banky (v ďalšom texte „Sberný 
účet"), ťlčet je bezúročný.

Za finančné treba považovať hlavne 
platby vyplývajúce z týchto záväzkov 
a pohîadâvok:

a) splácanie a úrokovanie pôžičiek 
a vkladov,

b) výnos z cenných papierov, z účasti 
na priemyselných, obchodných a iných 
podnikoch a z iných majetkových objek・ 
tov( ako aj protihodnota získaná realizá
ciou uvedených hodnôt,

c) výnos nehnuteľností a.iných majet
kových objektov, ako aj protihodnota zí
skaná ich predajom,

d] dlžoby, ktoré majú povahu opakujú
cich 6a platov, ako penzie, služobné požit
ky, alimenty, podpory a pod.

e) advokátske palmáre a trovy, autor
ské honoráre, vôbec honoráre, mzdy, od
bytné, dane( poplatky a iné podobné platy.

f) peňažné nároky, zakladajúce 6a na 
rodinnom alebo na dedičskom práve,

g) všetky záväzky a požiadavky z to
varového styku, ktoré majú z času pred 
10. novembrom 1938, pripadne pred 15. 
marcom 1939, na jednej strane taki dlžníci 
a veritelia, ktorí dňa 10. novembra 1938, 
prípadne 15. marca 1939, bývali na Ú2emi 
bývalej republiky Česko-Slovenskej pri
pojenom k Madansku (v ďalšom texte tzv. 
hornozemské a podkarpatské územie) a 
ostali bývaf na územi Maďarska, na dru
hej 6trane takí dlžníci a veritelia, ktorí 
bývajú na území Slovenska,

h) poukazy z majetku, ktorý patrí tzv. 
hornozemským a podkarpatským liliálkam 
slovenských peňažných ústavov, prípadne 
slovenským filiálkam tzv. homozemských 
a podkarpatských peňažných ústavov, ako 
aj poukazy z akéhokoľvek iného majetku, 
ktorý dotyčné peňažné ústavy majú na 
území iného štátu, pokiaľ sa uskutočňuiú 
v súhlase s osobitnou medzíšlátnou doho
dou o peňažných ústavách.

§3.

(り Slovenskí dlžníci( ktorí majú voci 
maďarským veriteľom záväzky uvede
né v § 2, zaplatia ich pri splatnosti na zá
klade povolenia Slovenskej národnej ban
ky v ½s na „Sberný účet".
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(-)Ak záväzok slovenského dlžníka 
znie nn Ks, zaplali dlžnú sumu na „Sbor- 
n v účel" — cini 6a zbavuje svojho záväz
ku voči madarskému veriteľovi.

()Ak záväzok znie na pengô, zaplatí 
dlžník na „Sbcrný účet" protihodnotu 
v Ks pri kurze určenom v § 7. Takto 
vykonanou platbou je dlžník oslobodený 
od dalšicho platenia úrokov, ale svoj pla
tobný záväzok 6plnil len vtedy, ked veri- 
leľ dostane poukázanú v pengô plnú su
mu svojei pohľadávky.

(リ Ak záväzok znie na menu tretieho 
«tatù, zaplatí dlžník na ‚‚Sberný účet" 
takú sumu v Kst ktorá odpovedá stred
nému kurzu príslušnej devízy, značenému 
v Bratislave v deň predchádzajúci platbe. 
Taklo vykonanou platbou zbavuje 6a dlž
ník svojho záväzku voči maďarskému ve- 
riteFovi.

§ 4.
(l) Sumy, složené na „Sberný účet", 

bude Maďarská národná banka odpočíta
vať v pengô pri kurze určenom v § 7, 
a to postupne, ako sa vyskytne použitie 
na prostriedky složené na „Sbernom úč
te**,  Z odpočítaných súm prevedie 6a na 
príkaz Maďarskej národnej banky 70% na 
účet A Maďarskej národnej banky u Slo
venskej národnej banky (v ďalšom texte 
„Účet A") a 30 na účet B Maďarskej 
národnej banky u Slovenskej národnej 
banky (v ďalšom texte „Účet B")- Oba 
účty vedú sa v Ks a sú bezúročné.

(?) Na vrub „Účtu A" budú 6a vyrov
návať dlžoby voči Slovensku, ktoré vznik
ly pred 10. novembrom 1938, prípadne 
pred 15. marcom 1939, na tzv. hornozem- 
skom a podkarpatskom území.

E) Na vrub ‚‚Üëtu B" budú 6a vyrov
návať všetky ostatné dlžoby maďarských 
dlžníkov voči slovenským verilefom uve
dené v § 2,

§ 5.
P) Maďarským dlžníkom pridelí Ma・ 

darská národná banka príslušnú sumu 
v Ks v rámci prostriedkov, ktoré má 
k dispozícii na “Sbernom účte'*,  a to tým 
spôsobom, že dá Slovenskej národnej ban
ke príkazy k výplate na farchu „Účtu A“ 
resp, na farchu „Účtu B”.
ド)Ak by Maďarská národná banka 

nemala prechodne na “Učte A“ alebo na 
„Ücte B" disponibílity v Ks, udelí maďar
skému dlžníkovi na žiadosť 一 ktorú mô
že podať aj slovenský veriteľ — povole

nie, aby dlžobu složil v pcng6 na pre
chodný lìcci (“Fii霞6 ezámla"レ otvorený 
v prospech slovenského veriteTa u niekto
rej maďariskej oprávnenej banky, ktorú 
veriteľ môže určiC.

(')Sumy, složené na prechodný účel, 
budú pojaté do soznamov postupne číslo
vaných a výplaty takýchto poukazov bu
dú <sa prevádzať v rámci prostriedkov na 
príslušnom účte Maďarskej národnej ban
ky v číselnom poradí, v akom boly pojaté 
do «oznamu.

(')Maďanskí dlžníci, ktorí majú voči 
slovenským veriteFom záväzky uvede
né v § 2, zaplatia dlžnú «umu pri splatno
sti v pengô u Maďarskej národnej banky 
za účelom jej poukazu v Ks na Slovensko, 
prípadne v smysle § 5, ods. 2 složia dlžnú 
sumu v pengô na prechodný účet u nie
ktorej devízové oprávnenej banky.

(a) Ak záväzok maďarského dlžníka 
znie na peng6, zaplatením dlžnej sumy u 
Maďarskej národnej banky, prípadne jej 
složením na prechodný účet, dlžník 6a 
zbavuje 6vojho záväzku voči slovenskému 
veriteľovi,

(a) Ak záväzok znie na Ks, je dlžník 
povinný zapla tit u Maďarskej národnej 
banky v pengG sumu potrebnú na poukaz 
dlžnej sumy v Ks, prípadne složiť takú 
istú sumu v pengô na prechodný účett 
čím je 0610bodený od ďalšieho platenia 
úrokov, ale svoj platobný záväzok splnil 
len vtedy, keď slovenský veriteľ, dostal 
v Ks poukázanú plnú 6umu svojej pohla*  
dávky.

(り Ak záväzok maďarského dlžníka 
znie na menu tretieho štátu, zaplatí dlž
ník u Maďarskej národnej banky alebo 
složí na prechodný účet takú sumu v pen*  
gôr ktorá odpovedá strednému kurzu prí
slušnej devízy, značenému v Budapešti 
v deň predchádzajúci platbe a zväčšené
mu o kurzový príplatok používaný pre Ks 
pri poukazoch z Maďarska na Slovensko. 
Takto vykonanou platbou dlžník sa zba
vuje svojho záväzku voči slovenskému 
veritefovi.

§ 7.
Pre prepočítanie pengô na Ks a opač

ne je smerodajný kurz, na 'ktorom <sa da- 
hodnú medzi sebou obidve ceduTové ban
ky. Tento kurz 6a na Slovensku bude 
uverejňovať v kurzovom lifite Bratislav
skej burzy pod označením tlBudapešf 
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一 finančný clearing — poukazy cla Ma
ďarska" a nBudapešľ 一 finančný clea
ring —poukazy z Madarska",

§ 8.
Všetky dlžoby a pohľadávky, ktoré 

pred pripojením tzv. hornozemského a 
podkarpatfikéhú územia k Maďarsku boly 
pôvodne vyjadrené a maly sa vyrovnaí 
v Česko-slovenských korunách, treba po- 
važovat za zaviazanoist na rovnakú sumu, 
vyjadrenú v slovemských korunách.

§ 9.
Ührady do Maďarska cez „Sberný 

účet" prijíma Slovenská národná banka 
prostrednícLvom Bratislavskej I. eporivaj 
banky a Slovenskej banky,

§ 10.
Na krytie manipulačných výdavkov Slo- 

venskej náradnej banky a sberných miest 

bude 6a vyberal zo súm skladaných na 
„Sberný účet" a zo súm z nehク vypláca
ných odmena vo výške najmenej Kg 
5.— z položkyi okrem poštovného a sku*  
točných trov.

§ 11.
Tolo opatrenie vydáva 6a na základe 

dohody, ktorá bola uzavretá medzi Slo
venskou republikou a Maďarským Krá- 
ľovstvom a ktorá môže byt kedykolvek 
vypovedaná jednomesačnou výpoveďou.

§ 12.

Toto opatrenie platí odo dna uverej
nenia.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE

Guvernér: Riadite］：

Dr. Karvaš v. r. Ing. Pázmán v. r.

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda ikráTa Alexandra č.12.



Slovenský zákonník
je vydávaný podio zákona c. 11/1940 SL z. u jazyku slovenskom.

Predplatné na jeden rok činí v tuzemsku 120 Ks, do zahraničia 
170 Ks s výhradou prípadného zvýšenia pri nepredvídaných okolno
stiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných výdavkov alebo 
mimoriadne veľkom rozsahu zákonníka) a treba zaplatit naraz 
najneskoršie do 15. marca príslušného kalendárneho roku.

Kto zašle nejakú sumu na nový ročník po 15. marci, bude pokla
daný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako záloha na 
konečnú cenu celého ročníka; 'pritom záloha bude vyúčtovaná po 
ukončení ročníka podľa súhrnu cien jednotlivých čiastok,

V drobnom predaji účtuje sa Slovenský zákonnik za každú stra~ 
nu 20 halierov, najmenej však /.— Ks.

Cena jednotlivých čiastok objednaných do cudziny je o 50% 
vyššia; za túto cenu zasielajú sa objednané čiastky zákonníka poštou 
po predchádzajúcom zaplatení.

Novo vydané a doteraz vyšle čiastky predávajú sa i v kníh
kupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymieňajú a neberú nazpät.
Vypovedať ďalšie odberanie zákonníka možno len písomne pred 

koncom roka pre rok budúci,
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla- 

movaf najneskoršie do štyroch týždňov po ich vydaní; aA neboly 
u tejto lehote reklamované, dodajú sa len po zaplatení ceny prísluš
nej čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u Poštovej 
sporiteľne I*  10*  2 (Predsedníctvo vlády — Slovenský zákonník a 
Úradné noviny. Bratislava.) Platenie poštovými známkami sa nepriji~ 
ma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ (odbera
teľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uuiest číslo čiastky /a nie 
číslo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielat len

ADMINISTRÁCII 
SLOVENSKÉHO ZÁKONNÍKA 

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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Slovenský zákonník
Čiastka "・ Vydaná dňa 8. augusta 1941. Ročník 1941«

OBSAH:(178*  —179.)178. Nariadenie ■ mocou zákona o zálohovom vyplácaní výpomoci na dô
chodky z verejnoprávneho poistenia v Belgicku a vo Francúzsku,—179, Vládne oariú- 
dente o zaradení podnikov, podrobených úrazovému poisteniu, do nebezpeéenských tried 
a o určení percent týchto tried pre obdobie od 1.januára 1941 do 31,decembra 1945,

178.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 29. júla 1941, 

ktorým sa predlžuje platnosť nariadenia 
s mocou zákona o zálohovom vyplácaní 
výpomocí na dôchodky z verejnoprávneho 

poistenia v Belgicku a vo Francúzsku.
Vláda Slovenskei republiky podfa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje：

§ 1.
Platnosť nariadenia s mocou zákona 

č. 294/1940 SI. z. sa predlžuje do 31.de
cembra 1941,

§ 2.
Toto nariadenie plaití odo dňa 1.au

gusta 1941; vykoná ho minister vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r. 

Mach v. r. 
Dr, Medrický v. r. 

oj za ministra Dr. Pružinského. 

Stano v, r.
Dr. Fritz v. r.

179.
Vládne nariadenie 

zo dna 29. júla 1941
o zaradení podnikoVf podrobených úrazo
vému poisteniu, do nebezpečenských tried 
a o určení percent týchto tried pre obdo*  
bíe od 1.januára 1941 do 31.decembra 

1945.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 
zák. či. XIX/1907 o poistení priemyselných 
a obchodných zamestnancov pre prípad

Cena 3.80 Ks.

nemocí a úrazu v znení § 6 vládneho na
riadenia č, 199/1922 Sb. z. a n. nariaďuje;

P) Zaradenie podnikov da nebezpečen
ských tried vykoná 6a na základe roztrie
denia, uvedeného v prílohe 2 tohto naria
denia tak, že 6a podnik podľa predmetu 
svoje) prevádzky zaradí do niektorej, jemu 
najviac priliehajúcej zaraďovacej položky. 
Pri. tom je smerodajné, v akej zaradovace) 
položke boly podniky toho istého alebo 
podobného spôsobu prevádzky úrazovou 
štatistikou pozorované.

E) Nebezpečenské triedy sú vybudo
vané na zásade jednotného zaradenia pod
niku a vyjadrujú priemer nebezpečenstva 
celého podniku so zreteľom na všetky 
časti, z ktorých podnik toho druhu pozo
stáva, ak v roztriedení podnikov pre 
určité položky nie je výslovne inak urče
né. Sú to nielen všetky články vlastného 
výrobného postupu alebo podnikavej čin
nosti, ale i všetky závody a podnikové čin
nosti pomocné, prevádzané tým istým pod- 
nikatefomf ako príprava «urcjvín, výroba 
polotovarov, zošrachťovanie hotových vý
robkov, sklady, výpravne, nákladná do
prava vo vlastnej réžii, osobné automobi
ly, osvetFovanie, vykurovanie, čistenie, 
bežné udržovanie podnikových budov 
a zariadení vo vlastnej réžii, opravovne, 
predajne pri výrobni a pod.

(3) Ak určité pomocné zariadenie slúži 
niekoľkým podnikom, priradí 6a k tomu 
podniku, ktorému slúži prevažne. Ak 6a 
v ňom konajú práce pre niekoíko podni
kov v miere približne rovnakej, treba pri 
výpočte poistného mzdy, pripadajúce na 
uvedené zariadenie, rozdeliE úmerne me
dzi jednotlivé podniky podľa pomeru 
miezd v nich vyplatených.

§2,
(l) Za podniky 6 motorom pokladajú 6a. 

podniky, ktoré používajú stroje (prístro
je) s pohonom živelným (elektrina, para, 



600 Slovenský zákon ník č.179.

voda, plyn, vietor a pod.) alebo rvieracim. 
Patria k nim i podniky 6 parnými kotlami 
a prís traimi.

(-)Ak 6a robí rozdiel v sozname zara- 
dovacích položiek rovnakého druhu me
dzi podnikmi používajúcimi motory a 
podnikmi bez motorov, môžu byt podniky, 
ktorých stroje (prístroje) sú nepatrného 
výkonu a nebezpečenstva (ventilátory, 
v)isávače prachu, reklamné motorky 
a pod.)t zaradené ako podniky ručné 
v predpoklade, že tieto podniky svojim 
«trojovým zariadením úplne 6a líšia od 
motorových podnikov tohto druhu a že ne
bezpečenstvo podniku nie je proti nebez
pečenstvu podnikov ručných znateľne 
zvýšené. Tam, kde zaraďovacia schéma 
určuje pre podniky toho is tého druhu oso
bitnú zaradovaciu položku pre podniky 
používajúce motory a pre podniky bez 
motorov, zahrňuje položka určená pre 
podniky používajúce motory aj všetky 
ručné práce 6 prevádzkou tohto podniku 
spojené.

E) Ak v určitej položke je zahrnuté 
viac podnikových druhov, platí táto polož
ka aj na jednotlivé druhy výroby a činno
sti v nej obsažené, ak pre jednotlivý pod
nikový druh nie je určená samostatná za： 
raďovacia. položka.

§3.

Ak nie je možno podnik ktorý pozo
stáva z viacerých dielčich závodov, zara
diť jednotne ako celok, keďže roztriede
nie podnikových druhov neobsahuje preň 
vhodnej zaraďovacej položky, zaradí 6a 
každý dielci závod samos ta tne v predpo
klade, že ide o technicky samostatné, zre- 
teine od seba sa líšiace jednotky 6 odde
lenými mzdovými záznamami, ktoré umož
ňujú hladké a spoľahlivé určenie započíta- 
telných miezd pre každý diel podniku 
osobitne.

§4.

f1) Ak podnik pozostáva z viacerých 
podnikových druhov, pre ktoré niet 
v schéme spoločnej zaraďovacej položky 
a ustanovenia § 3 nemožno použif, zaradí 
«a podnik jednotne ako podnik smiešaný. 
Smiešané zaradenie nemožno však použif, 
ak vedľa jednej hlavnej činnosti prevodzu- 
je 6a v podniku jedna alebo viac činností 
podružných a celkové nebezpečenstvo dá 
6a dobre vyjadrif v rámci nebezpečenskej 
triedy, predpísanej pre hlavný podnikový 
druh.

(リ Pre ustálenie triedy a percenta ne
bezpečenstva pre smiešané podniky určí 
sa najprv pre čas ti podniku, o ktoré ide, 
trieda nebezpečenstva a nebezpečemské 
percento podľa predpisov §§ 1,2f 5 a 6, 
načo 6a zistené nebezpečenské percentá 
násobia priemernými započítateľnými roč
nými mzdami, na tieto časti podniku pri
padajúcimi, a eúčet výsledkov sa delí 
úhrnnou započítateľnou ročnou mzdou ce
lého podniku. Takto vzniklé číslo je oe- 
bezpečenským percentom( do ktorého 6a 
celý podnik vradí.

(3) Ak nemožno úhrny ročnej mzdy do
statočne presne zistiť, má 6a namiesto nich 
pri predchádzajúcom výpočte paužif po
čet zamestnancov a ak sú značné rôznosti 
čo do priemerného pracovného času jed
notlivých oddielov, počet odpracovaných 
fimien,

C) Robotníci a úradníci, ktorí nepatria 
výlučne jednej časti podniku, ale 6Ú vše
tkým oddeleniam spoloční, majú 6a — po 
prípade ich mzdy — z výpočtu vylúčiť.

§ 5.

J1) Podniky, ktoré nemožno vradiť pod 
niektorú položku zaraďovacieha soznamu, 
keďže by tým boly pričlenené k podni
kom celkom iného druhu a nebezpečen
stva, treba bez priameho použitia určitej 
zaraďovacej položky zaradiť do nebezpe
čenskej triedy, odpovedajúcej ich spôsobu 
prevádzky a z nej plynúcemu nebezpečen
stvu.

E) Ak 6a zaradenie stalo podľa analo
gie niektorej zaraďovacej položky, treba 
túto položku uviesť v zaraďovacom vý
mere.

§ 6.

Nebezpečenfiké percento v rámci ne- 
bezpečenekej triedy určí Robotnícka so
ciálna poisťovňa na podklade pridelenia 
nebezpečenských percent k jednotlivým 
nebezpečenským triedam, vyznačeného 
v prílohe 1,podľa individuálneho nebez
pečenstva podniku a podľa týchto zásad:

a) Stredné percento je určené pre pod
niky, ktorých nebezpečenstvo je u podni
kov príslušnej zaraďovacej položky obvyk
lé. Pre ostatné podniky sa určí niektoré 
z nižších alebo vyšších percent tej istej ne
bezpečenskej triedy podľa toho, či je ne
bezpečenstvo podniku vzhľadom na ob
vyklé nebezpečenstvo enížené alebo zvý
šené. Pritom treba maf na zreteli skutoč
né prevádzkové pomery, najmä znaky uve- 
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dené v jednotlivých položkách ?aradova- 
cieho soznamu, povahu a rozaah práce 
strojovej a ručnej, počet poistených ko
merčných a administratívnych úradníkov, 
6tav a účinnosť ochranných zariadení 
a pod” ak tieto «kutočností 6a u podnikov 
taho istého druhu pravidelne v takej mie
re nevyskytujú a majú taký vplyv, že cel
kové nebezpečenstvo podniku je nimi zna-. 
tefne snížené alebo zvýšené pod priemer 
alebo nad priemer.

b) Nebezpečen^ké percento nemožno 
6nížif pod stred z dôvodu zachovávania zá
väzných ochranných predpisov aleba na
riadení úradov, vydaných podniku v jed
notlivom prípade, taktiež používania bez
chybného strojového alebo iného zariade-1 
nia podnikového, ako aj moderného tech
nického vybavenia závodu, slúžiaceho 
ekonomizácii výrobného postupu alebo 
inej podnikovej prevádzky a nemajúceho 
zrejmý a podstatný vplyv na sníženie pad- 
nikového nebezpečenstva. Za znak zvýše
ného nebezpečenstva úrazového treba po
važovať nedostatočné zachovávanie zá
konných predpisov aleba nariadení prí
slušných úradov, vydaných na ochranu 
pred úrazmi, chybný stav pracovných 
miestností, stavebného alebo prevádzko
vého zariadenia, ako aj možnosf vzniku 
chorôb z povolania. Pri tom treba uvážiť, 
či a v akej miere bol vzatý zreteľ pri ur
čení nebezpečenskej triedy na uvedené 
choroby a v akej miere sa podnik líši 
v tomto ohľade od ostatných podnikov to
ho istého druhu.

c) Pri určovaní nebezpečenského per
centa treba braf tiež do úvahy spôfiob 
a počet úrazov v podniku a zapaženie ni
mi vzniklé, nakoTko z toho možno usudzo
vať na úrazové nebezpečenstvo odchylné 
ad obvyklého stavu. Ak sa vyskytnú v nie
ktorom podniku okolnosti pre zmenšené 
nebezpečenstvo i okolnosti pre zvýšené 
nebezpečenstvo, majú 6a vzájomne uvážiť.

§ 7.

Pri zaradení alebo preradení podnikov 
veľkých aleba technicky složitých možno 
si popis skutkových podnikových pomerov, 
rozhodný pre určenie nebezpečenskej kla
sifikácie, vyžiadať od príslušného technic
kého dozorného úradu.

§ 8.

(*)  Padnikatelia sú povinní do 8 dní po
dať nositeľovi úrazového poistenia na jeho 
žiadosť zcrvrubný popis svojho podniku, 
ako aj oznámit všetko, čo treba, aby sa 

podniky mohly správne zaradiť do nebez- 
pečenfikých tried a percent.

(3) Nositeľ úrazového poistenia je 
povinný vydať podnikateîoni pre každý 
poistený podnik výmer o zaradení podľa 
tohto nariadenia. Vo výmere treba uviwf 
číslo položky zaraďovacieho soznamu, po
dľa ktorej bol podnik zaradený; pri smie- 
šanom zaradení (§ 4) (reba uviesť výpo
čet. Okolnosti považované za znak zvý
šeného nebezpečenstva treba vo výmere 
uviest.

§巩
Toto nariadenie piali oda dna 1.januá

ra 1941 do dňa 31.decembra 1945; vyka
ná ho minister vnútra.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Príloha í A H. nár,己 Í79/1941 SI. z.

Určenie nebezpečenských tried a pri
delenie nebezpečenských percent 

k týmto triedam.

Nebezpc- 
Čenská 
itrieda

i obsahuje percentá i stredné 
J percento 

nebezpe- 
čeastva

A i 1 až inkl. 3
1 2

B 1 3 až inkl. 5 4
4 až inkl. 8 6II 1 .7 až inkl. 11 .9 .III 10 až ink!. 14 12IV 13 až inkl. 19 16v 16 až inkl. 24 20VI I 20 až inkl. 30 25VII I '25 až inkl. 37 1 31

Vili 31 až inkl. 47IX 39 až inkl. 57x 48 až inkl. 70XI 59 až inkl.. 87XII 73-až inkl. 100

Príloha 2. k vlád. nár‚己!7911941 SI. z.
Roztriedenie podnikov, úrazovému poiste
niu podrobených, do nebezpečenských 

tried v sústavnom prehlade.

SKUPINA I.
Polnohospodárstvo«

1,Pluhy (motorové, traktorové, 
závesné a pod.)( mláťačky, trak
tory, rezačky a kružnice. XD.
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2. Zacíe siroje, šrolovniky, llkadlá 
a micsadlá, mliaždidlá ovsa, 
drviče pokrutín a vyluštovače 
datclíny. X.
Ad 1 a 2: Znak zvýšeného ne- 

bezpečenstva: Nedokonalé
zakryiic vlastného zariadenia 
mláCacicho alebo rezacieho, 
nedokonalé zabezpečenie za
riadenia podávacieho, remen- 
ných pohonov a všetkých po・ 
hybujúcich sa časti stroja 
(ozubené súkolia, refaze a 
pod.), užívanie lisov na sla
mu pri mláťačkách, pri kto
rých obsluhujúca osoba je na 
lise.

Ad 1:Znak sníženého nebezpe
čenstva: Používanie áamo- 
vkládacieho zariadenia pre 
mláťačky, rezačky a kružnice.

3. Siacie stroje a obracače sena. V.
4. Vyorávače zemiakov a repy, 

rozmetadlá hnojív a paráky. IV.
5. Čistiarne obilia a semien ako 

samostatné podniky inkl. skla
dov. VT.

6. Skúšaní strojníci. XII.

SKUPINA II.

.Baníctvo.

10. Dobývanie kamenného uhlia. X.
11. Dobývanie hnedého uhlia. XI,
12. Dobývanie železnej rudy, inkl.

všetkých vedrajších podnikov a 
prác (pražiarne, úpravne a 
pod.). X.

Znak sníženého nebezpečsn- 
stva： Praženie rudy.

13. Dobývanie ostatných rúd VIII.
14. Dobývanie kamennej solí. V.

Znak sníženého nebezpečen*  
šiva: Dobývanie na povrchu.

15. Dobývanie túhy (grafitu). VI.
16. Dobývanie nafty, zemných ole

jov a zemných olynov. VII.
17. Dobývanie asfaltu. Vili.
18. Kutacie práce ako samostatný 

podnik. IX.
19. Odstraňovanie dolovej skrývky 

(práce skrývkové) ako samostat
ný podnik: Klasifikácia podľa 
položky, pre aký podnik sa 
práca koná.

—Položky 10 až 19 zahrnujú v 
sebe všelky pomocné a ve
dľajšie práce a zariadenia Lak 
podzemné, ako aj povrchové.
Znaky zvýšeného nebezpe
čenstva pre celú skupinu II: 
Ohroženie pádom kameňa, 
uhlia atď. Iraskavými plyn
mi, uholným prach0ml zapa
ľovaním uhlia, dolovými 
ohňami, pohybom piesku a 
vniknutím vody.

SKUPINA III.
Hutníctvo.

20. Vysoké pece inkl. úpravy rudy, 
prípravy pomocných hmôt a 
skladíšť. VIII.

21. Huty na Bessemerovu, Thoma- 
sovu, Martinovu a elektr. oceľ 
inkl. úpiavy (žíhanie a šropova- 
nie) a skladu ingotov. IX.

22. Slievarne ocele (výroba, slieva- 
nie a čistenie ocele). IX.

23. Kováme a lisovne inkl, kaliarní. XI.
24. Valcovne železa a drôtu. VIII.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Hrubé valcovne.

25. Valcovne plechu. VII.
26. Valcovanie a ťahanie rúr. VI.
27. Huty medené, mosadzné, tiež 

rafinérie, výroba elektrolytíckát 
valcovne, kováme. VIII.

28. Huty a valcovne olova, činku, 
striebra, hliníku a ostatných 
inde neuvedených kovov. V.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Prevažne hutnícky pro
ces.

29. Koksovne inkl. výroby vedfaj- 
sich produktov koksovní. Vít

.30. Spoločné režijné práce (na dvo
re, v skladi^tiach. pri doprave, 
závodové železnice, dielne na 
opravy, výroba elektrickej ener
gie, vrátnici, s traici, záhradní
ci, hasiči, donášači jedla a pod.). VI.

SKUPINA IV.

Kovopriemysel«

IVa. Strojárne.

35. Slieváme železa inkl. čistenia 
odliatkov. VII.
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Znak sníženého nebezpečen
stva: SUevanie výlučne men
ších odlíalkoVf nepoužívanie 
motorov vôbec alebo len pre 
pohon dmychadiel,

36. Slieváme kovov okrem železa 
a olova inkl. čistenia odliatkov. VI.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Nepoužívanie motorov 
vôbec alebo len pre pohon 
dmychádiel.

37. Výroba armatúr pre čerpadlá, 
hnacie stroje, kotly, potrubia a 
pod.; tiež výroba prístrojov pre 
výčap piva a pod. inkl. slieva- 
nia kovov. IV,

38. Továrne na stroje( pre ktoré 
niet špeciálnej položky (bez kot- 
lárni) inkl. montáže strojov. VII.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie žeriavov mo
torom hnaných.

39. Dielne železných konštrukcií, 
mostárne (inkl. montovania). X.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Prevaha ručného nito- 
vania.

40. Kotláme inkl. opravy kotlov a. 
montovania. X.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Prevaha ručného nito- 
vania.

41. Továrne na automobily, moto
cykle a lietadlá. VI.

42. Továrne na lokomotívy a loko- 
mobily. VII.

43. Továrne na vagóny. VIII.
44. Výroba bicyklov. V.
45. Výroba a oprava strojov, prí

strojov a zariadení pre výrobu 
a prevod elektrickej sily inkl. 
ich inštalácie. VI.

Znak zvýšeného nebezpečen*  
šiva: Prevaha výroby nad in
štaláciou.

46. Výroba hospodárskych strojov, 
tiež pofahového náradia (plu
hov, brán a pod,). VI.

47. Závody pre zariaďovanie a 
opravy mlynov. VII.

48. Výroba tkáčskych stavov a ich 
príslušenstiev. V.

49. Výroba a oprava šijacích, pieta- 
cich, stávkových strojov, det
ských kočíkov, váh, striekačiek, 

a hasiaceho náradia, tiež opra
vy bicyklov a pod., puškárstvo. V.

50. Výroba strelných zbraní okrem 
diel (kanónovj. V.

5L Výroba diel (kanónov atď.). VL
52. Strelnice. X

IVb. Prístroje, náradie, 
nástroje.

53. Výroba a oprava elektrických 
prístrojov a zariadení vôbec, 
ako telegrafných, telefonnýcU 
rádiových, premietacích, zvuko
vých, fignálových  pre horské 
slnko, bezpečnostných úprav 
pre železnice, prenosných ven- 
tilátorav a vy-sávačov prachu, 
vysušovačov vlasov, výroba 
elektrických žiaroviek, rádio
vých lámp, neónových trubíc a 
pod. IV,

*

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Práce zariadovacie, 
stavba vonkajších antén.

54, Výroba a oprava nástrojov a 
prístrojov lekárskych, chemic
kých, farmaceutických, mate
matických, optických, fyzikál
nych a pod. a elektromerov, III.

55. Výroba elektrických «uchých 
článkov (do vreckových batérii 
a pod.). n.

56. Výroba plynových masiek inkl. 
výroby vložiek. IV.

57. Výroba ortopedických prístro
jov, protéz, topánok, bandáží 
a pod. ni.

58. Výroba a oprava strojov kance
lárskych, automatov, výzbroje 
automobilov, výroba a oprava 
hodín (okrem výroby púzdier a 
skriniek). V.

58a. Výroba a oprava vodomerov a 
plynomerov. IĎ.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Liatie pod tlakom a vý
roba nad 50 mm priemeru.

59. Výroba kovaného náradia (se
kier, lopát, vidielf motýk, čaka
nov a pod.). Vil.

60. Výroba nástrojov vôbeCj nakoľ
ko nie je pre ňu určená osobit
ná položka, tiež výroba a vyse
kávanie pilníkov. IV.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Výroba a vysekávanie 
pilníkov.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie strojov na 
obrábanie dreva.
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61.Oprava a brúsenie nožov, nožníc 
a pod., tiež brúsenie a leštenie 
železa a ocele a galvanické po
kovovanie. V.

Znak zvýšeného nebezpečen- 
slva： Galvanické pokovova
nie.

62. Výroba hudobných nástrojov 
kovových a kovových súčastí 
k hudobným nástrojom (nie však 
hudobných hračiek), výroba har
moník, hracích slrojkov, liež vý
roba gramoíonov. III.

IVe, Ostatný kovový tovar.
70. Výroba železného a oceľového 

tovaru inkl. tovaru gilantcrné- 
ho a krátkeho, nakoľko nie je 
pre nu určená osobitná položka 
(náhradné súčiastky ku strojom, 
guľkové ložiská, s trojky pre do- 
mácnosf, korčule, podkovy, sto
lové príbory, nože, nožnice, seč
né a bodné zbrane, britvy, ži
letky, hračky a pod.). VI.

Znak sníženého nebezpečen
stva： Nepoužívanie lisov a ra
zidiel.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie lisov a ra
zidiel.

71. Ťahanie železných a oceTových 
drôtov za studená, výroba drô
tových klincov, výroba oceľo
vých, špirálových a plochých
pier. Vil.

72. Výroba klincov (okrem drôto
vých), výroba refazí a retiazok, 
výroba skrutiek (šraubov) a ni
tov. IV.

73. Výroba drôtového tkanivá, ple
tiva a drôtových lán. IV.

74. Výroba kábelov. VI.
75. Výroba kovového nábytku vô

bec, tiež pokladníc. VI.
76, Výroba tovaru zo železného 

plechu, tiež tovaru plechárske-
ho (kľampiarskeho), kuchynské- 
bot galantemého, stavebného a ' 
pod., inkl. prác na stavbách VHI.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Výroba iba kuchynské
ho a galantemého tovaru.
Zna.k zvýšeného nebezpečen
stva: Práce na stavbách.

77, Výroba smaltovaného nádobía 
(výroba surového nádobia a 
smaltovanie). V,

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie lisov.

78. Závody na emallovanie (iba 
sniallovanict bez výroby suro
vého tovaru). L

79. Výroba tovaru z iného kovu, než 
železa a ocele, nakoľko nie je 
pre ňu určená iná osobitná po
ložka. V.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie lisov, prie- 
bojníc a razidiel, hnaných mo- 
'torom.

80. Výroba kovového plechu, fólií 
(staniolu) atď. a drólu z iného 
kovu, než železa a ocele. VI.

81. Mincovne a závody na tlačenie, 
razenie a lisovanie kovov (uzá
vierky na fľaše, medaile, odzna
ky, ornamenty, plechové formy, 
kovanie na fajky, objímky na 
žiarovky, gombíky, pracky, o- 
zdobné sponky, brošne a pod., 
inkl. výroby prípadných poloto
varov pre túto výrobu). . VI.

Znak sníženého nebez-pečen- 
etva: Výroba pasírskeho to
varu.

82. Výroba nábojníc (bez plnenia) 
a lisovanie striel. VII.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Lisovanie strieL

84, Výroba hliníkového tovaru. VIII.
85. Výroba tovaru z olova, slievar

ne olova ílíteríny. brokov a 
pod.). V.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Slievárňa olova.

86, Výroba zlatého a strieborného … 
tovaru, tiež tovaru ž alpaky, al- 
fenídy a pod.; spracovanie od
padkov zlatých a strieborných 
a odlučovanie týchto kovov od 
seba. Hl.

1

87. Výroba leonského tovaru, an- 
ténnych lánok a opríadanie dró- 
tov. L

IVd. Rôzne živnosti,
88. Strojové zámočníctvo (dielne na 

opravu strojov, malé strojnícke 
dielne). VIL

88a, Ostatné dielne zámočnícke a 
dielne medikováčske. VI.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Nepoužívanie motorov 
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vôbec alebo len ipre pohon i 
dmychádiel.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Prevádzanie prác na 
stavbách,

89. Opravovne automobilov a moto
cyklov, obchod 6 automobilmi 
inkl. prevádzania aut, nájomné 
garáže, autoservice, autoškoly. V.

Znak sníženého nebezpečen- 
etva: Iba nájomné garáže a 
auloservice.

90. Tokárne (sústružne) kovov a ko- 
votlačné dielne s kovotlačnými 
točovkamí ako samostatné pod
niky, IV.

91. Rytecké závody. II.
92. Podkovárne a. kováme. V.

SKUPINA V J
Kameň, keramika, sklo.

Va. Lomy, jamy a spracovanie 
kameňa.

100. Lomy, ako aj dobývanie blúd- 
nych balvanov, sbieranie kame
ňa inkl. spracovania získaného 
materiálu na tovar kamenársky, 
výroby štrku, dopravy a ostat
ných pomocných závodoy a 
prác. XU.
Táto položka platí pre lomy vô
bec, nakoľko nie je pre ne urče
ná osobitná položka.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva; Spracovanie materiálu 
v dosahu lomového odvalu.

100a. Lomy vápencové. XI.
Štrkové lomy vápencové patria 
pod položku 100.

101.Lomy magnezitové, XL
101a. Vápenice (lom a pálenie). XI.

Výroba štrku ako samostatný 
podnik:

102. sirojová. VIII.
103. ručná. XII.
104. Dobývanie mastku. VII.
104a. Lomy cementového slinu. X.
105. Dobývanie piesku, kremeňa, 

štrku a iných sypkých hmôt, tiež 
vybieranie štrku a piesku z rie- 
čišt a náplavov. XII.
Dobývanie hliny, ilu a podob
ných rypných hmôt:

106. Diela na povrchu. VUL

107. Štóly a Šachty. X.
108. Dobývanie rašeliny a výroba ra

šelinového steliva a meliny, IV.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva： Používanie strojov, hna
ných motorom.
Znaky zvýšeného nebezpe
čenstva pre položky 100, 
100af 101,101a,104,104al 
105,106,107 a 108: Nepriaz-

* nivé dobývacie pomery, ako 
k zosúvaniu náchylné hmoty, 
dobývanie vo vysokých stup- 
亢 och v strmých vysokých 
alebo prevíslých stenách, štó
lami a pod., ďalej používanie 
trhavín, ak robotníci, ktorí 
odstreľujú, nie 6ロ skúšaní 
6treľmajstri alebo Tníneri.

109, Dielne kameňa.ske  inkl. prác na 
stavbách, výroba náhrobkov 
(náhrobných kameňov) a pod. VL 

Znak sníženého nebezpečen
stva: Len výroba náhrobkov.

*

Znak zvýšeného nebezpečen
stva： Práce na stavbách.

110. Rezárne, brusiarne (iokárne, 
sú£ trudné) kameňov ako samo
statné podniky, tiež výroba 
drobného mramorového tovaru
a pod. Hl.

Znak zvýšeného nebe>zpečeii- 
stva: Iba rezanie. 

111.Výroba mlynských kameňov a
■brúsov. VIIL

112. Spracovanie bridlice (bez stro
jov na obrábanie dreva). IV.

113, Výroba umelej bridlice (azbe
stová bridlica, eternit a pod.). VL

114. Brusiarne drahokamov, polodra-.
hokamov a iných drobných o- 
zdoibných kameňov, II.

115. Sochárske dielne. III.
116. Výroba cementu. VIIL

Výroba cementového a betóno
vého tovaru, tiež z umelého ka
meňa, ako samostatný podnik 
inkl, pieskovne.

117, Podniky používajúce motory. V. 
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Dobývanie piesku vo 
vlastnej réžii.

118, Podniky nepoužívajúce motory. HL 
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Dobývanie piesku vo 
vlastnej réžii.
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119. Vápenky, tiež pálenie lupku a 
bridlice. V.

120. Mlyny na ncrasly, liež výroba 
sniesi pre kožovky (omietky). VII.

121. Výroba tmelu a kriedy. IV.
122. Výroba izolačných hmôt a pod., 

inkl. montovania. VIII.
Pod položkami 109 až 122 nie je 
zahrnuté dobývanie hmôt, po
kiaľ nie je v texte položky vý
slovne uvedený opak.

Vb. Keramika.
Výroba tehlárskeho tovaru inkl. 
dobývania hliny (všetky druhy 
tehál, krytín, trativodné trúbky 
a pod.).

123. Strojové formovanie. IX.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: spoločný znak položiek 
100 až 101a,104 až 108.

124. Ručné formovanie. VIL
Znak zvýšeného nebezpečen*  
šiva: Strojová príprava hmôt. 
Ďalej spoločný znak položiek 
100 až 101a,104 až 108.
K položke 123 a 124: Tehelne 
6G strojovým formovaním, 
v ktorých sa prevádza tiež 
formovanie ručné v miere 
aspoň rovnakej, pokladajú sa 
za smiešaná podniky. Podkla
dom pre 6miešané zaradenie 
je — nakoľko možno — troj
ročný pomer počtu tehál 
strojové a ručne vyrobených, 

125. Výroba tovaru kameninového 
pre účely stavebné a chemicko*  
technické (kameninové platne, 
trúby, vane, žľaby, dlaždice, 
súdky a pod.). IV.

126. Výroba špeciálneho šamotového 
a ohňovzdorného tovaru (panve 
pre sklárne, plynárenské retor- 
ty, tégle na tavenie kovov, de
stilačné nádoby, tehly pre pece, 
šamolové dlaždice a kachle, ob
kladačky). V.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Výroba samotových te
hál pre pece.
Výroba normálnych staveb
ných tehál, krytín a pod. zo 
šamotovej hliny patrí pod po
ložku 123, resp, 124.

127. Výroba hrnčiarskeho tovaru 
(obyčajného, tvrdého í kame

ninového), výroba ozdobného 
tovaru keramického (fajance, 
majalikat sideroliti jemná tera
kota, jemná kamenina a podj. III.

128. Výroba hlinených kachiel a ob
kladačiek, tiež kachliari. V.

Znak slúženého nebezpečenr 
šiva: Malé živnosti.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva： Továrenské podniky.

129. Továrne na porcelán, IV.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Nedostatok účinných 
zariadení na zamedzenie vzni
ku škodlivého prachu.

130. Plavenie hliny kaolinovej (por- 
celánovky), ilu a farbiarskej 
hlinky. VII.

131. Maliame a tlačiarne porcelánu 
a 'kameniny (ako samostatné 
podniky). B.

132. Výroba tehál troskových, z vá
penného piesku a pod. X.

133, Pálenice magnezitu inkl, prípad
nej výroby magnezitových lehai. V?

Pod položkami skupiny Vb. 
nie je zahrnuté dobývanie 
hmôt, pokiar nie je v texte 
položky výslovne uvedený 
opak.

Vc. Sklo.
135. Sklárne, výroba, opracovanie 

a zošľachEovanie sklennéha to
varu okrem výroby a opraco
vania tabuľového a surového 
zrkadlového skla. IV.

Znak s níženého nebezpečen
stva: Zošľachťovanie slda bez 
výroby.

136. Výroba tabuľového skla a suro
vého skla zrkadlového inkl. brú- 
£eniat leštenia, façetovaniaj po
kladania atď. VU.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Nepoužívanie strojov s 
motorovým pohonom, výroba 
fúkaného skla.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Výroba liateho skla bez 
brú£enia( leštenia( façetova- 
nia a pokladania.

137. Brusiarne tabuľového skla, tiež 
brúsenie, leštenie a pokladanie 
zrkadlového ekla. V.

138. Sklenárske dielne inkl. prípad
ných obchodov, tiež stavební 
fiklenárí. VI.
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Znak sníženého nebezpečen
stva: Obchod 60 sklom a por
celánom.
■Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Práce na stavbách,

SKUPINA VI.

Drevo.
140, Lesné manipulácie, t. j. etínanie 

dreva, jeho uskladňovanie a do
prava akýmkolvelc spôsobom, 
inkl. výroby podvalov (praž- 
cov)( lúpania kôry, pálenia dre
veného uhlia, výroby dreva úžit
kového a palivového a ostat
ných prác prevádzaných v lese, 
na shromaždištiach vyrobeného 
dreva, na staničných alebo prie
bežných skladoch, tiež výroba 
kôry a trieela inkl. prípadného 
stínania mladých stromkov. 
SpúšCanie, šmýkanie, približova
nie, plavenie alebo pltenie dre
va, tiež vo spojení 60 skladmi 
dreva, ‚pálenie dreveného uhliat 
výroba šindelov a dužín, pre- 
vodzované ako samostatné pod
niky XII,

Pod túto položku patria tiež 
jednotlivé práce prevádzané 
dielčimi podnikateľmi.

141. Jednoduché píly na dusky, u 
ktorých sa sklad vlas Inej gu
ľatiny a reziva nevyskytuje vô
bec alebo len v miere nepatrnej 
(až do. pravidelne priemerného 
množstva 100 m3 guľatiny i re
ziva) a v ktorých 6a reže pre
važne vo mzde, tiež strojová vý
roba dužín a dien k sudom. XII.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Nepoužívanie kružníc.

142. Pily inkL všetkých skladov gu
ľatiny a reziva so všetkými ma
nipuláciami na pracavišti, do
pravy, tiež, obchod s drevom. X, 

Znak sníženého nebezpečen
stva: Samočinné privádzanie 
reziva.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Čiastočné rezanie vp 
mzde.

143. Závody na impregnovanie dre
va. X.

144. Podniky na zdrobňovanie dre
va na kúrenie, tiež kružné pily

ako samostatné podniky inkl.
skladu XIL

145. Výroba debien rôznej velknsti, 
tiež výroba latkových debničiek 
na ovocie a pod. XI.

Znak sníženého nebezpečsn- 
stva: Výroba iba debničiek, 
ako poštových a pod.

Koláratvo (výroba vozov, ich 
častí, karosérií pre automobi
ly a opravy):

146. S kružnicami. X.
147. Používajúce iných strojov než 

kružníc. V.
148, Bez motoru. IV.
149. Výroba karosérií pre osobné 

automobily a výroba kočov 
(s prácami lakovníckymi, sed・ 
lárskymi, čalúnnickými a pod.) V.

150. Stavba a opravovne lodi (s pre
vahou prác drevoobrábacích). VÏI.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Menší rozsah vlastných 
prác v lodenici.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva： Väčší rozsah vlastných 
prác v lodenici.

151. Strojové stolárstvo. (Dielne na 
výrobu nábytku, predmetov sta
vebného stolárstva a predme
tov bytového zariadenia s ča
lúnnickými, rezbárekymi, lakov
níckymi, pozlacoyačßkými, leš- 
tičskýmí a pod. prácami, výro
ba drevených modelov a foriem, 
rádiových a hodinových skriniek 
a pod,), X.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Výroba iba nábytku, vý
roba drevených modelov a 
foriem, výroba hodinových a 
rádiových skriniek.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Zpravidla prevažná vý
roba predmetov stavebného 
stolárstva, práce na stavbách.

151a. Továrne na nábytok a bytové 
zariadenia 6 čalúnnickými, rez
bárskymi, lakovníckymi, pozla- 
covačskýtni, leštičskými a pod. 
prácami. VT.

Podniky vyrábajúce súčasne 
predmety stavebného stolár
stva patria pod položku číslo 
151.

í 152. Stolárstvo nepoužívajúce motory. II.
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Znak zvýšeného nebezpečen
stva： Prevádzanie stavebných 
prác.

153. Výroba nábytku z ohýbaného 
dreva. V.

154. Stroiové obrábanie dreva ako 
samostatný podnik (za použí
vania kružníc, fréz, hoblova- 
cích strojov a p.). XII.

155. Výroba dýh, preglejok a lato- 
viekf tiež ich zosFachtovanie 
formovaním, nalepovaním atď. X.

Výroba sudov, debnárstvo:

156. Podniky s motorom. IX.
157. Podniky bez motoru. IV.
158. Výroba parket. X.
159. Výroba driev na kefy, tiež dre

vené výztuhy (ohbiet klenky) do 
topánok. XII.

160. Výroba rámov a zlátených líštf 
výroba a inštalácia žalúzií a dre
vených zatemňovacích zariade
ní. vn.

161. Výroba kopýt, podpätkov, dre
vených topánok a pod. X,

162. Výroba drevenej vlny. X.
163. Výroba dreveného tovaru krát

keho a galantemého, (domáceho 
náradia, športových potrieb, 
metrov, kresliarskych potrieb 
a pod). X.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva： Používanie knižníc.

Tokárne (sústmžne), rezbárne, 
výroba palíc a bíčískt výroba 
cievok (kotúTky)： 

164, S knižnicami. IX.
165. Bez knižníc. III.
166. Výroba drevených hračiek. VI.

Znak sníženého nebezpečen.- 
fitva: Prevažné používanie 
automatických strojov, 

167. Výroba hudobných nástrojov 
drevených a prevažne dreve
ných, nástrojov strunových a 
drevených súčastí k hudobným 
nástrojom, výroba a oprava kla
vírov a harmónií a stavba or
ganov. VI.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Výroba iných nástrojov 
hudobných než klavírov a har- 
inoQÍít stavba organov.

168. Výroba dáždnikov a slneční
kov. n.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie kružníc.

169. Košikárstvo, tiež výroba plete
ného nábytku a bambusového 
tovaru (bez prác drevoobrába
cích). L-

170. Výroba korkového tovaru (zát
ky a pod.) II.

171. Výroba triesla, extraktov tríes- 
lových a z farebných driev ako 
samostatný podnik. IX.

SKUPINA VIL
Textil, odevníctvo.

Vila. Priadelne (ako samostatné podniky 
bez tkáčcTvní).

Priadelne na ovčiu vlnu inkl. po
mocných závodov:

175. Priadelne na česanú priadzu. II.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Výroba mykanej pria
dze.

176. Iné priadelne vlny. IV.
177. Priadelne bavlny inkl. pomoc

ných závodov. V.
Znak sníženého nebezpečen
stva： Priadelne česanej bavl
nenej priadze.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Priad&lne odpadkové a 
na priadzu vigon.

178. Výroba vaty (tiež buničitej). IX.
179. Výroba čistiacej vlny a bavlny, 

trháme textilných odpadkov* VII.
180. Smotávanie hodvábu (filandy, 

filatórie a pod.) B.
181. Priadelne hodvábu (fíoretové- 

ho hodvábu). II.
182, Tíeme Tann. VIII.
183. Priadelne ľanu a kúdele. III.
184. Priadelne konôp a výroba po

vrazníckeho tovaru. V.
185. Priadelne juty. IV.
186. Parlarne a priadelne žíní. VIL

Vllb, Tkáčovne, tovar stávkový 
*- a čipkársky. |

190. Tkáčovne tovaru z vlny (závo  
dy bez priadelní), inkl. pomoc
ných závodov.

*
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191. Tkóíovne bavlneného tovaru 
(bez priadelní) inkl. pomocných 
závodov. II.

192. Tkáčovne stužiek z rozmanitých 
textílií (bavlny, hodvábu, umelé
ho hodvábu, vlny atd.)( tiež vý
roba obväzov. I.

193. Tkáčovne prevesných šatiek a 
šálov. II.

194. Výroba kobercov, gobelínov, ná
bytkových látok inkl, pomoc
ných závodov. I«

195. Tkáčovne látok z prírodného 
a umelého hodvábu, tiež tká
čovne aksamielového' tovaru 
inkl. pomocných závodov. I.

196. Rezárne aksamietu (zamatu). B.
197. . Tkáčovne plátna inkl. pomoc

ných závodov. H.
198. Tkáčovne juty. IV.
199. Tkáčovne a pletiarne kokoso

vých vlákien. III.
200. Výroba osinkového (azbestové

ho) tovaru. IV.
201. Výroba stávkového, pleteného 

tovaru (bez priadelní). I.
202. Výroba čipiek a bobínetUf tiež 

čipkových záclon. I.
203. Výroba prýmkarského tovaru. I.

Vile. Priadelne v spojení 6 tkáčovňami.

205. Továrne na výrobky z vlny a na 
súkno (priadelna, tkáčovňa, ap- 
retúra), inkl. všetkých pomoc
ných závodov. III.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Spracovanie textilných, 
odpadkov.

206. Výroba huní a prikrývok. V.
207. Továrne na bavlnený a polo

vín ený tovar, tiež na žinené 
podšívky (priadelňaf tkáčovňa, 
apretúra), IV.

208. Výroba jutového tovaru (pria- 
delňa, tkáčovňa, apretúra), 
inkl. pomocných závodov. IV, 

209. Výroba plsti a plsteného terva-
ru. V.

210. Výroba klobúkov (výroba klo- 
búkových kúželov a ich spra
covanie na klobúky). UI.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Väčší rozsah výroby sla
mených klobúkov.

Vlld. Textilné závody pomocné 
ako samostatné podniky.

215. Výroba nití (skáme) tiež pria
dze na pletenie inkl. pomocných 
závodov. H.

Znak sníženého nebezpečen- 
6tva： Bez pomocných závo
dov.

216. Závody pre apre túry. IV.
217. Farbiamc, II.
218, Bíelidlá ľanového tovaru a ľa

novej priadze. D.
219. Ostatné bíelidlá (inkl, apre tú

ry). V.
220. Navíjanie priadze, tiež svíja” 

nie hodvábnej priadze. B.
221. Tlačiarne (inkl. pomocných zá

vodov, bielidiel, farbíarní a ap- 
ret-úry). VI,

Znak sníženého nebezpečen
stva: Väčší rozsah farbiame.

222. MangTovne. VII.
223. Valchy. IH.
224. Výroba voskovaného a kožené

ho plátna. V.

Vile. Odevníctvo, práčovne a pod.
228, Výroba odevov, nákrčníkov, 

plccníc, pásov, Hež výroba bie
lizne (bez práčovne), látko
vých hračiek, korzetov a pod. B.

229. Výroba bielizne vo spojení e 
práčovňou. I.

230. Vyšívanie, ažúrovanie, obnitko- 
vanie, plisovanie, maľovanie na 
látkach; tiež predtlačiame. B.

231. Výroba nitených a pracích gom
bíkov, tiež lepených stužiek. B.

232. Výroba umelých kvetov a lietov. B.
233. Úprava klobúkov (klobúčnici, 

modistky a pod.) B.
234. Výroba slamených klobúkov. I.
235. Výroba slamených obalov, po- 

vriesel, lán, slamených rohožiek, 
a pod. . I-
Výroba kief, šteĽek, Štetcov, 
smetákov, metiel a pod.:

236. Bez výroby driev. D.
237. S výrobou driev- VII.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Len čiastočná výroba 
driev.

238. Práčovne, hladiarne^ farbiar- 
ne a chemické čistiarne, VI.
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Znak sníženého nebezpečen
stva: Chemické čistiarne a 
farbiarne.

239. Čistenie a uschovávanie kober
cov a pod. HL

SKUPINA VIII.

Papier, koža, guma, rohoviny.

Villa. Výroba a spracovanie papieru.

245. Továrne na drevovinu (brusiar
ne dreva) a továrne na drevenú 
lepenku. VI.

246. Továrne na celulózu okrem vý
roby buničitej vaty. VIII.

247. Továrne na papier a lepenku 
(okrem drevenej lepenky). VIL

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Výroba celulózy.

248. Výroba papierového a kartonáž
neho tovaru. IV.

Znak sníženého nebezpečen- 
átva: Nepoužívanie motorov 
vôbec, nepoužívanie lisov a 
razidiel, výroba papierových 
sáčkov a vriec.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Väčší rozsah používania 
lisov a razidiel.

249. Knihárstvo( tiež linkovacíe 
ústavy. I.

250, Výroba papieru farebného, hla
deného, čalúnového, voskové
ho, impregnovaného, pergame
nového, tiež papieru fotografic
kého, skleného a smirkového
a výroba umelej kože. III.

251. Výroba izolačných trubíc. VII.

VHIb. Výroba a spracovanie kože.

253. Koželužne. VI.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Výroba spodkovq kože.

254* Garbiarstvo (zámíšníctvo). IV.
255. Vypracovanie, úprava a farbe

nie kožušín, B.
256. Farbiarne, apretúry a lakovne 

koží, ako samostatné podniky. III.
257. Výroba svrškov, kožených ru

kavíc a výroba brašnárskeho a 
koženého galantérneho tovaru. II.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Výroba kožených ruka
víc a výroba svrškov.

Výroba obuvi (okrem gumovej 
a drevenej):

258. Podniky používajúce matory. III.
259. Podniky nepoužívajúce motory. B.
260. Opravovne obuvi inkl. prípad

ných predajní. I.
261. Kožušnictvo. B.
262. Výroba remenárskeho a sedlár

skeho tovaru. IV,
Ville. Tovar gumovýf rohovinový a pod.

265. Výroba tovaru gumového, guta- 
perchového a pod., tiež podpät
kov, pneumatík a i. okrem vý
roby gumovej obuvi. VIL

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Výroba pneumatík.

266. Výroba gumovej obuvi (bez vý
roby gumy)j výroba gumových 
a kaučukových pečiatok, tiež 
oprava pneiunatík a iného gu
mového tovaru (vulkanizácia). IL

267. Výroba tkaného gumového to
varu. IIL

268. Impregnovanie odevných tkanín 
(pre nepremokavé plášte a pod.) 
ako samostatný podnik. IV,

269. Výroba galalitu, umelej živice 
(bakelitu a i.), umelých rohovín 
z papieru a živice (gumoidu, 
gum6nu a pod.) a predmetov 
z nich, papieroviny, predmetov 
z lisovaného papieru, tiež vý
roba gramofónových a pod. 
platní. VI.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie lisov vo 
väčšom rozsahu.

270. Výroba galanterného tovaru, 
tiež gombíkov a pod. z rohu (i 
umelého), z galalitu( jantáru, 
kostí, slonoviny, perleti, kame- 
náčov a pod, ヽ HL

SKUPINA IX.

Priemysel chemický.
IXa. Výrobky chemické, far
maceutické a kozmetické.

275, Chemická výroba vôbec( nakof- 
ko nie je pre ňu určená osobit
ná položka.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Výroba kyseliny sírovej, 
dusičnej a soľnej, výroba sódy.
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276. Výroba umelého hodvábu, ume
lej vlny, umelej bavlny, celofánu 
a pod. V,

277. Elektrochemická výroba (vý
roba karbidu, dusíkatého váp
na, sodného luhu, chlóru a pod.) VII.

278. Výroba zhustených a skvapal
nených plynov. VII.

279. Výroba farmaceutických a koz
metických prípravkov, voňaviek, 
čiernidiel a leštidiel na obuv, 
páfit na parkety, apretačných 
prostriedkov pre textil a pod. 
(bez výroby škatuliek, plecho
víc a túb), výroba fotografic
kých plataí a fotochemíkálií. III.

Znak. sníženého nebezpečen
stva；! Výroba len kozmetic
kých prípravkov.

280. Chemické laboratóriá ako samo
statné podniky. II.

281. Závody na čistenie a triedenie, 
peria, tiež v spojení s obcho* 
dom. IV.

IXb. Farby a ceruzky,
285. Výroba farieb vôbec, tiež vý

roba kovových práškov. V.
286. Továrne nä ceruzky. TIT.
287. Výroba atramentu. I,

IXc. Plynárne, petrolej, decht, olej.
290. Plynárne inkl. prác inštalač

ných, opráv a menších zemných 
prác. (Opravy potrubia, prí
pojky). IV.

Znak zvýšeného nebezpečen*  
šiva: Zariaďovacie práce( 
spracovanie vedľajších pro
duktov (dechtu, benzolu a 
pod.), tiež výroba cestných 
hmôt.

291. Destilácie, rafinérie a čiistiarne 
nerastných olejov. VII.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie vlastných 
dopravných prostriedkov.

292. Spracovanie kamenouhofného 
dechtu, naftovej usadliny, raše
liny, rašelinového dechtu a pod. 
destiláciou inkl. prípadnej vý
roby lepenky okrem prác po
krývačských, Chemické továr
ne na výrobky zo suchej desti
lácie hnedého uhlia a živičných 
bridlíc. VIIL

293. Výroba dechtovanej tiež asfal- 
tovanej lepenky okrem prác 

pokrývačských. VII.
294. Výroba asfaltových hmôt, tiež 

dechtových emulzií, ako samo
statné podniky bez asfaltova- 
nia. VI.

295, Výroba nerastných olejov a tu
kov na mazanie, tiež tuku val- 
charského (bez defiLílácie). IV.

296. Chemické továrne na výrobky 
zo suchej destilácie dreva. VIL

297. Výroba prípravkov z destilácie 
živice. VL

298. Továrne na rastlinný olej (suro
vý i rafinovaný), tiež len výroba 
surového oleja (mlyny, lisy a 
stupy). Vil.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Výroba len surového 
oleja.

299. Výroba éterických olejov. IV.
300. Výroba vodného alebo generá

torového plynu inkl. prác inšta
lačných, opráv a menSich zem
ných prác. IV.

IXd. Glej, mydlo, hnojivá.
301. Výroba kostnej múčky ako sa

mos la Iný podnik. V.
302. Výroba gleja a pod. VIL

Znak zvýšeného nebezpečen
stva; Používanie benzínu k 
extrakcii tuku.

303. Výroba mydla a mydlových 
práškov, VI.

304. Výroba stearínu a glycerínu ako 
samostatný podnik. V.

305. Výroba sviečok, vosku a vos
kového tovaru. III.

306. Výroba umelých hnojív (super- 
fosfátov inkl. výroby kyseliny 
sírovej), síranu amonného (inkl. 
výroby amoniaku a salmiaku a 
i. okrem výroby dusíkatého váp
na) a spodia. VIIL
.Znak sníženého nebezpečen

stva: Výroba iných hnojív než 
euperfosfátov,

IXe. Výbušniny, tovar zápalný.
310. Výroba látok výbušných vôbec 

okrem výroby iniciátorov, zá- 
palníc a látok ohňústrojných 
(výroba výbušných nitrátov aro
matického radu, nilrocelulózy a 
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výrobkov z ロej, nitroglycerínu, 
dynamitu, čierneho prachu, pra
chu bezdynmého, bezpečnost
ných trhavín a pod.). IX.

311. Výroba iniciátorov ako roznie- 
tok, rozbušiek rôzneho druhu, 
traskavých preparátov a pod. 
(Výroba iniciálnych složí inkl. 
plnenia). XI.
Laborovanie munície:

312. Delostreleckej. XII,
312a. Ostatnej. VI.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Pre položky 312 a 312a： 
automatická výroba.

313. Výroba látok ohňostrojných (py
rotechnických), svetelných pa
trón, rakiet a pod. a ich po
užívanie. xn.

314. Výroba zápalníc (zápalných 
šnúr). VI,

315. Výroba celuloidového tovaru. VI.
316. Výroba zápaliek inkl. pomoc

ných podnikov. VI.

SKUPINA X.
Potraviny.

Xa. Potraviny pevné.
320. Mlyny obilné a. kukuričné (šro

tovníky). IX.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Pohon strojov transmis
ným prevodom, používanie 
kružnice alebo rámovej pily.

321. Výroba pekárskeho tovaru, tiež 
perníkov, suchárov, oblátok  su- 
šeniek a pod. TTT.

*

322. Výroba cestovín, tiež macesov. X. 
Znak sníženého nebezpečen
stva: Továrenská výroba,

323. Bitúnky a dielčie práce, vyko
návané na bitúnkoch v súvislo
sti s ich prevádzkou tiež kafi
lérie, čistenie čriev a obchod 
s črevami. JV,

324. Mäsiarstvo, tiež údenárstvo s 
motorom( výroba konzerv inkl. 
prípadných predajní a prísluš
ných prác v bitúnku, obchod s 
dobytkom a výkrm dobytka pre 
vlastný závod. VIII.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Továrenská výroba.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva： Používanie kružnice.

325. Mäsiarstvo, údcnórslvo bez mo
toru inkl. prípadných predajní, 
obchod 6 dobytkom, tiež výkrm. 
dobytka pre vlastný závod. V.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie vlastných 
dopravných prostriedkov.

326. Konzervovanie rýb (výroba ry
bích konzerv bez výroby ple
chovíc a pod.). V.

327. Rafinérie cukru. VIII.
328. Cukrovary- VU.
329. Výroba čokoládyj čokoládového 

tovaru, kanditov a cukroviniek 
inkl. prípadných predajní. III.

Znak sníženého nebezpečen- 
'šiva: Iba výroba kanditov à 

cukroviniek.
330. Cukrárstvo (výroba cukrárske

ho tovaru), tiež výroba a roz
voz zmrzliny. II.

331. Výroba škrobu, dextrínu, hroz
nového a zemiakového cukru, 
syrupu, umelého medu a pod. VITI.

332. Mliekárne (spracovanie mlieka 
na mliečne výrobky). IV.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie vlastných 
dopravných prostriedkov.

333. Výroba umelého masla (marga
rínu a pod.), umelých tukov, vy- 
škvarovanie masti a loja inld.
lisovania. V,

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Len vyškvarovanie a li
sovanie masti a loja.

334. Obchodné záhradníctvo a škol- 
kárstvo. íl.

335. Sušiarne čakanky, repy, iných 
plodín, ovocia, semien, lieči
vých bylín a pod., ako «amostat- 
né pooniky. V.

336. Konzervovanie rastlinných pro
duktov (výroba konzerv bez 
výroby plechovíc, výroba mar
melád, lekvárov, ovocných štiav, 
muštov a pod.), tiež výroba me- 
lasových krmív. V.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie strojov na. 
obrábanie dreva,

337. Pražiarne kávy, liež obilných 
zŕn a pod, ako samostatné pod
niky, výroba kávových náhrad- 
kov a prísad (cigória a pod.), IV.

i

338. Solivary. VTI.
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339. Mlyny na korenie ako samo
statné podniky, výroba korenia, 
prísad do cesia, výroba horčice 
a pod. IV.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Výroba horčice.

340, Výroba droždia a spracovanie 
pivných kvasníc ako samostatné 
podniky. IV.

Xb. Nápoje.

343. Pivovary. VII.
Znak zvýš, neh.: Pivovary 
bez sladovní. Používanie 
vlastných dopravných pro- 
^triedkov. Stáčanie piva do 
fliaš.

344. Sladovne ako samostatné pod
niky? V.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie vlastných 
dopravných prostriedkov.

345. Liehovary inkl. ‚prípadnej vý
roby droždia, V.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Výroba uhličitanu dra
selného (salajka).

346. Výroba likérov a trestí, tiež 
pálenice. V,

347. Výroba a rozvoz sódovej a pod. 
vody a limonád. IX.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie vlastných 
dopravných prostriedkov.

348. Plnenie á zasielanie minerál
nych vôd, IV.

349. Výroba octu. IV,

SKUPINA XI.

ElektrámCf vodárne a pcd,
353. Elektrárne inkl. zariaďovania a 

udržovania elektrického vede
nia a tTansformačných a rozvo
dových staníc. Transformačné 
stanice a rozvod prúdu inkl. 
udržovania a inštalácie (pod
niky ibez výroby prúdu). VIII.

354. Závody pre dialkové kúrenie. 
Obsluha zdviži； ventilátorov, 
ústredného kúrenia a pod. VI.

355, Vodárne inkl. prác inštalač
ných, opráv a drobných zem
ných prác (opravy polmbi®. 
prípojky). IV.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Väčší rozsah zariado- 
vacích prác.

356. Dobývanie, skladovanie ľadu a 
obchod s ním ako samostatný 
podnik. X,

357. Výroba umelého fadu, tiež chla- 
diarne ako samostatné podniky. VII.

358, Závody na prenajímanie moto
rickej sily (požičovne motoric
kých strojov inkl. ich obsluhy, 
požičiavanie pohonu a pod.). VIII.

SKUPINA XII.

Doprava a obchod.
Xlla. Železnice a pod.

360. Železnice a ich pomocné pod
niky, železnice vlečné a závo- 
dové. VU.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Železnice vlečné a zá- 
vodové.

361. Pouličné železnice, trolejbusy. IV, 
362. Lesné železnice (prevažná do

prava lesných produktov) tiež 
sváznice. Prevádzka, udržova- 
nie, nakladanie a skladanie inkl. 
manipulácií s drevom na pre- 
kladištiach. X.

363. Železnice lanové a ozubené. X.
Znak sníženého nebezpečen
stva: Prevádzanie osobnej do
pravy.

'Xllb. Iná doprava po zemí.
365. Doprava osôb . automobilmi! 

autobusmi a pod. VI.
Znak sníženého nebezpečen
stva: Doprava neživnosten- 
ská.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Doprava autobusmi.

366. Podniky špedičné bez dopravy 
vo vlastnej réžii. VI.

367. Povozníctvo a doprava vôbec.
(S pohonom! zvieracím alebo 
motorickým.) XII.

Znak, sníženého nebezpečen
stva: Podniky s uskladňova
ním cudzieho tovaru, výhrad
ne ľahké povozníctvo (s po
vozmi do únosnosti 15 q).

368. Doprava bez použitia zvierat a 
motorických dopravných pro- 
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stricdkov (nosiči batožiny, ústa
vy verejných posluhov, poslov a 
pod.). ni.

369. Podniky pohrebné a kremató
ria. IV.

XIIc. Doprava po vode.
371, Plavba po riekach s motoric- 

kým pohonom, tiež plavba lodí 
bez motorického pohonu inkl. 
skladištných prác (bez naklada
nia a vykladania lodi)« technic
kého dozoru a pod. VTII.

372. Nakladanie a vykladanie lodi 
inkl. skladištných prác. XII.

373. Prievozy (kompy). VI.

Xlld. Doprava letecká.
375. Letecké dopravné podniky (do

prava osôb, pošty a bremien 
lietadlami) inkl. všetkých prác 
a zariadení s podnikom súvisia
cich. XII.

376. Letištia, hangáry a dielne (sprá
va, udržovanie, sklady« strážna 
služba a pod.). VI.

Xlle. Predaj tovaru, hostinské živností, 
peňažné ústavy a pod.

380. Sklady tovaru a hospodárskych 
plodín každého druhu, obchody 
vo veľkom, podniky skladištné. V.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Uskladňovanie horla- 
vých a výbušných látok, liso
vanie sena a slamy.

381. Sklady ťažkého železa (hrád, 
kofajníCf strojov, kotlov« nádrží 
atď.) a sklady sta.rého železa. IX.

Znak sníženého nebezpečen
stva： Bez demontáží.
ZnaJc zvýšeného nebezpečen
stva: Demontáže.

382. Sklady a obchod s drevom. Tiež 
sklady guľatiny, palivového a 
iného dreva inkl. všetkých prác 
na skladoch, ako výrezu, čiste
nia, rovnania, tesania podvalov 
(pražcov) a hranolov, naklada
nia do vagónov a pod- ako sa
mostatné podniky, pokiaľ ne
patria pod položku 1-40. VIII.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie kružnice ale
bo iných strojov na obrábanie 
dreva.

383. Sklady a obchody s uhlim, kok
som, palivovým drevom, sta
vebnými hmotami a pod. VIII.

Znak sníženého nebezpečen- 
šiva: Nepoužívanie vlastných 
dopravných prostriedkov.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie kružnice ale
bo iných strojov na obrába
nie dreva.

384, Obchod s handrami, kosťami a 
pod. (bez spracovania). VII.

385. Vínne pivnice, sklady piva, stá- 
čiarne piva inkl. dopravy. VIII.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Nepoužívanie vlastných 
dopravných prostriedkov.

386. Tržnice, obchod s tovarom a 
plodinami v malom inkl. prísluš
ných skladov, predajne, tiež 
čerpacie stanice pohonných lá- 
to'k a pod. III.

Znak sníženého nebezpečen
stva： Nepoužívanie motoro
vých vozidiel.

387. Lekárne a drogérie. U.
Znak sníženého nebezpečen
stva: Lekárne.

388. Hostince, kaviarne, hotely, pen.- 
zionáty, kantíny, výčapy, jedál
ne, dancíngy, bary a pod. III.

Znak sníženého nebezpečen
stva： Iba kaviarne.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Staničné reštaurácie.

389. Peňažné ústavy, poisťovne a 
pod.f administratívne a obchod
né kancelárie ako samostatné 
podniky. B.

SKUPINA XIII.
Stavby.

XlIIa. Stavebné podniky.
390. Stavby pozenuié, tiež opravy a 

adaptácie prevádzané oprávner 
nými staviteFmi. IX.

391. Stavby pozemné, tiež opravy a 
adaptácie prevádzané murár
skymi majstrami a živnostníkmi ■ 
oprávnenými na prevodzovanie 
menších murárskych prác, ako 
aj práce prevádzané v réžii sta
vebníka. IX.

392. Práce búracie ako samostatné 
podniky. XII.
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393. Stavby mostov, tiež prevádza
nie jednotlivých časti mostnej 
staviby, opravy a udržovania 
(okrem prác montážnych) v to 
počítajúc všetky práce iného 
druhu prevedené tým istým pod- 
nikateTom v súvislosti 60 stav
bou alebo opravou (stavba ná- 
jazdných rámpf úprava brehov, 
vodného toku atď.), XI.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva.: Kesonovanie.

ß94. Montovanie a demontovanie 
železných konštrukcií, mostov, 
ťažkých strojov, kotlov, prístro
jov a lanoviek (zariaďovanie 
tovární1 bani a pod.). X1L

395. Práce zemné ako samostatné 
podniky (stavba hrádz, vyko
pávky pre stavby ípozemTié, ka
nalizačné, pre vodné nádrže a 
pod.), tiež menšie práce planíro- 
vacie, úprava ihrísk, záhrad a 
pod., nakoľko nie je pre ne 
určená samostatná položka. IX.

396. Stavby a rekonštrukcie ciest. VIII. 
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie trhavín, prá
ce v skalnatom teréne.

397. Rekonštrukcia, opravy, tiež 
udržovanie ciest, prevádzané v 
réžii g6b verejného práva. V.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie trhavín, prá
ce v skalnatom teréne.

398. Povrchové úpravy vozoviek, 
nakoľko nie sú prevádzané zme
ny na cestnom telese, t. j. bez 
výmeny štetu, zmeny rozmerov, 
trate a pod., tiež asfaltovanie a 
dláždenie ciest a chodníkov, VII.

399. Stavby železníc a iných dráh 
inkl. pomocných zariadení, tiež 
stavby jednotlivých častí želez
ničných stavieb (železničného 
spodku alebo «vršku atd.) a 
opravy (bez stavby tunelov, bez 
dobývania kameňa mimo《rati a 
bez dovozu kameňa), v to po
čítajúc všetky práce prevedené 
tým istým podnikateľom v sú
vislosti so stavbou alebo opra
vou (preloženie a opravy eie6tl 
vodných tokov atď,), XL

Pod túto položku patria tiež 
jednotlivé práce, prevedené 
dielčimi podnikateľmi,

400. Stavby slúk, vodovodov a ply
novodov, parovodov a kábelov 
inkl. zemných prác. VIIL

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Stavba slák, prevádza- 

， nie výkopov v hĺbke vyše
1 ½m, používanie trhavín,

401. Stavby tunelov, tunelových 
štól, tiež ich opravy inkl. vše
tkých pomocných a prípravných 
prác (tunelové nádvoria, stro
jovne, výroba betónových kvád
rov atď.). XIL

Znak sníženého nebezpečen
stva: Iba opravy.

402. Hĺbenie a murovanie šachiet 
ako samostatné podniky, XII.

403. Podniky vŕtacie ako samostatné 
podniky (vŕtanie sond za účelom 
zistenia složenia pôdy, vŕtanie 
na vodu a pod.). XI.

Znak sníženého nebezpečen
stva: Len ručné vŕtanie.

Úprava vodných tokov a stavby na 
nich, v to počítajúc všetky práce 
iného druhu, prevedené tým istým 
podnikateTom v súvislosti so stavbou 
alebo opravou inkl. pomocných za
riadení (bez dobývania kameňa a bez 
dovozu kameňa):
404. Üprava potokov a hradenie by

strín. VI.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Hradenie bystrín.

405. Úprava riek. IX.
Pod položku 404 a 405 patria 
tiež jednotlivé práce, preve
dené dielčimi podnikateľmi.
Za potok treba považovaf 
vodný tok od pramenišfa až 
k mieistu, kde priemerný roč
ný prietok nečiní viac, ako 
2 mソsec.
Bystriny 6Ú potočné trate, 
ktorých spád činí vyše 20ッ的・
Za rieku treba považovaf 
vodný tok od miesta, kde 
priemerný ročný prietok pre
sahuje 2 m3/sec. '

406. Stavby údolných priehrad (inkl. 
všetkých prác vedľajších a po
mocných), ich rekonštrukcie a 
opravy (bez dobývania a dovo
zu kameňa), v to počítajúc vše
tky práce iného druhu prevede-
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né tým islym podnikateľom 
v siivi610sli so stavbou alebo 
opravou. X.

407. Melioračné práce ako samo
statné podniky, t. j. rúrkovanie 
a vykep (chpmých jarkov. Oslai- 
né odvodňovacie práce (výkop 
sbcrnvch a odvodných kanálov 
a s tým súvisiace práce) patria 
pod položku 395. III.

408. Hĺbenie riek lodnými bagrami 
inkl. prác pomocných a prezi- 
movacích. VIII.

409. Stavebné prístavné práce. Vili.

XHIb. Ďalšie živnosti, 
v ktorých sa prevádzajú stavebné práce.

415. Tesári, sekerníci a pokrývači. XII.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva： Pokrývači, používanie 
strojov na obrábanie dreva.

416. Ostatné stavebné živnosti a 
práce (štukatéri, asfaltéri, fa- 
sádnici, izolatéri, dláždičí, kla- 
dači a obkladači stien a podláh 
i umelých inkl. výroby dlaždíc 
pre vlastnú potrebu, parketári, 
tiež čistenie, leštenie a vosko- 
vanie podláh a pod.). V.

417. Maliari izieb, štítov a písma, 
pozlacovači, natierači, lakovní- 
ci inkL autolakovní, práce v 
dielni a na stavbách. IV. t

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Natieračské práce na 
stavbách.
Znak sníženého nebezpečen
stva: Maliari štítov a písma.

418. Inštalácia plynovodov a vodo
vodov, ústredného kúrenia, prc- 
vetrovacích zariadení. diaFko- 
vého kúrenia, vzduchotechnic
kého a hygienického zariadenia 
atď., práce na stavbách a v diel  
□i okrem zemných prác. VIL

*

Znak sníženého nebezpečen
stva: Podniky bez používania 
motorov.
Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Väčší rozsah stavebných 
pr&c,

419. Inštalácie telegrafov, telefónov, 
signálových a rádiových staníc a 
zariadení prゆ elektrické osvet- 
rovaníe a prevod sily, práce zu 
stavbách a v dielni. VII.

Znak zvýScného nebezpečen
stva: Väčší rozsah stavebných 
prác,

420. Plechárí (kľampEri) a inštala
téri: Pre túto položku patrí za： 
triedenie ako pre položku 76.

421. Čalúnnici a dekoratéri, III.
422. Studniari a pumpári. XIL

Položky skúp. XUIb. sú urče
né tak pre práce v dielni, 
ako aj pre práce na stavbách.

XIIIc. Udržovanie stavieb.
425. Kominári, V.
426. Čistenie okien, portálov a by

tov, dezinfekcia, hubenie potka
nov, myší, hmyzu a pod. IX.

Znak zvýšeného nebezpečen
stva: Používanie jedovatých 
a vznetlivých látok.

427. Čistenie, kropenie, udržovanie 
a oprava verejných priestorov 
(ciest, ulíct námestí, parkov, 
atď,), čistenie žúmp a stôk, udr-. 
žovanie a menšie opravy kana
lizácií, vývoz smetí, fekálií a 
pod, prevádzané v réžii obcí a
miest. VI.

428. Čistenie ulíc. ľV,
429. Čističi stôk a žúmp, VIL
430. Hasiči z povolania a samaritán

ska služba. III.
Pad položkami skúp. XIIL nie 
je spolu zahrnuté dobývanie 
a výroba stavebných hmôt 
(pieskUf kameňa, štrku a 
pod.),

SKUPINA XIV.
Tlačf divadlá, zdravotníctvo a pod.

435. Kníhtlačiarne, kameňotlačianie 
a pod. inkl. pomocných závo
dov (knihárstvo a pod.) a obcho
du, むež tla己 farebná a umelecká, IV.

436. Výroba svetlotiskov, svetelných 
obrazov, fotochemigrafické zá
vody, výroba štočkov a pod.t
tiež fotografické ateliéry. I.

437, Divadelné podniky, kinemato- 
grafy, rozhlasové ateliéry. II.

438. Filmové ateliéry. IV.
439, Požičovne a predaj filmov. II.
440, Zábavné podniky rôzneho dr* 

hu. ako cirkusy, zverince, kolo
toče, hojdačky a pod. XII.
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441. Parné kúpele( kúpalistía (rieč
ne kúpele a pod.)( umelé klzi- 
štia, štadióny a pod. IV.

442. Liečebné a klima-tické kúpele, 
klimaíické sanatóriá a ozdra
vovne inkl. všetkých pomoc
ných závodov a zariadení (ho
tely, hostince, kaviarne, práčov
ne, parky atď.), IV.

443. Liečebné ústavy (nemocnicef 
kliniky, chorobínce a pod.), 
ústavy pre fyzikálnu liečbu a 
kúpele rašelmoé, uhličité a 
pod., ordinačné ústavy, lekár

ske a zubotechnické ordinácie 
a pod.

444. Holiči, kaderníci, kozmetické 
ústavy.

445. Dielne vyučovacích ústavov 
(školy, ústavy pre hluchone
mých, mrzáčkov a pod.) ínkl. 
pomocných zariadení, tiež vý
skumné ústavy.

446. Podniky a práce prevádzané v 
réžií trestných ústavov a polep
šovní (dobrovofné poistenie 
väzňov).

n.
B.

in.

XI.

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda krAIa Alexa.ndra č.12.
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skladištiach na strukoviny.

180.

Zákon 
zo dňa 31.júla 1941v

ktorým 含a mení a doplňuje zákon 
o priamych daniach.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Zákon č. 76/1927 Sb. z. a n. v znení 
zákonov č. 180/1927, 167/1930 a 226/1936 
Sb. z. a n., vládnych nariadení č. 393/1938 
Sb. z. a n. (č. 2/1939 Sb. I.) a č. 160/1939 
SI. z. ako aj zákonov č. 60/1940 a 130/1941 
SL z. sa mení a doplňuje takto:

ČI.1.

Ustanovenia § 183 6a zrušujú a na
hradzujú takto:

„(*)  Požitky, ktoré dostávajú členovia 
spoločenských orgánov (predstavenstva, 
správnej rady, správy, geiierábiej rady, 
výkonného výboru, kuratória, miestneho 
výboru predstavenstva, filiálky, dozornej 
rady, revízori účtov, likvidátori a pod.) 
spoločností účastinných, komanditnýcH 
spoločností na účastiny a zárobkových a 
hospodárskych družstiev v tejto svojej 
vlastnosti pod hocakým názvom, sú 
podrobené 10% dani z tantiém, ktorú spo
ločnosti a družstvá vyberajú srážkou pri 
výplate požitkov a odvádzajú štátnej po
kladnici. Tejto dani sú podrobené aj 
požitky, ktoré podľa ustanovení § 17( ods. 
5 zákona č. 239/1924 Sb. z. a n, v znení 

zákona č. 54/1932 Sb. z. a n. plynú do po
kladnice banky.

(2) K dani z tantiém sa vyberá pTÍráž- 
ka:

a) 100%! ak požitky spoločnostou vy
platené nepresahujú Ks 50,000.—,

b) 150%, ak činia viac než Ks 
50.000-—, najvyššie však Ks 100.000.—,

c) 2OO°/o( ak činia viac než Ks 
100.000.—.

Okrem týchto prirážok sa vyberá, ak 
požitky podTa ods.1 presahujú u jedno
tlivého príjemcu požitkov v jednom ka
lendárnom roku u jedného podniku Ks 
50.000.一‚ osobitná prirážka, rovnajúca sa 
sume, ktorá presahuje túto hranicu.

(3) Daň z tantiém (ods.1)a prirážka 
k tejto dani (ods. 2) nie 6Ú podkladom 
pre vyrubenie a vyberanie hocakých dal- 
ších prirážok.

(り Dani podľa tohto paragrafu nie sú 
podrobené požitky, ktoré podlá služobnej 
smluvy dostávajú smluvné ustanovení ve
dúci riaditelia s pevnými platmi za čin
nosť v ods.1 uvedenú od spoločnosti, v 
službách ktorej sú.

(3) Daňová povinnosť nevznikne, ak 
požitky Gpoločnosfou celkom vyplatené 
nepresahujú Ks 5000.—

(,l) Ustanovenia §§ 180 a 181 platia, ob
dobne pre daň z tantiém a pre prirážky 
k nej vyberané.

(?) Zdaňovanie spoločností a družstiev, 
ktoré vyplácajú požitky uvedené v ods.1 
a 4, podľa hlavy III. ostáva ustanoveniami 
ods.1 a 6 nedotknuté."

Cena Ks 1.—.
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ČI.2. !
í

Tenlo zákon piali a nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
financií.

Dr. Tiso v. r. |
Dr, Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Medrický v. r. '
ai za ministra Dr. Pružinského ■

— i
181.

Zákon 
zo dna 31.júla 1941« 

ktorým sa mení zákon o mimoriadnej 
daní, postihujúcej dividendy a úroky z nie
ktorých cenných papierov pevne zúroči- 

telných.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone：

Cl.1.

Ustanovenia § 1 zákona č. 16/1936 Sb. 
z. a n. sa zrušujú a nahradzujú takto：

(*)  Dividendy, superdividendy alebo 
iné akokoľvek pomenované podiely na zi
sku (v dalSom texte „požitky") účastiná- 
rov, íažiarov, spoločníkov, podielnikov tu
zemských účastinných spoločností, koman- 
dítných spoločností na účastiny, ťažiar- 
sLíev, družstiev, spoločností s ručením 
obmedzeným a podnikov podľa § 68, ods. 
1,III. zákona o priamych daniach, vy
plácané po dni nadobudnutia účinno
sti tohto zákona, ak dosahujú aspoň 
5$é nominálnej hodnoty, sú oodrobené mi
moriadnej dani vo výške 10%. Táto dan sa 
vyberá srážkou z každej splátky uvede
ných požitkov, ktoré spoločnosť sama ale- 
bo svojimi pokladnicami vypláca, alebo v 
prospech veriteľov pripisuje, a odvádza sa 
štátnej pakladnicí.

ド)Podielom na zisku podľa ods.1 sú 
všetky plnenia v prospech spoločníkov- 
majiteľov (účastínárov, ťažiarov, spoloční*  
kov, podielnikov)! ktoré sa zakladajú na 
spoločenskom pomere.

(3) Daň podľa ods.1 zvyšuje sa u po
žitkov vyplatených zo zisku obchodných 
rokov 1941 a 1942 (1940/41 a 1941/42), ak | 
presahujú 8°/o nominálnej hodnoty, o : 
100%, ak presahujú 10% nominálnej hod- | 
noty, o 300n/0| ak presahujú 12々 nominal-' 
nej hodnoty, o 400%. i

CL 2.
Tento zákon piali a nadobúda účinnosC 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Medrický v. r.
aj za ministra Dr. Pružinského

182.
Zákon 

zo dna 31.júla 1941, 
ktorým sa zrušujú niektoré ustanovenia 
o úsporných srážkach z aktívnych a od- 

pocívných (zaopatrovacích) platov.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

§ t
Ustanovenia § 4, ods. 2 vládneho na

riadenia č. 380/1938 Sb. z. a n. v znení 
§ 3, ods, 2 zákona č. 173/1940 SI. z, a vlád
ne nariadenie č, 378/1938 Sb. z. a n. dňom 
31.júla 1941 sa zrušujú.

§ 2.
Tento zákon platí a nadobúda údionosf 

dňom 31.júla 1941; vykonajú ho všetci 
členovia vlády.

Dr, Tiso v. r. 
Dr. Sokol v. r. 
Dr. Tuka v. r. 

Mach v, r. Dr. Fritz v. r.
aj za ministra Čatloša aj za min. Siváka, 

Dr. Medrický v. r. Stano v, r. 
aj za min. Dr. Pružinského

183.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 14. júla 1941 

o dočasnom snížení colnej sadzby na 
vetruvzdorné bronzované lampáše zo že

lezného plechu.

Podľa ustanovenia § 2 vládneho na
riadenia č. 157/39 SI. z. snížujem na pre
chodný čas clo na vetruvzdorné bronzo- 
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van é lampáše zo železného plechu — 
sadz. pol,445 d/2 — na 750.— Ks za 100 
kg.

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

184.

Nariadenie 
s mocou zákona 

zo dňa 29. júla 1941
o nároku na mzdu (plat) zamestnancov 
v súkromnoprávnom pomere, ktorí konajú 
vojenskú službu za brannej pohotovosti 

štátu.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ t
円 Ak zamestnanci v súkromnopráv- 

nom pomere, ktorí za brannej pohotovosti 
štátu (§ 57 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n.] 
konajú vojenskú službu — okrem služby 
prezenčnej —, nemajú zaistené výhodnej
šie nároky, majú nárok na jednotýždňovú 
mzdu (§ 6 zákona č. 244/1922 Sb. z. a n.)1 
počítajúc do nej p-rípadné naturálne po
žitky.

『)Zamestnancom, ktorí okrem mzdy 
v hotovosti majú aj naturálne požitky a 
počas konania vojenskej služby (ods.1)sú 
v práci zastúpení členom svojej domácno
sti, ktorý je povinný starať sa o výživu 
rodinných príslušníkov zamestnanca ko- 
naiúceho vojenskú službu, ostávajú peňaž
né, ako aj naturálne poWitky zachované.

(3) Zamestnancom, ktorí nie sú v práci 
nahradení podľa ods. 2, prislúcha okrem 
mzdy podľa ods.1 nárok：

a) na bezplatný deputátny byt a na 
úrodu z deputátnej role, vykázanej im na 
bežný hospodársky rok a nimi obhospoda
rovanej;

b) na trvalé poskytovanie iných natu
rálnych požitkov za cenu, ktorú platili 
zamestnávateľom pred povolaním do vo
jenskej služby podľa dohody alebo zvyk
lostí.

§ 2.
Nárok podľa § 1 môže zamestnanec 

alebo jeho rodinný príslušník uplatniť naj- 
neskôr do 6 mesiacov odo dňa nastúpenia 
vojenskej služby (§ 1,ods.1.).

Pre zachovanie pracovných (služob
ných) pomerov počas vykonávania vojen
skej služby za brannej pohotovostí štátu 
platia ustanovenia zákona č. 61/1925 Sb. 
z. a n. so zmenami, ktoré vyplývajú 
z ustanovenia §§ 1 a 2 tohto nariadenia.

§ 4.
Toto nariadenie platí odo dňa vyhláse

nia brannej pohotovostí štátu (vyhláška 
č. 115/1941 SI. z.); vykoná ho minister 
vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
aj za tníA. Čatloša,

Dr. Medrický v. r. Stano v. r,

185.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 29. júla 1941, 

ktorým sa rozširuje vládne nariadenie o 
obilných záložných listoch a verejných 

obilných skladíštíach na strukoviny.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SL z. nariaďuje：

§ t
Ustanovenie vládneho nariadenia č. 

135/1939 SI. z. sa vzfahuje af na strukovi
ny, ktorými sa rozumejú: suchá a vymlá
tená (vylúštená) fazuľa, hrach a šošovica 
každého druhu. ヽ

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosE 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva 60 zúčastnenými minislrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Medrický v. r. Stano v. r.
aj za min. Pružinského

Tlač: Andrej v Bratislave, T rieda kŕdľa Alexandra c 12
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OBSAH:186. Nariadenie, ktorým sa obmedzuje vornost nakladat s majetkom 2idov a zariaďuje 
Fond pre podporu vystahovalectva Židov,

186.
Nariadenie 

zo dňa 12. augusta 1941. 
ktorým sa obmedzuje vofnosí nakladať 
s majetkom Židov a zriaďuje Fond pre 

podporu vysťahovalectva Židov.
Vláda Slovenskej republiky podTa § 1 

zákona č. 210/1940 SI. z. nariaďuje:

P) K platnosti právnych úkonovt kto
rých predme tom je prevod, zánik, zmena 
alebo obmedzenie vlastnickeha alebo iné
ho práva Židov (§ 1 vl.nár. č. 63/1939 
SI. z.), nežidovských manželov (manže
liek) Zido% ako aj židovských sdruženi 
(§ 1 nár. č. 303/1940 SI. z.) k hnuteľným 
alebo nehnuteľným veciam a právam, 
ktorých obecná hodnota prevyšuje sumu 
Ks 500( Ireba písomné pavolenie Ušli匕ユ・ 
neho hospodárskeho úradu.

(2) Ustanovenia ods.1 sa nevzťahujú 
na úkony cudzích štátnych príslušníkov, 
ktorí nemajú v tuzemsku stále bydlisko, 
na prevody bytového zariadenia, ak jeho 
hodnota neprevyšuje sumu Ks 1000.—, na 
nájom miestností v obytných domoch, na 
prevody hotových peňazí, na prevody to
varov pri obvyklom vykonávaní výrobnej, 
obchodnej alebo inej živnostenskej činno
sti, na právne úkony pri činno&ti poľno- 
hofipodárfikej a na zaistenie poľnohospo
dárskych prevádzkových úverov( nakol'ko 
nepresahujú rámec riadneho hospodárenia, 
a na prípady výkupu alebo prevodu poľ
nohospodárskych nehnuteľností podľa §§ 
23 a 26 zákona Č. 46/1940 SI. z. v znení 
nariadenia Č. 56/1941 SI. z., podľa nariade
nia č. 93/1941 SI. z, a podľa zákona č. 213/ 
1940 SI. z, v znení nariadenia č. 52/1941 
SI. z.

C) Nakladanie (dispozícia) podľa ode. 
1 6 hospodárskymi podnikmi (závodmi, 
ich majetkovými súčiastkami a príslušen
stvom sa zakazuje; na toto nakladanie 
vzťahujú sa ustanovenia nariadenia č. 
303/1940 SI. z.

(')Zákaz, uvedený v ads. 3 6a nevzta- 
huje na nakladanie (dispozíciu) g hospo
dárskymi podnikmi (závodmi), ich majet
kovými súčiastkami a príslušenslvom ne
židovských manželov (manželiek) Židov. 
Zákaz, uvedený v ods. 3 6a ロevzfahuje 
ani na nakladanie 6 účastinami, závodný
mi podielmi a kuksami; nakladaf 6 týmito 
možno bez ohľadu na ich hodnotu s povo
lením komisie, zriadenej pri Slovenskej 
národnej banke podTa vládneho nariade
nia č. 113/1939 SI. z., ktorej členom pri 
povoleniach podľa tohto odseku je aj zá
stupca Ústredného hospodárskeho úradu. 
Povolenie možno vydať len so súhlasom 
zástupcu Ústredného hospodárskeho úra
du.

§ 2.
(')Pri Ústrednom hospodárskom úrade 

sa zriaďuje Fond pre podporu vysfahova- 
レEva Židnv (v ďalšom texte .‚Fond"), 
Správu Fondu upraví štatút, ktorý vydá 
vláda usnesením.

(3) Ústredný hospodársky úrad je po
vinný vyberať za povolenie podlá § 1, 
ods,1 a 4 v prospech Fondu dávku vo 
výške 20% obecnej hodnoty predmetu 
právneho úkonu, a to na farchu osôb 
(sdruženi) uvedených v § 1,ods.1.Ak je 
však predmetom povolenia vklad alebo 
výmaz hypotekárneho záložného práva, 
alebo ak 6a nakladanie koná na základe 
úradného (súdneho) rozhodnutia, môže 
Ústredný hospodársky úrad upustiť od vy
berania dávky. Vykonateľné rozhodnutie 
Ústredného hospodárskeho úradu o vy
rubení dávky podľa tohto odseku je exe
kučným titulom podľa § 90, ods. 2 vlád
neho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. a n.

(3) Podrobnosti o povoľovacom pokra
čovaní a o vyberaní dávky upraví Ústred
ný hospodársky úrad 60 schválením pred
sedu vlády a vyhlási ich v Úradných no
vinách.

§ 3.
(l) Židia a židovské sdruženia sú po

vinní odviesE do 8 dní od nadobudnutia

Cena 1.—Ks,
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účinnosti tohto nariadenia polovicu svo- 
uch vk!aaov, kloré majú na vkladných 
ülcbo sporitefných knižkách, vkladných 
lisloch a pokladničných poukážkach, po
dlá slávu ku dnu nadobudnutia účinnosti 
lolilo nariadenia v piospech Fondu.

(-)Ciclom fplnenia povinno-sti v ods.1 
uvedenej sú oprávnené osoby povinne v 
lehote lam uvedenej predložiť príslušnému 
peňažnému ústavu vkladné alebo sporiteľ
né knižky, vkladné lis ty a pokladničné po
ukážky. Príslušné peňažné úslavy sú po
vinné preúčtovať polovicu vkladov v pro
spech Fondu.

()Povinnosf v ods.1 uvedená nevzfa- 
huje 6a na židovské obce a na Ústredňu 
Židov.

§ 4.
Práva tretích osôb, nadobudnuté do 

počiatku účinnosti tohto nariadenia na 
v »riadoch v § 3, ods.1 uvedených, ne
môžu by【splnením povinnosti tam uve・ 
deimj skrátené.

§ 5.
f1) Porušenie ustanovení § 1 treiscú 

okresné (štátne policajné) úrady ako prie
stupok peňažným trestom od Ks 10 do Ks" 

500.000 alebo zavretím od 1 dňa do 6 
mcsiacov. Nevymožilerný peňažný trest 
sa má premeniť na zavretie od 1 dňa do 6 
mesiacov. Predmety právneho úkonu 
možno vyhlásiť za prepadnuté.

ド)Porušenie ustanovení § 3 je ťažkým 
dôchodkovým priestupkom, ktorý sa tres
ce podľa zákona č. 7/1924 Sb. z. a n. 
v znení právnych predpisov tento zákon 
meniacich a doplňujúcich.

§ 6.
Nariadenie č. 304/1940 SI. z. sa zru

šuje.

Toto nariadenie nadobudne účinnofit 
dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlá
dy go zúčastnenými ministrami.

Dr, Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r.
Dr. Fritz

Stano v. r.
aj 冽 mín. Dr. Medrického.

Tlač; Andrej v Brali&lave, Trieda krAf* Alexandra fi 12
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OBSAH:187, Dohoda medzi Slovenskou republikou, Nemeckou rl$ou a Maďarským krárovstvom 
o tí6aslinnej spoločnaslí „KoÄicko-bohumJnBktt dráha**.

187.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 25. augusta 1941

o dohode medzi Slovenskou republikou. Nemeckou ríšou a Maďarským kráTov*  
stvom o účastinnej spoločnosti ffKošícko-bohumínska dráha".

Dňa 15. novembra 1940 bola v Berlíne podpísaná splnomocnenými zástup
cami Slovenskej republiky, Nemeckej ríše a Maďarského kráľovstva dohoda o úca- 
stinnej spoločnosti HKošicko~bohumínska dráha".

Snem Slovenskej republiky v zasadnutí dňa 13. marca 1941 vyslovil súb!as 
s touto dohodou; posledná ratifikačná pôvodina uložila sa dňa 12. augusta 1941 
v Zahraničnom úrade v Berlíne.

Podlá hlavy VI, olánku 18, odseku 2 dohody nadobúda táto účínnosf ôsmeho 
dňa po uložení poslednej ratifikačnej pôvodiny.

Dohoda sa uverejňuje v nemeckom pôvodnom znení a v slovenskom preklade.
Dr, Tuka v. r..

íDeteinbarung
über Die 2IHicngefcUf(^aft 

„^afdjauíOberbcrgeí: €ifcnbaï)nM.

die 5)cutfd)c Regierung, Die 6Ioroaft[d)c 
Regierung unb bic 貝öniglij Ungarifdje So 
gierung Ijabcn bcfdjloficn, übet bic ¾lftiens 
gcfcllídjaít „Äaid)au=Döerbcrgcr <£ifenbai)n" 
(Ä023) eine Regelung 311 treffen unb I)aben 
311 bicfcm 3国風 burd) il)re unterjcidjneten 
SBcuolIinädjttgtcn folgenbes Dcreinbart: L

L Qingemeine Übernaljme« unb 如阳hingシ 
grunbfäfje

¾lrtifel 1

(*)  Die 53crtragfii)ncßcnben Staaten finb 
fidj barübet einig, bafj infolge bes Übcrgan= 
ges ber oon bet Äafd)au=Dbctbcrgct(Sifcn= 
baï)n betüi)rten ôebiete auf bas 3)cutfd)e 
¾eid), bic OlDwafiゆe 况cpublit unb bas 
ÄDingreid) Ungatn bic früljerc iUftienbetcilU 
gung bet cl)cmaligen Ìfd)cd)o=6Ioujafiici)cn 
巩epublif an bet 貝OSB ju 25% auf bas 
î)cutfd)c 巩ゼセ 科 69,623% auf bie 6Iou)^

(Preklad)
DOHODA

o účastinnej spoločnosti nKošícko- 
bohumínska dráha“，

Nemecká vláda, slovenská v!áda a ma
ďarská kráfoviská vláda sa usniesly, že 
upravia pomery účastinnej spoločnosti 
„Košicko-bohumínska dráha" (K. B. DJ a 
za tým účelom dohodly sa prostredníc
tvom svojich podpísaných splnomocnen
cov na tomto:

I. Všeobecné zásady o prevzatí a 
rozdelenL

Článok 1.
(l) Smluvné štáty sa shodujú na tom. že 

v dôsledku pripadnutía území, ktorými 
prebieha Košicko-bohumínska železnica, 
na Nemeckú ríšu, Slovenskú republiku a 
Madarsk盲 kráTovstvo, prešla kapitálová 
účasť býv. Česko-Slovenskej republiky 
25%-ami na Nemeckú ríšu, 69.625°/o-ami 
na Slovenskú republiku a 5.375°/o-ami na 
Maďarské kráľovstvo. Nemecká ríša. Slú

čená 1,40 Ks.
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tifdic 辑cpublif nnb ju 5,375% auf ル口・ 
iCöninrcid) Ungarn ülicrgcaancicn 巾• Aus 
ï)cut(d)c gid), Nc ôlDiDútijdjc ¾cpubliť unb 
bas Äönigrcid) Ungarn nehmen bcincnl[prc= 
d)enb mit 25rr, mit 69,625イ unb mit 
5,375% a" î?crcd)tigtc unb ÎScrpfliditctc an 
ber îluçctnanbcifctjung über Die 3ミヌ拒 teil, 
[nweit nid)t in bicfcr Vereinbarung im iin= 
jclfüll etwas anbcrcs bcftimint ift.

(-)SlKit bem Dntrafttreten bicfcr herein： 
barung geht auf bic 2krtragjd)lic6cnben 
Gtaaten bas Eigentum an ben in ihrem 
Staatsgebiet liegenben í»runbftiicfcn unb 
Anlagen ber 頁立虫 mit allem gubchör über.

¾cdjtc unb 58claftungcn ber 賃。泣 bic 
ロル auf einzelne ihrer Gtreefen ober auf 
Weile fD【d)er Gtrerfen bcjichcn, gcljcn babei 
auf öen übcrncljincnbcn 6taat über, bings 
Iid)e Gidjerungen für 田crbinblゆfeiten Der 
貰出B crlöfdjcn inbes.

¾IrtilcI 2

6owcit ein Gtaat nadj bicfcr 5Jcrcin= 
barung Gläubigem bet 父"田 gegenüber bei 
cinjclncn ¾írtcn non Í3crbinbli(¾tciten 
£ci[tungcn übernimmt, ak [einem na各 2Ir= 
titel 1 311 tragenben Anteil cntfpridjt, finb 
ií)m Die 6taatcn, bereu entfpredjenbe £ek 
ftunacn unter bem non iíjncn 311 tragenben 
Anteil liegen, bis jur $M)c 田[・ Anteils 
ausgki由却 Vidjtig.

¾Irtifcl 3

跟Uè na由 bicfcr Vereinbarung Don ben 
5Jcrtragfdjlicficnben 6taatcn 3U iibcrncí)mcn= 
ben ÌJcrbinblidjfcitcn fomic bie unter iUnen 
ausjuqicirfjenben feiftungcn werben auf ber 
(Srunbíage ber fiowafift^cn 2Bäl)ning erre办 
net, wobei für bic ur[prüngli力 auf Kč lau： 
tenben ¾3crpflid)tungcn ber 貝D刃1 Kč = 
1 Ks gefegt wirb.

H. Übernafjme unb Qluftcilung 
bet 2Inlci^cfc^ulbcn

以rtifel 4

Die ©ertrogfifjlicbcnben 6taaten werben 
bie no由 n⑹ ausgeloslcn 9Inícil)eg[äubiger 
ber ÄD23, [oweit fie fi(í)na由 Aufruf mcíbcn, 
fpäteftens am 1.3uít 1941 burrf)貝apitaレ 
ausjaljíung abfinben. berÄopitatausjaljs 
íung merben aud) bie [cit Gin|tclíung b?s 
3infcnbicnftcs ber cinjelnen (SmiRionen 
burdf) bie ÄO58 riirfftänbigen 3^fen aus= 
gcm6升 werben•另iern。由 werben bic レ 
□nfpríidjc ber 9ínlei^egíäubiger in folgenber 
タ的c abgcfunbcn;

venská republika a Maďarské krárovstvo 
v dvsledku loho úEnslnia <sa na rozdelení 
v pomere 25リル 69.625% a 5.375% na prá
vach a záväzkoch Košicko-bohumínskej 
dráhy (K. B. D.), pokiaľ nie je v jednotli
vých prípadoch stanovené v tejto dohode 
niečo iného.

(2) Nadobudnutím platnosti tejto doho
dy prechádza na zúčastnené štáty vlast
níctvo pozemkov a zariadení K. B. D., le
žiacich na ich štátnom území so všetkým 
príslušenstvom.

Práva a ťarchy K. B. D., ktoré sa 'týka
jú jednotlivých tratí alebo ich častí, pre
chádzajú na preberajúci štát, vecné záru
ky za záväzky K. B. D. v dôsledku toho 
zanikajú.

Článok 2.
Nakolko prevezme niektorý štát po

dľa tejto dohody voči veriteľom K. B. D, 
pri jednotlivých druhoch záväzkov vyššie 
plnenia, než aké zodpovedajú jeho podie
lu, určenému podľa čl.1,poviné sú štáty, 
ktorých plnenia 6Ú nižšie, vyrovnať roz
diel až do výšky na nich pripadajúceho 
podielu.

Článok 3.
Všetky záväzky, ktoré majú podľa tej

to dohody prebrať smluvné štáty, ako aj 
platby, ktoré majú medzi sebou vyrovnať, 
vyrátajú sa na základe slovenskej me
ny, pričom záväzky K, B. D. znejúce pô
vodne na Kč, určujú sa 1 Kč =1 Ks.

H, Prevzatie a rozdelenie pôžičkových 
dlžôb.

Článok 4.
Smluvné štáty uspokoja veriteľov ešte 

nevyžrebovaných obligácií K. B. D. vypla
tením istiny, nakoľko sa prihláisia na vý
zvu, najneskoršie dňa 1.júla 1941. Vypla
tením istiny budú vyplatené aj úroky za
meškané K. B, D. od zastavenia úrokovej 
služby jednotlivých emisií. Podľa 《oho 
uspokoja sa úhrnné nároky veriteľov pô
žičiek v tejto výške:
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Qínlciljc I — Ausgabe uom 1.Sinai 1889 — 
mit 69% bes iUcnnbctrngcs,

Qlníciíjc II — Ausgabe vom 1.酬ai 1889 — 
mit 70% bes íJíennbctrnges,

Qínleiíjc III — Ausgabe vom 8.或ai 1889 — 
mit 67% bes Sìennbctragcs,

¾lnleiljc IV—Ausgabe Dan 1.SJlärj 1891— 
mit 71% bes Nennbetrages,

Wnlciljc V — Utusgabc vom 1.3aml891— 
mit 82% bes Nennbetrages,

9Inlcií)c VI — Ausgabe doih 28.3an. 1908 — 
mit 70% ďcs Nennbetrages.

勿[t i f e I 5
Die 53cľtragfd)Iicfjcnbcn Gtaaten werben 

UHDCľ3iigIid)nad) bem 3nïrafttrctcn biefer 
Sßcrcinbanmg bic 5UuIcií)cgläubigcr, bie am 
生 agc ber Untcrjeidjnunq bief er Vereinbarung 
iljrcn 2BdI)i巾§ ober Gib in il)rcm 6taat5= 
qebiet I)abcn, in Iianbclsiibíi(í)cr Çorm öfjenb 
íid) aufforöern, innerljalb einer Jriit oon 4 
Monaten iljrc ¾tnfprii^c anjuineiben, bie 
6íownfifd)c ¾epublit wirb glcid)jcitig aud) 
biejenigen ¾lnlciljcgläubigcr aufrufen, bic 
am Sage ber Untcrjeidjnung bie[er Vereins 
barung in feinem ber 53crtragfd)Iie^enben 
Staaten iíjrcn íßobnfi¾ ober <5iR (jáhen. Qie 
ÍÔcriiiiimnis ber ^liimdbung 3icl)t ben 弟m 
luft bes (Síäubiqcraiifprudjcs an Äapitaí unb 
3infcn nad) fid)； I)icrauí ift in bcm Wufiuf 
Ijinauwcifcn.

51 ï t i f c I 6

Jebei ber 5ScrtragfdiIicfjenbcn Gtaaten 
übernimmt bic 23cfncbigung ber Don 
biird) qiufiuf fcftgcftclítcn 9lnícií)cgläubigcr. 
(£r teilt unucrjiigfid) nad) ¾lblauf ber in bem 
Qlufruf gefegten 灰巾 ben anberen Gtaaten 
bic il)m oblicgcnöc ©cfamtlciftuiig mit. £ie 
Summe ber Don ben brei Staaten angemeb 
beten 55eträqc ergibt ben òefamtbctrag ber 
Q(nlcil)cfd)ulbcn, ben bic bici Gtaaten nad) 
Wrtikl 1 1 anteiünäbig su tragen
Ijaben.

必rtifel 7

6oiueit 9(ii6glcid)5bctrâçie nad) ¾IrtifcI 2 
岡 !ciftcn finb, finb fie bcm bcrcd)tigtcn 
6taat fû rcdjtjcitig sur 如Rügung jn ftcïien, 
bnfj cr fie 川 ber ií)m obíicgcnbcn ÄapttaU 
aiisjaljlung vcrœcnben laun.

51 r t i î c l 8
OTit bcm Bnfrnfttľctcn biefer 53crcin= 

barung crlôfdjen al(c gegen bie 父D23 bcftc= 
I)cnbcn 貝dpitáレ unb 3m50nMiid)e ber 
burd) bie Dúľftcí)cnbc 贵cgclung betroffenen 
2lnlcil)cgläubigcr,

Pôžička I, vydaná 1.mája 1889 —
C9"/レ・ami nominálnej hodnoty,

Pôžička II. vydaná 1.mája 1839 —
70"‚レami nominálnej hodnoty,

Pôžička III. vydaná 8. múja 1389 —
67°/o-amí nominálnej hodnoty, 

Pôžička IV. vydaná 1.marca 1891— 
71%-ami nominálnej hodnoty, 

Pôžička V. vydaná 1.januára 1891— 
82°/o-ami nominálnej hodnoty, 

Pôžička VI. vydaná 28. januára 1908 — 
7O**/o-ami  nominálnej hodnoty.

Článok 5.
Pa nodobudnutí platnosti tejto dohody 

smluvné štáty bezodkladne vyzvú verejne 
formou obchodne obvyklou tých verile- 
Tov, ktorí v deň podpísania te)io dohody 
majú bydlisko alebo sídlo na ich štátnom 
území, aby v lehote 4 mesiacov prihlásili 
svoje nároky, Slovenská republika vyzve 
súčasne aj tých veriteľov pôžičiek, ktorí 
nemajú v deň podpísania tejto dohody 
svoie bydlisko alebo šidlo v žiadnom zo 
sitíluvných štátov. Zmeškanie prihlášky 
znamená stratu veriteľovho nároku na isti
nu a úroky, na čo treba vo výzve upozor
niť.

Článok 6.
Každý zo zúčas tnených štátov prebe

rá uspokojenie veritefov, ktorí bolí nim 
zistení na podklade výzvy. Po uplvnuíi 
lehoty« stanovenej vo výzve, oznámi bez
odkladne ostatným štátom celkovú platbu, 
ktorá na neho pripadá. Suma, pozostáva
júca z čía>stok prihlásených všetkými tro
ma Štátmi, dáva celkovú sumu obligacné- 
ho dlhu, ktorú majú hradiť podľa čl,1, 
číslo 1 pomerne všetky tri štáty.

Článok 7,
Nakoľko sumy na vyrovnanie treba 

hradiť podľa čl.2, majú sa daf tieto vセ桝s 
k di-snozicii oprávnenému štátu, aby ich 
mohol použiť na výplatu na neho pripada
júcej istiny.

Článok 8.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody 

zanikajú voči K. B. D. všetky nároky na 
istinu a úroky veriteíov pôžičiek, dotknu
tých touto úpravou.
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HL ítbcrnahmc unĎ Aufteilung 
ber ^crforgungolaftcn

<11 r t i ! c I 9

(')3cbcr ber ÍÔcrtraafdjIicfjcnbcn 6taa= 
ten übernimmt tnit ¾Birtunq【am 1.Oïtober 
1939 ab bie î>etrcuunçi aller ^?erforqungs= 
cmpfänqcr. bic 311 biefem 3ゼ印1(れ计 ií)rcn 
ftänbiqen ÎBohn购 im 'Sercidie feines Ijcu= 
tiqcn ëtqatiacbictes Ijattcn. Die élowqfifdjc 
ÍRcpublit übernimmt nom gleiten ßcitpunft 
an überbies bic Betreuung ber 田erforgung5H 
cmpfänqcr. bic am 1.Otlobcr 1939 qu¾cr= 
halb bes bcntiqcn Staatsgebietes ber 由cr= 
tragfdjHcfjcnbcn 6taatcn rool)ntcn. (Sine 
ÎJcùcguna bes ÎBohniihcs na由 bem 6tid)tag 
in bas (Scbict eines anberen 6taatcs berührt 
bic Dorftcl)cnbc Regelung nid)t

(=)Die Übernahme ber Betreuung ウ址 
fd)u(bbcfrcicnbc Sßirtung für bic ÄD55.

(-)SÖerforqungsempfänger im 6innc bes 
¾lbíatjcs 1 finb bic Empfänger uon 公erfo口 
gungsbe^ügen, bic ÍRitglicbcr bes 邛enfion*  
fonbes öer 貝DÎ5 waren, foweit ifjnen am 
1.Ottober 1933 bereits ÎJcrforgungsbcjügc 
gcjaljlt würben ober fk an bicfcm Tage an= 
fprud)5bcrccf)tiqt mären. 3u ben Empfängern 
ber Î3crforgungsbc3üqc geljorcn aud) bie 
(Empfänger êntfprcd)cnùcr ®nabcngロben unb 
Uníallrcntcn ber ÄÓÍ5.

Wrtifcl 10

(*) ①ロ das Dcutfrfje たバ由 unô bas 貝Onig： 
rcid) Ungarn na由 9lrtifcl 9 b的ere 3ûMun= 
gen Iciftcn, aís i〔)rcn Anteil an ber 23crfor= 
aungslaft cntfpricfjt, 3ablt bie 6íowafif(¾c 
贾邙ubHf beiben 6taatcn hierfür 勿usq【ゼ向生 
betröge. Diefe werben nad) bem ¾cd)t5= 
3uftanb nom 1.Dttober 1938 mit bem auf 
Öen 1.Januar 1941 beregneten ^apitaímert 
in foigenber 5)ö[)c feftgefe^t:

a) gegenüber bem 5)eutfd)cn 况eiQ auf 
28 — adjtunöjiDanjig — ÎKiliionen Ks,

b) qegenüber bem Äônigrci(¾ Ungarn auf 
70 — ficbcnjig — ÍDlilíioncn Ks.

(=)Über bic 2Irt unb ÏÏBeife ber 3的lung 
werben jwifdjcn ber 6Iomafifd)en 贡epubHf 
unb bem 2)cutfd)cn ¾cid)eincrfeits unĎ bem 
ÄÖniqrcid) Ungarn anbererfeits getrennte 
23crcinbarunncn getroffen.

21 r t i f c í 11

6obaíb fcftftc[)t, rodrfjer ber ®crtrag= 
fdjliefienben Gtaaten bie cinjcíncn Í8crfor= 
gungscmpfänger ber ÄD25 betreut (ugL 耽, 
Htcf 9 3『fcE 1)’血由 bic 6íowafif(¾c ¾c«

III. Prevzatie a rozdelenie odpočivných a 
zaopatrovacích bremien.

Článok 9.
C) Každý zo smluvných štátov pre

berá s účinnostou od 1.októbra 1939 vy*  
plácanie všetkých príjemcov odpočivných 
a zaopatrovacích požitkov, ktorí mali 
v tomto čase stále bydlisko v obvode -te
rajšieho štátneho územia. Slovenská re
publika preberá od toho istého termínu 
okrem toho vyplácanie príjemcov odpo- 
čívných a zaopatrovacích požitkov, ktorí 
bývali dňa 1.októbra 1939 mimo terajšie
ho územia smluvných štátov. Preloženie 
bydliska po rozhodnom na územie nie
ktorého iného štátu nemá vplyvu na pre
došlú úpravu.

『)Prevzatie tejto povinnosti má pre 
K. B. D. od dlžoby oslobodzujúci účinok.

(3) Za príjemcov odpočivných a za
opatrovacích požitkov v smysle odseku 1. 
sa považujú takí príiemcovia zaopatrova
cích požitkov, ktorí boli členmi penzijné
ho fondu K. B. D., nakoľko im boly dňa 
1,októbra 1938 odpočivné a zaopatrovacie 
požitky už vyplatené, alebo mali na ne 
nárok v tento deň. K príjemcom zaopa
trovacích platov patria aj príjemcovia 
príslušných darov z milosti a úrazových 
rent K. B. D.

Článok 10.
•「)Pretože Nemecká ríša a Maďarské 

kráľovstvo podľa článku 9 poskytujú vyš
šie platby, ako zodpovedá ich podielu na 
odpočivných a zaopatrovacích bremenách, 
zaplatí Slovenská republika za toto obi
dvom štátom vyrovnávacie sumy. Tieto 
sa stanovia podľa právneho «stavu zo dňa 
1.októbra 1938 hodnotou kapitálu, vyoo- 
čítanou k 1.januáru 1941 v tejto výške:

a) voči Nemeckej ríši sumou 28 (dva
dsaťosem) mil. Ks,

b) voči Maďarskému kráľovstvu su
mou 70 (sedemdesiat] mil. Ks,

ド)O druhu a 6p6so'be platenia medzi 
Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou 
6 jednej strany a Maďarským kráľovstvom 
s druhej strany budú uzavreté csobilné 
dohody.

Článok 11.
Len čo bude určené, ktorý zo smluv

ných štátov bude vyplácať jednotlivých 
príjemcov odpočivných a zaopatrovacích 
požitkov (srov. Čl.9 čís.1),odovzdá Slo-' 
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publiľ ben Dom Dcut[d)cn 9lcid)unb nom 
貝bnigreiq Ungarn 3U bcjcidjnenbcn 6teííen 
bie £iqitibierungGĎogcn unb bie fonfligen 
Çeriûnaiuntcriûgen für bie non ií)nen 赳 
betreuenben 23crforgungscmpfängcr über« 
geben.

以工 ti fei 12

加c 2Infprüd)e Don iöerforgungsempfäns 
gern an bie 貝D弟‚bie fid) auf bic 3。让 b% 
311m 30. 6cptembcr 1939 bc3icl)en, gelten 
burd) bic feiteng ber Îüertragfdjïicfecnbcn 
6taaten unb bet cljcmnligen 况ep血if 平プen 
ober burd) bie ÄDÍS für bicfcn geitraum an 
ÎJcrfoïfiunçisenipfânger gcwäijrten £叫tungen 
als abpcgoïtcn. (Sine Verrechnung weqen bics 
fer feiftungen finbet 3n)i[d)en ben Vertrags 
fd)Iicfjcnben Gtaaten nidjt ftatt.

5UrtiieI 13
95ebienftctc ber ÄD58, bie am 1.D!t. 1938 

nod)im Aienft waren nnb in ben £ien[t eines 
ber ®crtrûgfd)licfjenben (Staaten übernoms 
men worben finb, ücrticren bamit alle 田erチ 
forgunqsanfprü^e an bic 父0弟•Das gleite 
aiit für SSebicnftcte ber ÄD5B, bie bur巾 
5Ülafjna()mcn eines ber Vertragídjlicfienben 
Staaten nad) bcm 1.Dftober 1938 aus bem 
Dicnft entfernt worben finb. Die Ver[)ä(tniffc 
bicfcr SBcbienftctcn werben non ben einjeU 
nen Staaten geregelt.

IV. Sc^anblungcn bcc QaftpflidjHafkn 

城!:titel 14

(')5)aftpflid)tanfprüd)c gegen bie 然)爼 
bic burd) redjtshäftiges Urteil fcftgcftcUt 
oöer Dcrgicid)sœcifc etnertannt morben finb, 
übernimmt Derjenige ber Vcrtragfd)Iicftenbcn 
Staaten, in be^cn Gebiet ber 58ercd)tigtc am 
läge Es Dnhafttrctcns bicfcr Vereinbarung 
feinen ÍĎ3oI)níi^ I)at. ¾lnfpriit¾c con ¾ercd)= 
tigten, bie ju bicfcm gcitpunît il)rcn 亚旳即 
仙 im Cöcbict feines ber VcrtrQgfdjIicfjcnben 
6tanten I)aben, übernimmt ber Staat, bcm 
bic Strcrfc, auf ber fid) bet Unfall ereignet 
l)at, jufällt.

ド)5)aftpf[id)tnnfpriid)c, bic roäl)rcnb ber 
®ctricbsfü[)rung burd) bic cljcmaligcn 1f(f)c= 
d)osSIüwafifd)cn Staatsbaí)ncn entftanben 
finb, qcl)örcn nid)t 仙 ben ^aftpflid)tlaftcn 
ber 貝口分•3l)rc Regelung rid)tct fid) und) ben 
Vereinbarungen über bic 6taatöfd)ulb unb 
bas Staatseigentum ber früljcrcn îfd)cd)Ds 
Slownfifdjen Sicpublif, bic jmifdjcn bem 
Deutfd)cn 况ei^ unb ber SIoœnïiid)cn 肮epw 
bfit am 13. ¾lprií unb jwìjdjcn bcm DeUレ 
íd)cn ¾cid)unb bem 貝bnigreid) Ungarn am 
21.OTai 1940 getroffen morben (inb.

venská republika miestam, označeným 
Nemeckou ríšou a Maďarským kráľov
stvom, likvidačné hárky a ostatné osobné 
doklady pre príjemcov odpočívných a za
opatrovacích platov, ktorí majú byt nimi ' 
vyplácaní.

Článok 12.
■ Všetky nároky príjemcov odpočívných 

a zaopatrovacích požitkov voči K. B. D., 
ktoré sa vztahujú na dobu do 30. septem
bra 1939, považujú sa za uspokojené plat
bami, poskylnulými príjemcom so strany 
smluvných štátov a bývalou republikou 
PoľskoUi alebo KBD. Vyúčtovanie za tieto 
platby medzí smluvnými štátmi sa nepre
vedie.

Článok 13.
Zamestnanci KBD, ktorí dňa 1.októ

bra 1938 boli ešte v službe a bolí prevzatí 
do služby niektorého zo smluvných štá
tov, strácajú týmto všetky odpočivné a 
zaopatrovacie nároky voči K. B, D. To isté 
platí aj pre zamestnancov K. B. D.( ktorí 
boli odstránení zo služby opatreniami nie
ktorého smluvného Štátu po 1.októbri 
1938. Pomery týchto zamestnancov budú 
upravené jednotlivými šlátmi.

IV. Úprava záväzkov z povinného ručenia.
Č1 á n o k 14.

t1) Nároky z povinného ručenia proti 
K. B. D., kloré boly právoplatným roz
sudkom ustálené, alebo pokonávkou uzna
né, preberá ten smluvný štát, na území 
ktorého má oprávnený v deň nadobudnu
tia účinnosti tejto dohody svoje bydlisko. 
Nároky oprávnených, ktorí nemajú v tom
to termíne bydlisko v žiadnom zo smluv
ných štátov, preberá ten štát, ktorému 
pripadá trať, na ktorej sa stal dotyčný 
úraz.

(2) Nároky z povinného ručenia, ktoré 
povstaly za prevádzky bývalých Česko
slovenských železníc, nepatria k breme
nám povinného ručenia K. B. D. Ich úpra
va 6a riadi podľa dohôd o štátnom dlhu 
a štátnom majetku býv. Česko-Slovenskej 
iepubliky( ktoré boly uzavreté medzi Ne
meckou ríšou a Slovenskou republikou 
dna 13. apríla 1940 a medzi Nemeckou 
ríšou a Maďarským kráľovstvom dňa 21. 
mája 1940,
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(1 Í¾i'iricbíMinfälle, Die íid) auf ben 
eircdcn ber ドロ沿 nndi Übcrnançi bes がじ= 
triebe? auf Me î>eut)dic SKeid)9bahn, Die G【0= 
œatiidicn Cŕifcnbahncn unb bie 5íi5ninlid)Mu= 
gavîîdicn 日口d怙bnhuen creinnct I)aŕcn, finb 
Unfälle im betriebe bic[cr 気口l)ncn.

V. 2lbwidlung fonítiger cinjcíncr ¾lttiDcn 
unb ^Jaííipcn

21 r t i f c l 15

(*)  93ennöacnsirerfe unb 23erbinblid)fci= 
ten ber 貝D泣 über bic feine anbcrc SKcgc= 
lung nctroiJcn ift, a ch en mit bem 3nfraft= 
trctcn'bicicr ¾?crcinbúTunq auf Die 6ïowa= 
ïifd)c ¾cpublif über. *uf  ®runb bicfcr 250 
ftimmuna übcrgcqanacnc 23crbinblid)tcitcn 
ber 貝。少 crlöfdiciL wenn fie nid)t inncrl)alb 
con 3 Jaljrcn nad) 3nhafttrctcn bicfcr 啦ex 
cinbûTunn acacn bie 6Iowafifd)c ÍÉcpublif 
gcítcnb gcmad)t werben.

ド)Der 6Iomaíifd)cn ¾cpubíif liegt bie 
unücrjüglidjc 5Hbmidlung ber auf fie üuers 
acnanaciìcn S3crmÖqcn5rocrtc unb S3erbinbs 
lidjtcitcn nod) faufmännifefjen <5runbfabcn 
ob. Die Ì3crtraafd)Iicf3cnbcn 6taaten werben 
Die Gläubiger öer 耳in Ijanbcísublitfjer 
ÎBeife oufforbern, il)re 2Infprüd»e bei bem 
6[otDatifd)cn ^îinifterium für iöerfeljr unb 
6*ntlid)c  Arbeiten in æratiHana anjumcl= 
ben.

ぐ)0ie ©íomaHfdje 况cpublif wirb ôen 
anberen 5!3crtrロgfd)Iichcnbcn íeiíen jewゼIs 
bis Rum 31.3ロnuar über bas Qlbroírfíungss 
crqcbnis bes Dorangegangenen Äaíenber« 
jahres 9ïc(f)nuna ícaen unb einen gewon= 
nenen (Srlös an bic beteiligten 6taaten ans 
tciímäfiig ausfchren, einen etwaigen Jel)[= 
betroa antciímäfiiq onforbern. Die beteilig
ten Staaten werben bic con ií)nen angefors 
berten 9Intciísbcträqc jeweils bis 311m ¾lbs 
lauf öcs folgcnbcn OTonats 311r Verfügung 
ftclien.

P) 23ei ^Beginn ber in biefem 如rtifel Dor= 
ncfci)encn 9lbiuicf(unq unb mit ber iähr(iá)cn 
9îc(f)nuiiûsÎcgung wirb í»ie 6íowafifd)c SŔe= 
publif ben anberen 93crtrûgfd)(ieftenbcn 
Gtíiatcn ieincíls eine ííberfidjt bes 以bwi± 
íungGftanbcs geben.

『)Die ©eftimmunqen ber DDrftcI)enben 
3用ern finben auf 2Infprüd)c Don Serfors 
nuiiflsempfänqcni ober fonftiqcn ebemaligen 
ÌBcùicnffctcn ber 貝0坊 aus ifjreni früheren 
Dicnftncrijäitnis feine ilnwenbung. (fine Ses 
friebiaung foirfjer 91nm面ルe bleibt bem na力 
bem SSctrcuiingsgrunöfaij bes 2írtifcís 9 3iK 
fer 1 suftänĎigcn 6taat überladen.

F) Prevádzkové úrazy, ktoré sa pri- 
hodily na tratiach K. B. D. po prevzali 
prevádzky nemeckými, slovenskými a ma
ďarskými železnicami, sa považujú za 
úrazy vzniklé pri prevádzke týchto želez
níc. 1

V. Likvidácia iných jednotlivých aktív 
a pasív.

Článok 15.
(り Majetkové hodnoty a záväzky KBD., 

kloré neboly inakšie upravené, prechá
dzajú nadobudnutím účinnosti tejto doho
dy na Slovenskú republiku. Na základe 
tohto ustanovenia prešlé záväzky K. B. D. 
zanikajú, keď tieto nebudú uplatňované 
proti Slovenskej republike do 3 rokov od 
nadobudnutia účinnosti tejto dohody.

(2) Slovenská republika má bezodklad
ne vykonať podľa obchodných zásad lik
vidáciu majetkových hodnôt a záväzkov 
na ňu prešlých. Smluvné štáty vyzvú po
dľa obchodných zvyklostí veriteľov KBD” 
aby prihlásili svoje nároky u Ministerstva 
dopravy a verejných prác v Bratislave.

(3) Slovenská republika predloží ostat
ným smluvným stranám, zakaždým k 31. 
januáru vyúčtovanie o výsledku likvidácie 
za uplynulý kalendárny rok a získaný vý
ťažok vydá podľa podielu zúčastneným 
štátom, prípadný schodok si však od nich 
vyžiada. Zúčastnené štáty dajú k dispo
zícii od nich požadované sumy zakaždým 
do konca, nasledujúceho mesiaca.

(4) Pri započal! v tomto článku pred
vídaného prevádzania a spolu s ročným 
vyúčtovaním dá Slovenská republika za
každým ostatným smluvným štátom pre
hľad o stave likvidácie.

p) Ustanovenia predošlých bojov ne
môžu sa použiť pre nároky príjemcov za
opatrovacích požitkov alebo iných nie
kdajších zamestnancov K. B. D., ktoré 
vyplývajú z ich predošlého služobného 
pomeru. Uspokojenie takýchto nárokov 
prenecháva sa podľa zásad čl.9 číslo l 
príslušnému štátu.



Slov e n s k ý zákonník d. 187, 631

VI. 6d)íufjbeftiinmungen

9[ r t i f c [16

Die 2ífticngcfc(ífd)nft „ÄQfrf)aii=Dbcrbcr= 
gcr 曲n” erlifdjt mit bcm îagc bes 
Ônírafttľetcns bicfcr Vereinbarung. Die 6ío= 
wnlifd)e 9kpublif( in bereu (Sebict bic <Se[clí= 
fdjaft iljrcn 6由 í)at, wirb bic sur £ofd)ung 
uotwenĎigen innerftaatlid)cn SJiaftnaljmcn 
tľcHcu.

Qlrtilcl 17

Dicfc Vereinbarung fowic Mk SHaßna^ 
men 肘 i【)rct Durd)fül)rung finb in ben Ver： 
tragfdjlicfjenbcn ©taaten ddh allen ©tcucrn, 
Abgaben unb (5ebiil)rcn fowic Sofien unb 
Auslagen befreit.

以!:m 18
Dicfc Vereinbarung [dU latifijicrt wcr= 

ben.
Die Sîatifiîationsurfunbcn Jolícn im 以u丸 

roärtigen 如mt in SScrlin niebergelegt wcr= 
ben. Die Vereinbarung tritt am adjten ílage 
na由 be! 况ieberlcgung ber lebten ¾atifiía= 
tionsurfunbe in Äraft.

3u Uľfunb bcíJen I)abcn bie 鈣CDDlímä办 
tigtcn biefe Vereinbarung unter3eid)nct Die 
Urf¾rift wirb im Auswärtigen 弘mt su 95cr^ 
lin aníbewaljľt. Die Deutfd)e Regierung wirb 
ber &ÍDU)afifd)en Regierung unb ber Ŕonig= 
M Ungarifd)cn ¾egierung beglaubigte 以b 
[driften 部曲】nmen luífen.

(Sef^cljen 3u Berlin, am 15. 9Í0Dcmbcr 
1940.

Çür bie DeutJdje Regierung: 
划e口呵!:.

Sür bie S(Dwaïifd)e Regierung :

SOL Černák

Çür bic Äöniglid) Ungarifdje Regierung:

少r. Gebcftgén.

VL Záverečné ustanovenia.

Článok 16.
Účaslinná spoločnosť „Košícko-bo- 

huminska dráha'*  zaniká dňom nadobud- 
nulia plalnosLi tejto dohody. Slovenská re
publika, na území ktorej má spoločnost 
svoje sídlo, učiní potrebné vnútroštátne 
opatrenie k jej zániku.

Článok 17,

Táto dohoda, ako aj všetky opatrenia 
pre jej vykonávanie sú oslobodené v zú
častnených štátoch od vštkých daní, dá
vok a poplatkov, ako aj iných trov a vý
davkov.

Článok 18.
Táto dohoda má byt ratifikovaná.

Ratifikačné listiny majú byt uložené 
v Zahraničnom úrade v Berlíne. Dohoda 
nadobudne účinnosf 8. deň po uložení po
slednej ratifikačnej listiny.

Na dôkaz čoho splnomocnenci podpí
sali túto dohodu. Pôvodina sa uschová v 
Zahraničnom úrade v Berlíne. Nemecká 
vláda dodá Slovenskej a Maďarskej krá
ľovskej vláde overené odpisy.

V Berlíne dňa 15. novembra 1940.

Za nemeckú vládu: 
Eisenlohr v, r.

Za islovenskú vládu:
M. Černák v. r.

Za maďarskú kráfovskú vládu:
Dr. Sebestyén v. r.

Tlafi: Andrej v Bralislave, Trieda kráľa Alexandra C.12.
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188.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 28. augusta 1941, 

ktorou sa uverejňuje oznámenie Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o vydaní 100- 
korunových bankoviek s dátumom 7. ok
tóbra 1940 a o stiahnutí 100-korunových 
bankoviek, vydávaných podľa §§ 2 a 3 
nariadenia ministra financií č. 129/1939 

SI. z.
Podľa § 36 vládneho nariadenia č. 44/ 

1939 SI. z. vyhlasujem oznámenie Sloven
skej národnej banky o vydaní 100-koruno
vých bankoviek 6 dátumom 7, októbra 
1940 a o stiahnutí 100-korunových banko
viek, vydávaných podľa §§ 2 a 3 nariade
nia ministra financií č. 129/1939 SI. z.

Dr. Pružinský v. r.

Oznámenie 
Slovenskej národnej banky 

o vydaní 100-korunových bankoviek s dá
tumom 7. októbra 1940 a o stiahnutí 100- 
korunových. bankoviek, vydávaných podlá 
§§ 2 a 3 nariadenia ministra financií č. 

129/1939 SL z.
Slovenská národná banka podľa § 28 

vládneho nariadenia č. 44/1939 SI. z. ozna
muje:

Slovenská národná banka začne dňa 1. 
septembra 1941 vydávať podfa § 2 vládne
ho nariadenia č. 44/1939 SI. z. u svojho 
hlavného ústavu v Bratislave, ako aj 
u všetkých svojich filiálok, bankovky po 
100 korunách slovenských 6 dátumom 7. 
ok tóbra 1940. Popis týchto bankoviek 6a 
pripojuje.

§2.
Všetci majitelia 100-korunových ban

koviek, vydávaných podľa §§ 2 a 3 naria
denia ministra financií Č. 129/1939 SI. z. 6ií 
povinní predložil tieto bankovky k výme
ne v dňoch 1.IX.—6. IX.1941 nisktarej 
pokladníci Slovenskej národnej banky, 
banky, sporiteľne, roíníckej vzájomnej po
kladnice, ústredného družstva, úverného 
družislva( alebo poštovému úradu.

■ §3.
Slovenská národná banka nie je povin

ná po 7, IX.1941 predložené jej 100-koru- 
nové bankovky( vydávané podľa §§ 2 a 3 
nariadenia ministra financií č. 129/1939 SI. 
z； vymieňať. V ojedinelých a osobitne odô
vodnených prípadoch Slovenská národná 
banka, hlavný ústav v Bratislave, vymení 
aj po tomto termíne predložené jej 100-ko- 
runové bankovky, vydávané podľa §§ 2 
a 3 nariadenia ministra financií č. 129/1939 

Cena Ks 2.—,
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SI. z., avšak žiadosti adresované na Slo
venskú národnú banku, hlavný ústav 
v Bratislave, musia byí doložené osvedče
ním polície, žandárstva, alebo obccnéha 
(obvodného) notárskeho úradu, žc majitcî 
z obehu stiahnuté 100-korunové bankovky 
nemohol si v termine od 1.IX. do 6. IX. 
1941 vymeniť. Po 31.XII. 1941 Slo
venská národná banka prestane v^Tnieňaf 
aj v takýchto ojedinelých a odôvodnených 
prípadoch 100-korunové bankovky, vydá
vané podľa §§ 2 a 3 nariadenia ministra fi
nancií č.129 1939 SI. z.

§4.
Uplynutím dňa 1.IX.1941 prestávajú 

byť bankovky, vydané podlá §§ 2 a 3 na
riadenia ministra financií č.129 1939 SI. z. 
po Ks 100.— zákonným platidlom na úze
mí Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 23. augusta 1941.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA
V BRATISLAVE

Dr. Karvaš v. r.. Kollár v. r.f
guvernér. riadilef.

Popis
bankovky stokorunovej 

zo dňa 7. októbra 1940.
Bankovka je vytlačená na drevapro^- 

tom papieri s vodotlačou, ktorá v papieri 
presvitá ha okraji bankovky kresliac hla
vu ženy jednak tonami svetlejšími ako pa
pier na tvári a vlnách vlasov hlavy a to
nami tmavšími v obrysoch a tieňoch hlavy.

Bankovka je 73 mm široká a 127 mm 
dlhá.

V hlavných tlačových obrazcoch, ktoré 
okrem bieleho okraja vyplňujú celú plo
chu papiera, je vynechaná po oboch stra
nách oválna plocha rámujúca vodotlačový 
abraz. Lícna strana bankovky je tlačená 
farbou oceľovo belasou, technikou kníhlla- 
čovou, rubová strana je vytlačená farbou 
mcdrozeľenou, technikou meditlačovou 
(tlač z rytiny). Na oboch stranách bankov
ky, naľavo pod obrazovou výzdobou je 
vytlačené drobným písmom meno pôvodcu 
návrhu bankovky: Š. BEDNAR a na líco
vej strane napravo pod obrazom je vytla
čené označenie tlačiarne: GIESECKE 
& DEVRIENT,

Líce bankovky je vyzdobené na pravej 
strane medailónovým obrazom kniežaťa 
Pribinu. Hlava Pribinova je v kruhovom 
rámci z lipových listov, hore v rámci je ná- 

pis „Knieža Pribina**,  dolu letopočet 
,,833“. Okolo medailónu je nepravidelná 
obruba archaických ornamentov, ktoré 
prechodia do jemne prepletaných ozdôb 
(guillochových, tvorených svetlými vlnov- 
kovými čiarami). Pod medailónom podo
bizne Pribinovej, naľavo v pololtruhu je 
románsky kostolík, ako symbol kresťan
stva, napravo rukova€ meča, tri obilné 
klasy a vavrínová vetvička, ako symboly 
mocí, hospodárenia a mieru. Táto obrazo
vá kompozícia je zarámovaná do dekora
tívneho rámca, ktorý rámuje dookola celú 
plochu bankovky.
.Rámec je komponovaný z polokružni- 

cových čiar prepletajúcich 眄 v nich je 
guillochované čiarkovanie a číslice i pís
mená „100" a “Ks“. Vo všetkých štyroch 
rohoch rámca sú kruhové ružice, v kto
rých sú svetlé číslice ”100“.

Na prostriedku ľavej casti lícovej stra
ny je nápis (vytlačený farbou, ktorou je 
tlačená celá obrazová kompozícia):

Táto bankovka, vydaná podľa vládneho 
nariadenia s mocou zákona zo dna
4. apríla 1939 číslo 44 SI. z., platí ヾ ‚í ■-.■ ♦— 

STO
KORÚN 

SLOVENSKÝCH

V Bratislave dňa 7. októbra 1940.

SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 
V BRATISLAVE

Dr. Karvaš, Kollár,
guvemér, riadíteT.

Pod týmto popisom v spodnom ôkrajo- 
vom rámci na pretínajúcich 6a palokruž- 
niacích je vkomponovaný negatívny nápis 
výstrahy： FALŠOVANIE BANKOVIEK SA 
TRESTÁ,

Naľavo od textu je biela oválna plocha 
a hore nad ňou je vytlačené rumelkové 
červenou farbou označenie serie jedným 
velkým písmenom a jedno*  až dvajmiefit- 
nym číslom a dolu pod oválom je vytla
čené šestimiestne číslo bankovky.

Lícna strana bankovky je chránená 
dvoma podtlačami, z ktorých jedna je tla
čená írifiom okrové zelenou da oranžovej 
k okrové zelenej farbe a pokrýva celú plo
chu a presahuje po stranách kúsok z plo
chy hlavnej kresby, druhá podtlač je nežne 
zelená. Heto dve podtlače 6a tak pretína
jú sústavou rovných, oblúkových a vlnov- 
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kových čiarkovaní, že vytvárajú dekora
tívny obraz Číslice „lOO*',  nápisov “SR” 
a „SLOVENSKA REPUBLIKA", ako aj 
ornamentálny obraz dckoralívnej ružice 
z prvkov ľudovej ornamentiky.

Rytina na rubovej strane bankovky 
predstavuje na Ťavej elrane ženskú alego
rickú postavu „vlasti". Postava je kompo
novaná v polohe sediacej a je umiestená 
v kopcovitej slovenskej krajine; v pozadí 
sa rysujú tri vrchy s dvojkrížom, od kto
rých rozvetvujú sa na všetky strany lúče. 
Pravá ruka postavy spočíva na štíte so 
štátnym znakom a drží v nej svitok papie
ra, ako 6ymbol zákonodarstva. V ľavej ru
ke drží ratolest mieru； Pri jej nohách 6Ú 
soskupené： obilný snop, hruška a jablko, 
kniha, kladiva a ozubené koleso, ako sym
boly poľnohospodárstva, kultúry a výroby. 
Nad krajinou, napravo od p oda vy lieta 
holubičí pár, ako 6ymbol lá<sky a spolupat- 
ričnoisti. V rámci nalavo od kompozície 
alegorickej postavy je sväzok troch prútov 
Svätoplukových, ako symbol svornosti, 
pod nim lipové liisly a nad nim vínový 
strapec.

Na pravej strane (rubu bankovky), 
okolo bielej oválnej plochy je svetlé guillo- 
chové rastrovanie z jemných pletených 
vlnoviek, V nich nad oválom rámuje biely 
ovál lipová vetvička a dolu pod oválom 
vetvička ihličnatého stromu, ako doplne
nie symbolov bohatstva a darov zeme. Na
pravo od oválu je pá<s komponovaný 
z prvkov Tudovej ornamentiky. Hore a do
le abrubuje celú kompozíciu dekoratívny 
rámec složený z opakovaných prvkov pol- 
oblúkových a vlnovkových čiar, v ktorých 
sú vyryté guillochové vlnovky, lipové troj
lístky a číslice „100".

Vo všetkých štyroch rohoch rámca sú 
guillochové ružice s číslicou „100".

Na prostriedku je modrozelenou far
bou vytlačený nápis: SLOVENSKÁ NÁ
RODNÁ BANKA. Pod ním velká číslica 
„100" a nižšie nápisy:

STO KORÚN SLOVENSKÝCH 
HUNDERT KS

CTO KS SZAZ KS

Pod tlač rubovej strany bankovky tvo
ria dve farby, z ktorých jedna prechádza 
irisom z modrozelenej do oranžovej farby, 
druhá je farby svetle olivovozelenej. Vec
nou kreâboUf vlnovkami a rôzne lomený
mi čiarami sa Lieto dve farby prelínajú ale
bo doplňujú tak, že utvárajú dekoratívny 

obraz číslice „100*',  nápisov “STO" a „STO 
KORÚN SLOVENSKÝCH1', ako aj krepia 
podoby rôznych druhov stromových listov, 
kvetov, plodov ovocia a rôznych druhov 
zeleniny. Jemné rytinové kolmé čiarkova
nie hlavnej kresby prikrýva do stratená 
k prostriedku podtlačovú čas(.

189.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 21.augusta 1941, 

ktorou sa uverejňuje opatreaie Slovenskej 
národnej banky v Bratislave o úprave pla
tobného styku medzi Slovenskou republi

kou a Dánskym královstvom.

Podlá § 4 vládneho nariadenia č.179/ 
1931 Sb. z. a n., ktorým sa vykonáva usta
novenie § 2, bodu 2 zákona č. 7/1924 Sb. 

• z. a n., ako aj § 9 opatrenia Stáleho vý
boru č. 1Ó6/1929 Sb. z. a n.f a podfa § 1 
vládneho nariadenia č. 3.1939 SI. z. vyhla
sujem opatrenie Slovenskej národnej ban- 

I ky v Bratislave č. 33.
Dr, Pružinský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky 

(č. 33)
zo dňa 1.augusta 1941

o úprave platobného styku medzi Sloven
skou republikou a Dánskym královstvom.

§1・
Platy vyplývajúce zo vzájomného tova

rového styku medzi Slovenskou republikou 
a Dánskym královstvom budú sa uskutoč
ňovať súkromnými kompezáciami v smysle 
sloveihsko-dánskej medzištátnej obchodnej 
dohody zo dňa 29. júla 1941.

(り Na pohfadávky za tovar vyvezený 
do Dánska vzťahujú sa ustanovenia opatre
nia Slovenskej národnej banky č.10, uve
rejneného vyhláškou ministra financií č. 
251/1939 SI. z.

ド)Rovnako sa vzťahujú na vývoz do 
Dánska ustanovenia opatrenia Slovenskej 
národnej banky č, 9, uverejneného vyhláš
kou ministra financií č. 225/1939 SI. z.
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Slovenská národná banka bude vyberať 
z udelených povolení 3' manipulačného 
poplatku, najmenej však Ks 5.—.

§ 4.
Toto opatrenie piati od 1.augusta 1941. 
SLOVTNSKA NÁRODNÁ BANKA

V BRATISLAVE.
Viceguvernér:

Dr. Fundárek v. r.
Nám. riaditel:

• Dr. Virsik v. r.

190.
Nariadenie

zo dna 21.áugusta 1941, 
ktorým sa doplňuje nariadenie o niekto
rých opatreniach v obore priamych dsní( 
dane z obratu, dávky z majetku a z prí
rastku na majetku a poplatkov u židov
ských daňových a poplatkových subjektov.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 
zákona č. 210/1940 SL z. nariaďuje:

Nariadenie č. 315/1940 SL z. doplňuje 
sa takto:

Článok 1.

Za § 4 vkladá sa § 4a tohto znenia: 
(.§ 4a.

(り Za nedoplatky priamych daní s pri- | 
rážkami a s prislušenstvomt dane 2 obratu 
a prepychovej s príslušenstvom, dávky z 
majetku a z prírastku na majetku s príslu- 
šeoftvom a pokút a trestov s príslušen
stvom, a to bez zreteľa na to, či nedoplat
ky pochádzajú z času pred alebo po nado
budnutí účinnosti tohto nariadenia, ručia 
osobne a celým svojím majelkom manželia 
a osoby príbuzné alebo fiošvagrené až do 
druhého stupňa vpočítane, ktoré žijú ale
bo v ča^e vzniku daňovej alebo dávkovej 
povinnosti respektíve v Ese spáchania 
trestného činu, pre ktorý sa trest alebo 
pokuta vymeraly, žily s daňovníkom v 
spoločnej domácnosti a sú osobami uve
denými v § 1,ods. L Ak jeden z viace
rých ručiteľov zaplatil nedoplatok (jeho 
čas f), má ohľadom časti, ktorá pomerne 
pripadá na ostatných ruditeTov podľa ich 
počtu poradom civilného práva uplatno- 

valcFný nárok na náhradu proti týmto ru
čiteľom. ヽ

(•) Pre daňové subjekty uvedené v § 1, 
ods.1 siispcndujii sa ustanovenia § 264, 
ods.1,č. 3 a 5 a ods. 3 zákona o priamych 
daniach". ヽ

Článok 2.
Za § 7 vkladá <sa § 7a tohto znenia： 

..S 7a.
(')Za poplatkové nedoplatky, tresty a 

pokuty, a to bez zreteľa na to, či pochá
dzajú z času pred alebo po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia, ručia osobné 
subjekty( uvedené v § 1,ods.1,ktoré 
nadobudly majetkové predmety od po- 
platníka-Žida (§ 1,ods.1)darom ale
bo úkonom zastierajúcim darovanie, a to 
do výšky hodnoty majetku takto nadobud
nutého. Medzi manželmi a príbuznými a 
sošvagrenými až .do druhého stupňa po
kladá sa úplatný prevod majetkový za 
dar alebo za úkon zastierajúci darovanie; 
tento predpoklad neplatí, ak kúpite! hod
noverne preukáže, že mal prostriedky na 
vyrovnanie kúpnej ceny a ju aj skutočne 
vyplatil- Potvrdenie zaplatenia kúpnej ce
ny v smluve nestačí.

ド)Ustanovenia § 36 zákonného čstánku 
XI/1918 o vecnom ručení platia voči oso
bám uvedeným v § 1,ods.1 bez časového 
obmedzenia, ale bez ujmy práv nadobud
nutých nežidmi.*'

Článok 3,
Toto nariadenie nadobúda účinnom*  

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií.

Dr, Tuka v. r.
Dr. Pružinský v. r.

191.
Vládne nariadenie 

zo dňa 21.augusta 1941 
o zmene vládneho nariadenia

č, 168/1927 Sb. z. a n. 
Vláda Slovenskej republiky podľa zá

kona č. 114/1927 Sb. z. a n. nariaduje:

§ L
Ustanovenia prílohy A k vládnemu na

riadeniu č. 168/1927 Sb, z. a n.( oddielu 
IV. bod 1(záhlavia “A Zviera táM, ods.1 
a 2 sa zrušujú a nahradzujú týmto znením:
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„(') Dovoz a prevoz jcdnokopylníkov 
(koni, oslov, mulíc a mezkov), hovädzieho 
dobytka (býkov, volov, kráv a mladého 
dobytka hovädzieho), dobytka škopového 
(baranov, oviec a jahniat), kozieho (capov, 
kôz a kozliat) a bravčového, ako aj hydiny 
6 výnimkou holubov dopravovaných poš
tou, laktiež dovoz včiel (matiek, rojov a 
včelstiev), zásielok králikov, ak je v jed
nej viac ako 20 kusov, a sladkovodných 
rýb, je dovolený len s veterinárnym povo
lením.

ド)Bez veterinárneho povolenia je do
volený dovoz a prevoz psov a mačiek, 
s výnimkou psov a mačiek dopravovaných 
z Generálneho GouvernementUf Rumun
ska, Chorvátska, Grécka ä zemí( na vý
chod od týchlú ležiacich; taktiež je oslo
bodený od. veterinárneho povolenia dovoz 
a prevoz zvierat určených pre vedecké 
účely a zoologické záhrady, cirkusy a zve
rince —<s výnimkou prežuvavcov a ošípa
ných —ako aj zvierat cirkusových alebo 
chovaných vo zverincoch, dopravovaných 
železnicou alebo loďou, vtáJtov divokých 
a vtákov chovaných v klietkach v domác
nostiach, ako aj prevoz včiel, králikov bez 
ohľadu ni počet a sladkovodných rýb a 
dovoz rýb pre akváriá.*'  

jú nemocnice a liečebné ústavy, ktorých 
majitelom alebo spolumajilelcm je židov
ská osoba íyzícká alebo sdruženie ta
kýchto 066b |§ 1 vl.nár. t. 631939 SI. z. 
a § 1 nár. č. 303/1940 SL zj.

§ 3.
Ustanovenie § 59 zák. čl. XIV,1870 

platí pre židovské nemocnice len nhradom 
tých chorých, ktorí sú Židia (§ 1 vl. nár. 
& 63/1939 SL z.).

§ 4.
Kto prijme do židovskej nemocnice, 

respektíve židovského liečebného ústavu 
nežidovskú osobu proli ustanoveniu § 1 
dopusti sa priestupku, ktorý tresce okres
ný (štátny policajný) úrad peňažným tre
stom od Ks 200.— do Ks 10.000^—. Ne- 
vymožiterný peňažný trest má sa premeniť 
na zavretie podfa miery zavinenia od 1 
△o 30 dni.

§ 5.
Toto nariadenie nadobudne účinnost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
vnútra.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

lolo nariadenie nadobúda účinnost 15 
dňom po vyhlásení; vykoná ho minister 
hospodárstva.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Medrický v. r.

192.
.Nariadenie 

zo dna 21.augusta 1941
o zákaze prijímania nežidovských osôb do 
židovských nemocníc a liečebných ústavov.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 
zákona č. 210/1940 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
Zakazuje sa prijať do židovských ne

mocníc, potažne do židovských liečebných 
ústavov nežidovské osoby okrem prípadov 

i poskytnutia prvej pomoci.

i § 2.

Pod židovskými nemocnicami, poťažne 
židovskými iliečcbnými ústavmi sa rozume*

193.
Vládne nariadenie 

zo dňa 21.augusta 1941
o určení osôbf ktorým možno prideliť poF- 
nohospodárske nehnutcFnosti do rentovej 

árendy.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 35, 

ods. 2 zákona č. 46/1940 SL z. nariaďuje:

§ t
Štátny pozemkový úrad môže prideliC 

pofnohospadàrske nehnuteľnosti do rento
vej árendy za podmienok, určených v § 35, 
ods.1 zákona č. 46/1940 SI. z. aj vojnovým 
poškodencom (§ 2), vojenským poddòstoj- 
nikom z povolania, ktorí absolvovali roT- 
nícky kurzt absolventom hospodárskych 
škôl a takým aktívnym roTníkom, ktorí 
majú najmenej päf nezaopatrených delí.

§ 2.
Vojnovými poškodencami podfa § 1 sú: 
1.invalidi, t. j. osoby, ktorých pracov

ná schopnosť bola dočasne alebo trvale 
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snižená, alebo ktoré ju úplne stratily, a to 
pre poranenie alebo chorobu, ziskantí ale
bo zhoršenú

a) v bojoch slovenskej armády po vy
hlásení samoslalnosli slovenského šlálUi

b) pri konaní osobných úkonov za bo
jov, uvedených pod pism. a),

c) v zaiatí;
2. príslušníci osôb, uvedených pod bo

dom 1,na ktcrých výživu sú tido osoby 
povinné prispievať podľa platných predpi
sov；

3. pozostalí po padlých alebo nezvest
ných osobách, ktoré sa zúčastnily bojov 
slovenskej armády po vyhlásení samostat
nosť slovenského šlátu, alebo ktoré kona
ly osobné úkony za týchto bojov, na kto
rých vSživu boly tieto osoby za života po
vinné prispievať podlá platných predpi
sov;

4. pozostalí po mŕtvych alebo nezvest
ných osobách, uvedených pod bodom 1,na 
ktorých výživu boly tieto osoby za života 
povinné prispieval podlá platných predpi
sov.

§3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosf 

dnom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr, Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
aj za ministra Sia斗• Sivák V. r.

Čatloš v. r.

194.
Nariadenie 

zo dna 21.augusta 1941 
g obmedzení Židcv nakladať s peňažnými 
hotovesťami, cennými papiermi a draho- 

kamami.

DIEL PRVÝ.
Viazané účty.

§ t
(*)  Všetky platby v prospech Židov, ne

židovských manže-lov (manželiek) Židov, 
ako aj v prospech židovských podnikov 
a židovských sdruženi (§ 1 nár. č. 303/1940 
SI. z.) možno konať len na viazaný účet 
príjemcu u niektorého peňažného ústavu, 
uvedeného v sozname určenom Minister*  
stvom financií v dohode s Ústredným ho^ 
spodárskym úradom. Tento soznam vy
hlasuje Ministerstvo financií v Úradných 
novinách.

(;)N?koľko ；olo nariadenie neustano
vuje ináč, zakazuje sa osobám — sdruže- 
niam — (podnikom) uvedeným v ods.1 
prijimaf akékolvek platby iným spôso
bom, než je uvedený v ods.1.

(a) Uslanovenia ods.1 a 2 6a nevzťa- 
hujú na židovské podniky, ktoré sú pod 
dočasnou správou.

§ 2.
(*)  Osoby (sdruženia osôb), uvedené 

v § 1,ods.1 sú povinné — ak tak dosiaľ 
neučinily — oznániiť peňažnému ústavu, 
že ich účet je viazaný podlá tohto naria- 
denia.

(J Peňažné ústavy sú povinné viazané 
účíy (§ 1,ods.1)—ak sa tak dosiaľ už 
nesialo — označif ako židovské a oznájniE 
ich Ústrednému hospodárskemu úradu.

§ 3.
Na viazaný účet (§ 1(ods.1)Sa nemu- 

isia skladaf odpočivné piaty, platby za to
var a platby za výkony pri prevádzke 
podniku alebo pri výkone povolania, ak 
je pri nich ob/yklé platenie v hotovosii.

Rlatiter je povinný poukázaf na via
zaný účet u peňažného ústavu (§ 1, 
ods.1),ktorý mu príjemca označí. Ak pr? 
jemca takýto peňažný ústav neoznačí, má 
sa platba (platby) složiť na viazaný účet 
u Poštovej sporitefne.

§ 5. *
(')Osoby, uvedené v § 1,ods.1,môžu 

so všetkých svojich viazaných účtov, ve*  
dených u toho istého alebo u rozličných 
peňažných ústavov, vybrať na vydržova
nie seba a svojich rodinných príslušníkov 
týždenne úhrnom Ks 500, ak osobitné 
predpisy neustanovujú inak.

ド)Ústredný hospodársky úrad môže 
vyhláškou v Úradných novinách alebo v je
dnotlivých odôvodnených prípadoch pí
somným rozhodnutím snížil alebo zvýšiť 
sumu uvedenú v ods.1.

§ 6'
Výbery v hotovostí alebo poukazom 

s viazaných účtov — vyjmúc prípady uve
dené v § 5 — sú prípustné bez osobitné
ho povolenia Ústredného hospodárskeho 
úradu len, ak ide o dane, dávky a poplat
ky alebo iné záväzky voči štátu alebo ak
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§ 9,
Previest vkladné knižky osôb (sdru- 

žení osôb) uvedených v § 7, ods.1 na iné 
osoby (sdruženia osôb), ako aj prenáíat 
cenné papiere z jedného peňažného ústa
vu na druhýi možno len s povolením 
Ústredného hospodárskeho úradu.

§ 10.
Osoby (sdruženia osôb), uvedené v § 7, 

ods.1 môžu zriadoval u peňažných ústa
vov bezpečnostné schránky a uzavreté 
úschovy okrem depozitov podîa §§ 7 a 8 
len s povolením Ústredného hospadírske*  
ho úradu.

§ 11.
Výbery z depozitov (§§ 7 a 8), z bez

pečnostných schránok a uzavretých 
úschov (§ 10] sú prípustné len s povole
ním Ústredného hospodárskeho úradu.

DIEL TRETÍ.
Obmedzenie výberov z vkladov a účtov.

§ 12.
C) Židia, nežidovskí manželia (manžel

ky) Židov a židovské sdruženia môžu 
z vkladov na vkladných knižkách alebo na 
bežných, žírových, šekových alebo iných 
účtoch — bez ohľadu na ゆ či znejú na 
meno, heslo a podobne —, vedených u to
ho istého alebo u rozličných peňažných 
ústavov, počítajúc v to aj Poštovú sporitel- 
ňu, vybrať na vydržovanie seba a svojich 
rodinných príslušníkov týždenne úhrnom 
najviac Ks 500, ak osobitné právne pred
pisy neustanovujú inak.

ド)Ústredný hospodársky úrad môže 
vyhláškou v Úradných novinách alebo 
v jednotlivých odôvodnených prípadoch 
písomným rozhodnutím snížiť alebo zvýšiť 
sumu uvedenú v ods.1.

§ 13.
Výbery v hotovosti alebo poukazom 

z vkladov a účtov uvedených v § 12 nad 
mieru tam určenú sú prípustné bez osobit
ného povolenia Ústredného hospodárskeho 
úradu len, ak ide o dane, dávky, poplat
ky alebo iné záväzky voči štátu, samo
správnym sväzkom a verejnoprávnym po
isťovacím úátavom, alebo ak ide o úhradu 
skutočných prevádzkových nákladov ale
bo platov za výkony, ktorých potreba bu
de dokázaná vyplácajúcemu peňažnému

ide o úhradu skutočných prevádzkových । 
nákladov, ktorých potreba bude dokázaná 
vyplácajúcemu peňažnému ústavu pred
ložením dokladov.

DIEL DRUHY.
O úschovách.

§ Z
(')Židia, nežidovákí manželia (manžel

ky) Židov a židovské sdruženia (§ 1,ods.1 
nár. č. 303/1940 SI. z.) sú povinní skladať 
do depozitu znejúceho na i oh meno, u nie
ktorej devízovej banky alebo u iného tu
zemského peňažného ústavu podfa sozna
mu, určeného Ministerstvom financií v do
hode s Ústredným hospodárskym úradom, 
všetky účastiny, kuksy, pevne zúročitelné 
hodnoty (efekty) a cenné papiere podob
ného druhu. Složenie musi sa stai do 8 
dni po nadobudnutí jednotlivých cenných 
papierov, poťažne po uskutočnení výmeny 
cenných papierov a žrebov, ktorých via
zaná úschova bola nariadená osobitnými 
právnymi predpismi (ods. 2).

(2) Povinnosť skladania podfa ods.1! 
nevzťahuje sa na žreby Slovenskej triednej i 
loterie, ako aj na cenné papiere a žreby, 
ktorých viazaná úschova bola nariadená 
osobitnými právnymi predpismi.

(3) Povinnosť uvedená v ods.1 posti
huje aj nežidovského držiteTa (dotentora) 
hodnôt (efektov) tam uvedených, ak ich 
drží pre o»soby (sdruženia osôb), uvedené 
v ods.1.

(り Práva, ktoré sú na cenných papie
roch, zostávajú odovzdaním nedotknuté.

(:j Soznam peňažných ústavov podfa 
ods. 1 vyhlási Ministerstvo financií 
v Úradných novinách.

§8.
Ustanovenia § 7 vzťahujú 6a tiež na 

predmety zo zlata ale*bo  platiny z ich slia- 
lín navzájom alebo s inými kovmi； a 
to aj vtedy, ak sú tieto predmety len 
zčasti zo zlata alebo platiny (sliatín) a 
tiež na drahokamy a perly í nevzťahujú 
sa však na:

a) snubný prsteň vlastný a snubný 
prsteň zomrelého manžela,

b) náhražky zubov z drahých kovov, 
ak sa ich ako takých užíva,

c) tovar., ktorý je predmetom obvyk
lého výkonu obchodnej alebo inej živno
stenskej činnosti (zlatníckej, klenotníckej, 
hodinárskej, zubo technickej a pod.).
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ústavu predložením dokladov. Správnosť 
týchto dokladov o potrebu úhrady pre
vádzkových nákladov ohfadom židovských 
podnikov (závodov) a domov, kde boli 
ustanovení dôverníci alebo dočasní správ
covia, preskumávajú a potvrdzujú títo. 
Výplaty na dane, dávky, poplatky a iné 
záväzky voči štátu, eamosprávnym sväz
kom a verejnoprávnym poisťovacím ústa
vom vykonajú ústavy (§ 12, ods.1.)pria
mo.

§ 14.
Podrobnosti o spôsobe vyplácania 

z vkladov a účtov (§§ 12 a 13) určí Ústred
ný hospodársky úrad.

DIEL ŠTVRTÝ.
Povinnost Židov ukladať peňažné hotovosti 

na vkladné Imizky.
§ 15.

(')Židia, nežidovskí manželia (manžel
ky) Židov a židovské sdruženia sú povinní 
ukladaf peňažné hotovosti nad výšku uve
denú v § 16 na vkladné knižky, znejúce 
na vlastné meno, u peňažného ústavu, 
oprávneného prijímať vklady na knižky. 
I pre tieto vklady platia ustanovenia §§ 
12 až 14.

ド)Peňažné hotovosti treba uložif naj
neskoršie do 3 dní od ich prijatia;

§ 16.
Osoby uvedené v § 15, ods.1 nesmú 

mat u seba väčšiu sumu, než ktorá:
a) zodpovedá ich životnej miere a ži

votnej miere ich rodiny, najviac však Ks 
10C0 na jednu osobu.

b) je potrebná na prevádzku podniku 
alebo výkon povolania, najviac však vo 
výške 5% obratu, docieleného v posled
nom roku.

§ 17.
Výnimky z ustanovení §§ 15 a 16 mô

že povoliť Ústredný hospodársky úrad.

DIEL PIATY.
Ustanovenia trestné a záverečné,

§ 18.
Porušenie ustanovení §§ 1,2, 4 až 14 

a §§ 15 a 16 6a trestá ako fažký dôchod
kový priestupok podľa ustanovení zákona 
č. 771924 Sb. z. a n, v znení právnych 
predpisov lento zákon meniacich a do
plňujúcich. I

§ 19.
Nariadenie č. 271/1940 SI. z., č. 272/1940 

SI. z. a č. 293/1940 SI. z. 6a zružujú.

§ 20.
Toto nariadenie nadobúda účinnosE 

dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda 
vlády so zúčastnenými ministrami,

〜Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r.
aj za immistra Slanú,

Dr. Medrický v, r.

195.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 21.augusta 1941

o priechodnom opatrení pôdy rGlníkom- 
utečencom nútenou krátkodobou árendou.

Vláda Slovenskej republiky podfa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ L
Vlastníci, árendátorí a iní užívatelia 

poTnohospodárskej pôdy vo výmere nad 50 
ha 6Ú povinní na príkaz Štátneho pozem
kového úradu daf z tejto užívanej pôdy do 
výšky 10 percent do árendy slovenským 
rqrníkom-utečenconii a to najdlhšie na tr; 
roky. Vlastníci, árendátorí a iní užívatelia 
pôdy vo výmere nad 50 ha <sú povinní 

J v prípade potreby postarať 6a aj o také 
ubytovanie im do nútenej árendy pridele
ných rofnikov-utecencov, ktoré im umož
ní riadne hospodáriť na árendovanom po*  
zemku.

Žiadosti o prídel nútenej á'rendy vyba
vuje príslušná štátna obvodová úradovňa 
pre pozemkovú reformu. Proti jej rozhod
nutiu možno 6a odvolať na Štátny pozem
kový úrad, avšak bez odkladného účinku. 
Štátnej obvodovej úradovni pre pozemko
vú reformu pri výkone je nápomocný 
okresný úrad, v obvode ktorého statok 
leží.

Jednotlivý uchádzač o prídel nútenej 
árendy môže dotstaf do árendy najviac 15 
ha pôdy. Pri určení výmery má 6a braf do
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úvahy uznaná polreba uchádzačova, pri
čom nesmú ulrpeť záujmy výroby na do
tyčnom ho-spodáriskom celku, najmä po
trebná surovinová základňa poľnohospo- 
dàrskeho priemyslu( ani záujmy osôb na 
ňom trvale zames Lnaných.

§4.
(*)  Nútený árendátor je povinný koncom 

hospodárskeho roku, najneiskoršie do 1, 
októbra, zaplatiť árendovné vlaßlníkovi 
(árendátorovi alebo užívatefovi): inak 
stráca nárok na árendu pre budúci rok.

(a) Ak nedôjde medzi vlastníkom, áren- 
dátorom alebo iným užívateľom polnoho- 
spodánskej pôdy a núteným árendátorom 
k dohade o náhrade nákladov, investova
ných do pôdy, danej do nútenej árendy, 
určí jej výšku Štátny pozemkový úrad.

§ 5.

O prídeloch a árende rozhoduje štátna 
obvodová úradovňa pre pozemkovú refor
mu, o prípadných, súkromnoprávnych otáz
kach príslušný okresný súd.

§ 6.
(')Árendy (nájmy), zriadené podTa 

vládneho nariadenia č. 5/1939 SI, z. v zne
ní vládneho nariadenia č. 88/1939 SI. z. sa 
predlžujú za doterajších podmienok, a to 
najdlhšie na čas, uvedený v § 1.

ド)Štátny pozemkový úrad môže na 
odôvodnenú žiadosť ktorejkofvek strany 
árendálneho (nájomného) pomeru tento 
zrušiť aj pred uplynutím času v ods.1 uve
deného, ale len ku koncu hospodárskeho 
roku s výpovednou lehotou aspoň 30- 
dňovou.

§ 7-
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dh Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
aj za ministra Stanu, Sivák V. r.

Čatloš v. r.

196.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 21.augusta 1941

O zachovaní nárokov na poistné dávky 
z verejnoprávneho nemocenského poistenia 
osôb povolaných k službe počas brannej 

pohotovosti.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaduje:

§ L
(')Osobe, povolanej do vojenskej alebo 

inej služby v záujme obrany štátu počas 
trvania brannej pohotovosti (vyhláška č. 
115/1941 SL z.)f ak do 22. júna 1941 neza- 
nikly jej nároky na poistné dávky z verej
noprávneho nemocenského poistenia, pre
dlžuje sa ochranná lehota ohľadom náro
kov na dávky v nemoci pre rodinných prí
slušníkov, plynúca z poistenia u posledné
ho nositeľa jeho nemocenského poistenia, 
o čas, v ktorom vykonáva takúto službu.

C) Čas, v ktorom osoba koná službu 
uvedenú v ods.1,započíta sa ako čas po
istený v prípade, že poskytnutie určitej 
dávky nemocenského poistenia je viazané 
na splaenie čakacieho času.

Toto nariadenie platí od 22. júna 1941; 
vykoná ho minister vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r. - Dr, Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
hj za ministra Stanu. Sivák V. r.

Čatloš v. r.

197.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 21.augusta 1941

o likvidácii administratívnych záväzkov 
bývalej Česko-Slovenskej republiky a bý
valej Slovenskej krajiny ako samosprávne- 

ho sväzku.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje;
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(*)  Minister financií sa splnomocňuje 
vyrovnať administralívne záväzky bývalej 
Česko-Slovenskej republiky, prevzaté Slo
venskou republikou podlá dohody, uverej
nenej vyhláškou ministra zahraničných ve
ci č.163 1941 SI. z., ako aj záväzky býva- 
lej S'.ovenskej krajiny ako samosprávneho 
sväzku (zák. č.125 1927 Sb. z. a n,).

(-)Záväzky do 5000.— Ks sa vyrovnajú 
celé v hotovosii, záväzky prevyšujúce 
5000.— Ks — zpolovice v hotovosii a 
zpolovice štátnymi pokladničnými po
ukážkami (§ 2). Pchladávky jedného ve
riteľa —pri určení spôsobu úhrady — sa 
spočítajú.

§ 2.
(l) Na úhradu záväzkov uvedených v § 

1 vydá minister financií podľa zákona č. 
59.1941 SI. z. 3½°/o štátne pokladničné 
poukážky do úhrnnei výšky 200,000.000.— 
Ks.

ド)Veritelia sú povinní prijaf na uspo
kojenie svojich požiadaviek podľa § 1 štát
ne pokladničné poukážky v nominálnej 
hodnote.

(3) V nominálnej hodnote sa vyúčtujú aj 
dlhopisy pôžičky hospodárskej obrody SIo- 

venska, klorc boly vydané veriteľom ako 
preddavky podľa vládneho nariadenia č. 
61/1940 SI. z. na vyrovnanie ich pohľadá
vok uvedených v § 1.

§ 3.
Štátne pokladničné poukážky neupo

trebené (zvyšujúce) na úhradu záväzkov 
uvedených v § 1 môže minister fmancií od
predať na peňažnom trhu a výťažok po
užiť na úhradu záväzkov v hoLovostí podľa 
§ 1,ods. 2, ako aj na úhradu iných záväz
kov dohodou prevzatých.

§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v, r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr, Medrický v. r.
aj m ministra Stanu, Sivák V. r.

Čatloš v. r.

Tlač； Andrej v Bratislave, T ríeda kr6【a Alexandra E. 12.
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198.
Nariadenie

zo dňa 9. septembra 1941
o právnom postavení Židov.

Vláda Slovenskej reipubliky podľa § 1 
zákona č. 210/1940 SL z. nariaďuje:

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA..
Vymedzenie pojmtL

§ 1.
(り Za Žida podľa tohto nariadenia 6a 

bez ohľadu na pohlavie pokladá:
a) kto pochádza najmenej od troch po

dľa raisy židovských slarýďh rodičov;
b) židovský miešanec, ktorý pochádza 

od dvoch podľa rasy židovských starých 
rodičov [§ 2., písní, a)], ak

1. dňa 20. apríla 1939 bol alebo po tom
to dni sa stal príslušníkom izraelitakého 
(židovsíkého) vyznania,

2, po 20. apríli 1939 vstúpil do man
želstva so Židom [píism. a)],

3. pochádza z manželistva so Židom 
[písní, a)], uzavretého po 20. apríli 1939,

4. pochádza z nemanželského styku so 
Židom [písní, a)] a narodil 6a ako neman
želské dieťa po 20, februári 1940.

C) Za židovského starého rodiča podľa 
rasy v smysle ustanovení tohto nariadenia 
má sa pokladať ten, kto patril k izraeilút- 
6-kému (židovS'kému) vyznaniu.

§ 2.

Za židovského miešanca podľa tohto 
nariadenia sa pokladá:

a) kto pochádza od dvoch podľa rasy 
židovských fitarých rodičov (§ L ods. 2)) 
ak s貧 podľa § 1(písní, b) nepokladá za 
Žida,

b) kto pochádza od jedného podľa rasy 
židovského starého rodiča (§ 1,ods. 2).

rejnoprávnych korporácií a ustanovizní 
majú v prípadoch, v ktorých je to pre ich 
rozhodnutie (opatrenie a pôd.) nevyhnutne 
potrebné, žiadaE od strany potvrdenie 
o tom, ža nie je Žid, potažne židovský 
miešanec,

ド)Úrady, súdy a orgány (ods.1),ne
majú žiadaf potvrdenie podľa ods.1 v prí
pade, aik je im z predložených dokladov 
alebo ináč známe, že strana nie je Žid, 
poťažne židovský miešanec.

(3) Potvrdenia podlá ods.1 vydávajú 
obecné (obvodné) notárske úrady — v 
Bra>tislave Štátny matričný úrad — prí
slušné podľa bydliska.

C) Pre osoby, ktoré nemajú na území 
Slovemskej republiky bydlisko, vydáva po
tvrdenie (ods.1)StKny matričný úrad 
v Brat闻ave.

(°) V pochybných prípadoch, ci je nie
kto Žid, židovský miešanec, alebo nie, 
rozhoduje Ministerstvo vnútra. O rozhod
nutie môže žiadaf taik strana, ako aj úradt 
súd alelbo orgán verejnoprávnej korporá
cie, poťažne ustanovizne.-

(°) Matričné výťahy potrebné pre vy
danie potvrdenia podľa ods.1(výslovne 
na ten cieľ vydané a ako také označené, 
nepodliehajú kolkom ani poplatkom. Výš
ku odmeny, ktorú sú oprávnení vyberať 
cirkevní matTÍ^kári za tieto výtahy, určí 
minister vnútra vyhláškou.

§ 4.

Za židovské sdruženie podľa tohto na
riadenia treba považovať：

a) verejnú obchodnú spoločnosť, ak 
aspoň polovica spoločníkov sú Židia (ži- 
dovsìké sdruženiá) a súčasne ak aspoň po- 
loivíca účasti sa zisku spoločnosti patri 
Židom (židovským fidružemam),

b) komanditnu spoločnosť ak aspoň 
polovica komanditíßiov a aspoň polovica 
verejných spoločníkov sú Židia (židovské 
sdruženia), aQebo ak aspoň polovica úča  
sti na zisku spoločností patrí Židom (ži
dovským sdruženiamjt

*
(l) Pokraču]úce( poťažne na polkračo- 

vanie príslušné úrady, súdy a orgány ve-

Cena Ks 8.40,
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c) účaslinnú spolocnosf alebo družstvo, 
ak viac ako jedna štvrtina členov správ
nej rady sú 2idia, alebo ak aspoň pclo- 
vica základnej istiny p虱ri Židom (židov
ským fidriiženiam); pritom sa neberie zre
teľ na členov správnej rady, ktorí sú cu
dzincami a majú stálé bydlisko v cudzo
zemsku,

d) spolocnosf s obmedzeným ručením, 
ak aspod jedna štvrtina jednateľov sú Ži
dia, alebo ak aspoň polovica kmeňového 
kapitálu patrí Židom (židovským sdruže- 
niam),

e) ťažiarstvo, ak štvrtina členov sprá
vy sú Židia, alebo ak aspoň polovica kuk- 
sov patrí Židom (židovským sdruieniam), 

f) právnu osobu (spoíok, základina, 
fond a pcd.) alebo iný súbor osôb alebo 
majetku, ktorých ciefom je napomáhať ži
dovské záujmy, alebo ktorých ^jspoň po
lovica členov sú Židia (židovské sdruže
nia), ak len nejde o útvary zriadené na 
základe osobitných právnych predpisov.

§ 5.

Židovskú alebo nežidovskú povahu 
sdruženia (§ 4) určuje v pochybných prí
padoch Üstredny hospodársky úrad.

ČASŤ PRVÁ.

Osobné postavenie,

HLAVA L

Evidencia,

§6.

(*)  Obecné (obvodné) notárske úrady 
—v Bratislave Policajné riaditeľslvo — 
vedú evidenciu Židov, ktorí majú bydlisko 
v obvode ich pôsobností.

(2) Policajné riaditeľstvo v Bratislave 
v«die evidenciu aj tých Židov, ktorí sa 
zdržujú na území Slovenskej republiky, 
avšak na tomto území nemajú bydlisko.

E) Na základe evidencií podfa ods,1 
a 2 vedie Miniis.terstvo vnútra ústrednú 
evidenciu.

广)2idia sú povinní hlásif dáí^ a ich 
zmeny, potrebné pre evidencie podlá ods. 
1 a 2.

(り Podrobnosti o vedení evidencii a 
ohlasovacej povinnosti (o也•4) určí Mini
sterstvo vnútra.

§ 7.
Klo vedome nesplní ohlas0fvaciu povín- 

nosf podľa § 6, potresce sa za priestupole 
okresným (šlálnym policajným) úradom 
peňažným tres-iom od Ks 100.— do Ks 
10.000.—, ktorý sa má v prípade nevymo- 
žiternosti premenif na zatvorenie od 1 dňa 
do 15 dní. _

HLAVA II.
Označenie, 

§ 8.
í1) Židia sú povinní nosif židovské ozna

čenie, Podrobnosti o tvare označenia a 
o spôSobe jeho nosenia, ako aj všeobecné 
výnimky po dohode s rezortne príslušným 
minístrom určí minister vnútra vyhláškou 
v Úradných novinách.

(2) Iné označenia v súvislosti s menom 
(priezviskom) alebo firmou Žida (židov
ského sdruženia) môže určiť rezortne prí
slušný miniiS'ter.

(3) Kto nenosí, poťažne nepoužíva 
označenia podľa ods.1 alebo 2 potresce 
sa za priestupok okresným (štátnym poli
cajným) úradom peňažným trestom od Ks 
100 do Ks 10.000, ktorý isa má v prípade 
n evym oži t eľn osli premeniť na zaítrvorenie 
od 1 dňa do 15 dní.

HLAVA in.
Obmedzenia ohľadom manželstva a 

mimomanželského pohlavného styku.
§ 9‚ ヽ

(り Zakazuj® sa. uzavrieť manželstvo 
medzi Židom (Židovkou) a Ne-žídovkou (Ne- 
židom] a medzi Židom (Židovkou) a židov
skou mŕa百ankou (miešancom) [§ 2].

(2) Kto vedome uzavrie manželstvo pro
ti zákazu v ods.1(potresce 6a pre prečin 
väzením do 3 rokov a stratou úradu a prá
va volebného,

§ 10.
Vedomý mimomanželský pohlavný styk 

medzi Židom (Židovkou) a Nežidovkou 
(Nežidom) sa tresce ako prečin väzením 
do 5 rokov.

§ 11.
Trestné pokračovanie pre trestné činy 

podľa §§ 9 a 10 padri do pôsobnosti kraj
ských súdov.
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(3) Ustanovenia ods.1 platia aj o ži
dovských miešancoch, uvedených v § 2( 
písní, a). Dóstojnjíkoni a poddôstojníkom 
brannej mocí alebo žandárstva nemôže byt 
ani židovský miešanec uvedený v § 2, 
písní, b).

(a) Ustanovenie od*  1 platí aj o neži
dovských manželoch Židov.

HLAVA VL
Nespôsobílosf vykonávať niektoré 

slobodné povolania.
Diel prvý.

Nespôsobilosť k verejnému notárstvu, 
advckácii a civilnému inžinierstvu.

§ 16.
(l) Žid nemôže byf:
a) verejným notárom (verejnonotär- 

skym osnovníkom)t
b) advolcátom (advokátskym osnovní- 

kom),
c) civilným mžuiíerom.
(2) Ustanovenie ods.1 písní, a) a b) pla

tí aj o židovských miešancoch, uvedených 
v § 2, písní, a).

(3) Ustanovenie ods.1(písní, a) platí 
aj o nežidovských manželoch Židov.

§ 17.

(*)  Prečinu sa dopúšťa a potresce sa 
príslušným okresným súdom väzením do 
3 mesiacov a peňažným trestom od 1000.— 
do 5000.— Ks:

a) kto, súc podľa § 16 vylúčený z výko
nu svojho povo-lania, v ňom pokračuje,

b) kto v tomto povolaní zamestnáva 
alebo umožňuje zamestnať osobu z tohto 
povolania vylúčenú,

c) kto akýmkoľvek spôsobom priamo 
alebo nepriamo umožňuje osobe, vylúčenej 
podľa § 16 z povolania, pokračovaf v po
volaní, z ktorého je vylúčená.

(2) Cien verejnonotárs¾ej alebo advo- 
kálskej komoryf ako aj člen príslušnej zá
ujmovej organizácie inžmierskejt ktorý sa 
previnil proti ustanoveniam ods.1,písní, 
b) a c), stráca právo vykonávať svoje po
vál an i© a vymaže sa zo soznamu prísluš
nej kamory (organizácie).

(3) Podmienečný odklad výkonu trestu 
je vylúčený. ・

HLAVA IV.
Vylúčenie z volebného práva 
a z verejnoprávnych funkcií.

§ 12.
(1)Židia nemajú volebné právo a nie 

sú voliteľní do Snemu Slovenskej republi- 
ky ani do orgánov verejnoprávnych kor
porácií.

(=)Žid nemôže byf ustanovený za funk
cionára štátu a verejno-právnych korporá
cií a ustanovizní vôbec.

(3) Ustanovenia ods.1 a 2 platia aj 
o žiidoviských miešancoch (§ 2) a o neži
dovských manželoch Židov( avšak len na- 
kaíko ide o pasívne volebné právo.

§ 13.
(*)  Žid nemôže byf členom Hlinkovej 

slovenskej ludovej strany, registrovaných 
strán národných skupín, ani členom Hlin
kovej gardy, Hlinkovej mládeže, Freiwilli
ge Schutzstaffel a Deutsche Jugend.

(2) Funkcionárom strán poťažne dôstoj
níkom alebo poddôstojníkom organizácií 
uvedených v ods.1 nemôže byf ani židov
ský miešanec (§ 2) ani nežidovský manžel 
Žida.

§ 14.
(*)  Žid nesmie byf ustanovený za znal, 

ca, odhadcu, tlmočníka, sudcu laika, kon
kurzného správcu, vnúteného správcu 
v súdnom alebo inom pokračovaní, za po
ručníka, opatrovníka( vyjmúc ustanovenie 
za poručníka a opatrovníka pre poručen
ca alebo opatrovanca-Žida.

C) Ustanovenia ods,1 platia aj pre ži
dovských miešancov, uvedených v § 2, 
písní, a).

HLAVA V.
Nespôsobilosť k verejným službám.

§ 15.
(l) Žid nesmie byf zamestnaný v služ

bách štátu, 'takliež v službách verejno
právnych korporácií a verejných ustano
vizní vôbec, počítajúc do toho aj nositeľov 
verejnoprávneho poistenia, a to ani ich 
alebo nimi spravovaných alebo dotova
ných ústavovi podnikov, fondov a zaria
dení, vyjmúc židovských kultúrnych, kul
tových a «ociálne^zdravotných ustanoviz
ní ako aj Ústredne Židov.
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Diel druhý.
Nespôsobilesf k výkonu lekárskej 

a zverolekárskej praxe.
§ 18.

(')Židia nemôžu vykonávať lekársku 
a zverolekársku prax.

ド)Ustanovenie ods.1,nakoľko ide 
o lekársku prax, sa vzťahuje aj na ži
dovských miešancov, uvedených v § 2, 
písní, a).

§ 19.

(*)  Priestupku sa dopúšťa a tresce sa 
okresným (štátnym policajným) úradom 
peňažným trestom od 500.— Ks do 50.000 
Ks, ktorý v prípade nevymožitefnosti sa 
má premeniť na zatvorenie od 5 dní do 
30 dní:

a) kto súc podfa § 18 vylúčený z vý
konu ' lekárskej, poťažne zverolekárskej 
praxe, ]u vykonáva,

b) kto vo výkone lekárskej, poťažne 
zverolekárskej praxe zamestnáva alebo 
umožňuje zamestnávaX-osobu.z jej výkonu 
vylúčenú, . . . ?

c) kto akýmkoľvek spôsobom priamo 
alebo nepriamo umožňuje pokračovať vo 
výkone lekárskej praxe osobe z nej vy
lúčenej.

ド)Podmienečný odklad výkonu trestu 
je vylúEen%

Diel tretí.
Nespôsobilosť k výkonu na lekárnickú 

prax a k právam na lekárne,
§ 20.

円 Žid nemôže vykonávať lekárnickú 
prax.

í3) 2id nesmie byť majiteľom (spoluma- 
jitefom) alebo koncesionárom (spolukon- 
cesionárom) verejnej lekárne s právom 
reálnym! radilcovaným alebo osobným.

广)Ustanovenia ods.1 platia aj o 
židovských miešancoch, uvedených v § 2, 
písní, a).

§ 21.
円 Priestupku sa dopúšťa a tresce sa 

okresným fstáínym policajným) úradom 
peňažným trestom od 1000 do 100.000 Ks, 
ktorý v prípade nevymožiteľno-sti má 6a 
premeniť na zatvorenie od 10 dní do 60 
dni: ,

a) kto, súc podľa § 20 vylúčený z vý
konu svojho povolania, v ňom pokračuje, 

b) kto v tomto povolaní zamestnáva 
alebo umožňuje zames Inávat osobu z ne
ho vylúčenú,

c) kto akýmkoľvek spôsobom priamo 
alebo nepriamo umožňuje osobe vylúčenej 
podľa § 20, pokračovať v povolaní, z kto
rého je vylúčená.

ド)Podmienečný odklad výkonu trestu 
je vylúčený.

HLAVA VII.

Pracovná povinnosť a obmedzenie slobody 
osobnej) domovej a listového tajomstva.

Diel prvý. 

Pracovná povnmosť.
§ 22.

■ (l) Židia vo ve'ku. od 16 do 60 rokov, 
ak nekonajú práce podfa § 38 branného 
zákona, 6ú povinní konať práce, ktoré im 
prikáže Ministerstvo vnútra.

(り Pre osoby uvedené v ods.1 pracov
nú príležitosť obstaráva, poťažne prácu 
organizuje a pracovné podmienlcy určuje 
Ministerstvo vnútra.

C) Uistanovenia ods.1 neplatia pre Zi- 
doVf ktorí majú povolenie podľa § 43, ods. 
1,poťažne ktorí podľa § 258, ods. 2 môžu 
zostať v doterajšom zamestnaní, ako aj 
pre Židov, na ktorých -sa vzťahujú ustano
venia § 256, pokiaľ príslušné povolenie 

výnimka piali.

§ 23.

Prácamif vykonávanými podľa § 22, sa 
nezakladá pracovný (-služobný) pomer a 
osoby ich vykonávajúce nepodliehajú ve 
rejnoprávnemu poisteniu.

§ 24.

Kto nepoislúchne príkaz (§ 22) nastúpiť 
do práce, taktiež ten, kto p-rikázanú prácu 
nekoná, alebo ju vykoháva nedbale, ale
bo ju ¾ez súhlasu Minis-terstva vnútra 
zanechá, potresce sa pre priestupok okres
ným (štátnym policajným) úradom peňaž
ným trestom od 100.一 do 10.000.— Ks, 
ktorý sa má v prípade nevymožiteľnosti 
premeniť na zatvorenie od 1 dňa do 15 dní.
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Diel druhý.
Osobné a domové prehliadky.

§ 25.
Slátne bezpečnoistné orgány môžu ke

dykoľvek previesť u Židov osobnú pre
hliadku, a to aj bez písomného príkazu 
úradu alebo súdu.

§ 26.
(り Štátne bezpečnostné orgány môžu 

kedykoFvek p-reviesť u Židov a u židov
ských fidružení domovú prehliadku, a to 
aj bez písomného rozkazu úradu alebo sú
du. Inak platia ustanovenia dielu II. zá
kona č. 293/1920 Sb. z. a n.

C) Ustanovenie ods.1 Sa vzťahuíe aj 
na podniky (závody) a iné mieist-nosti Ži
dov a židovs'kých sdruženi.

Diel tretí.
Obmedzenie listového tajomstva,

§ 27.
C) 2id (židovské sdruženie) ako odo

sielateľ akejkoľvek poštovej zásielky (lí- 
sly, balíky a pod.) vo vnútrozemskom sty
ku je povinný uviesť na nej svoju presnú 
adresu a ľahko zbad^teľné označenie (ži
dovskú hviezdu).

ド)Kto poruší ustanovenie ods.1,sa 
potresce okresným (štátnym policajným) 
úradom rre priestupok -nenaanvm trestom 
od Ks 100.— do Ks lO.noO.—, ktorý sa má 
v prípade nevymožiteFnosti premeniť na 
zatvorenie od 1 dňa do 15 dní.

Diel štvrtý.

Obmedzenie ohľadom bydliska.
§ 28.

f1) Üstrednv hoispodársky úrad môže 
po dohade s Ministerstvom vnútra Židom 
uložif povinnosť vysfahovaE sa z určitej 
obce (mesta), pritom môže uložiť súčasne 
povinno'sť nasfahovaf 6a do určitej obce 
(mesta).

(2) Ústredný hospodársky úrad môže 
po dohode s Ministerstvom vnútra určiť 
obvody okresných úradovt prípadne jed
notlivé obce (mestá), do ktorých sa Židia 
nesmú prisťahovať,

(a) Ústredný hospodársky úrad môže 
uložiť Židom povinnosť vysfahovaf 6a 
z určitej ča<sti obce (mesta) a pritom môže 
súčasne uložif povinnosť nasfahovaE isa do 

určitej jej časti, a to všeobecne alebo 
v jednotlivých prípadoch.

§ 29,
P) Ministerstvo vnútra a jemu podria

dené úrady verejnej správy vnútornej mô
žu pre Židov obmedzít alebo im zakázaf 
pobyt v určitých obciach (mestách) alebo 
v určitých ich častiach (námestiach, uli
ciach, parkoch, kúpalištiach a pod.), ako 
aj obmedziE alebo zakázať návštevu urči
tých podnikov (kúpelov( hostincov, ka
viarní, výstav a pod.).

(3) Prestúpenie obmedzení alebo záka
zov, vydaných podlá ods.1,potrescú 
okresné (štátne policajné) úradv peňaž
ným trestom od 100 do 10.000 Ks, ktorý 
v prípade nevymožitelnosti 6a má pre
meniť na zatvorenie od 1 dňa do 15 dní.

HLAVA Vín,
Obmedzenie spolkového a ahromažďova- 

čieho prava, ako aj tlačovej slobody*
Diel prvý.

Spolkové právo a Ústredňa Židov,
§ 30.

C) Zakazuje sa zriaďovať židovské 
spolky alebo židovské organizácie (§ 4, 
písní, f)] okrem židovských náboženských 
obcí.

ド)Kto poruší ustanovenie ods.1,po
tresce sa okresným (štátnym policajným) 
úradom peňažným trestom od 500 Ks do 
50.000 K<s( ktorý 6a má v prípade nevy- 
možiteľností premenif aa zatvorenie od 
5 dní do 30 dní.

§ 31.
C) Jedinou organizáciou Židov, žijúcich 

na území Slovenskej republiky, výlučne 
povolanou zastupovať ich kolektívne zá
ujmy, je Ústredňa Židov so sídlom v Bra
tislave.

(a) Ústredňa Židov je verejnoprávnou 
záujmovou korporáciou； jej povinnými 
členmi sú všetky o,soby, ktoré sa podlá § 
1 pokladajú za Židov.

(3) Úistredňa Židov podlieha len dozoru 
Üistredného hc-spodárskeho úradu： jeho 
príkazy a úpravy sú pre ňu záväzné.

§ 32.
Podrobnosti, najmä o vnútornej orga

nizácii, o orgánoch Ústredne 2idov a o 
právach a povinnostiach jej členov, tak
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tiež o dozore (§ 31,ods. 3), určuje Ústred
ný hospodárisky úrad.

Diel druhý.

Shromažďoracie právo.
§ 33.

Židia nesmú usporiadaf verejné chro- 
maždenia alebo sprievody a neismú sa zú- 
čaetnif na iných verejných shromažde
niach.

Diel tretí.
Obmedzenie tlačovej slobody a vydávania 
literárnych a iných umeleckých produktov.

§ 34.
(*)  Žid nesmie byť vydavateTom, redak

torom (zodpovedným redaktarom), ani 
prispievateTom nijakého časopisu okrem 
prípadného časopisu vydávaného Ústred
ňou Židov.

(2) Židia (židovské sdruženia) nesmú 
maf nijaký ani periodický ani neperiadic- 
ký časopis. Časopis, slúžiaci ich záujmom, 
nesmie vydávať ani nik iný.

ド)Ustanovenia ods.1 a 2 platia aj o 
židovských miešancoch uvedených v § 2, 
písní, a).

ぐ)Kto poruší ustanovenie ods.1 až 3, 
potresce sa okr&sným (štátnym policaj
ným) úradom pre priestupok peňažným 
trestom od 100 Ks da 10.000 Ks, ktorý 
5a má v prípade nevymožitelností pre
meniť na zatvorenie od 1 dňa do 15 dní.

§ 35.
(l) Na území Slovenskej republiky ne

možno vydaf tlačou ani inak rozmnožil 
poťažne daf do obehu (predvádzať) du
chovný (vedecký, literárny, hudobný, vý
tvarný a pod.) produkt Žida, a to ani pod 
cudzím (krycím) menom. Týmto 6a nevy
lučuje použitie uvedených produktov na 
vedecké ciele.

ド)Zákaz podľa ods.1 platí aj o du
chovných produktoch žídov-ských miešan
cov, uvedených v § 2, písní, a).

C) Kto vedome poruší uslanovenie ods. 
1 a 2, potresce sa okresným (štátnym po
licajným) úradom pre priestupok peňaž
ným trestom od 500 Ks do 50.000 Ks, kto
rý v prípade nevymožitefnosti sa má pre
meniť na zatvorenie od 5 dní do 30 dní.

HLAVA IX.
Obmedzenia vo veciach kultu a vzdelania.

Diel prvý.
Kultové budovy.

§ 36.
P) Príslušníci izraditského (židovsíké- 

ho) vyznania a židovské náboženské 
obce môžu svoje kultové úkony výkoná・ 
vat len. v budovácíh, z vonkajšieho vzhFa- 
du ktorýdi nie je zjavné, že i)de o budo
vy, určené pre náboženské úkojiy.

(2) Židovské synagogy a modlitefe.ne 
musia byť upraveüQ podľa odtó.1 do 1.jú
la 1942; inak (prejdú uvedeným dňom ná 
základe rozhodnutia okresného (mes tského 
notárskeho) úradu do vlastníctva štátu. 
Podrobnosti o úprave vydá minister vnútra.

Diel druhý.
Zákaz rituálnych porážok

§ 37・
P) Židovské rituálne porážky akéhokoľ

vek dobytka a zvieractva, ako aj výsek, 
predaj a akékoľvek danie do konzumu 
alebo použitie mäsa a mäsitých výrobkov 
pochádzajúcich z rituálnych porážok( sa 
zakazuje.

(2) Nezachovanie ustanovení ads.1 
trescú okresné (štátne policajné) úrady 
ako priestuDO»k peňažným treistom od Ks 
100.— do Ks 10.000.—, ktorý sa má v prí
pade nevymožiteľntísti ■premeniť na zatvo
renie od 1 dňa do 15 dní, V prípade opa
kovania tresce sa priestupok zatvorením 
od 2 do 30 dní. • 一... 一 ー

Diel -tretí.
Obmedzenia ohTadom vzdelania.

§ 38.
(')Židia 6a vylučujú z akéhokoľvek 

štúdia na všetkých školách a učebných 
ústavoch okrem škôl ľudových a okrem 
kurzov osobitne pre nich zriadených.

(2) Židia, či už ako jednotlivci, nábo
ženské obce alebo korporácie a úfitano- 
vizne, nemôžu zriadiť nijakú školu ale
bo učebný ústav — okrem škôl ľudo
vých —a vzdelanie, ktoré podávajú tieto 
žkoly alebo učebné ústavy, nemôžu na
dobúdať ani áúkromným vyučovaním.

(a) Vysvedčeníja Židov zo š'kôl a učeb
ných ústavov, vydané v cudzine, nemožno 
nostrifikovaf.
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1 netreba v prípadoch, kde zamestnáva
teľom je stál, jeho podniky, ústavy, fondy 
ad alebo na prípady, kde blútne úrady 
(organy) prikážu Žida do práce podľa na
riadenia e mocou zákana t.129,1940 SI. z.

C) Povolenie podľa od-s：1 udeľuje (pre
dlžuje) Ústredný hospodársky úrad. Ude
lené (predĺžené) povolenie môže tento 
úrad kedykoľvek odňat.

§ 44.
(*)  Žiadost o pracovné povolenie podľa 

§ 43 je povinný podaf zame6tnávatelt 
v prípade § 46, ods. 2 však zamestnanec.

(り Ziadosl o predĺženie pracovného 
povolenia treba podaf najneskôr 30. dňa 
pred uplynutím jeho platnosti; až do vy
bavenia tejto Ziadesti môže Žid zostať 
v doterajšom zamestnaní.

§45.
Služobná, pracovná alebo učebná smlu

va uzavretá so Židom, pre ktorého bolo 
udelené (predĺžené) pracovné povolenie, 
je platná len, nakoľko neodporuje pod
mienkam udeleného (predĺženého) povo
lenia.

§ 46.
(*)  Povolenie zamestnávať Žida udelí 

6a len určitej osobe (zamestnávateľovi), 
pre určité zamestnanie alebo určitý pod
nik (závod), pre určitého Žida (zamefitiian- 
ca), na určitý čas, a možno ho viazaf pod
mienkami tak pre zamestnávateľa ako aj 
pre zamestnanca.

(3) Židovskému zamestnancovi, ktorý 
podľa povahy svojej práce často mení pra
covné miesto (nádenník, robotník, pomoc
nica v domácnosti a pod.), možno udeliť 
pracovné povolenie pre určitý druh za
mestnania na určitý čas. Toto povolenie 
možno tiež viazať podmienkami ako pre 
zamestnávateľa, tak aj pre zamestnanca. 
Takéhoto zamestnanca počas trvania jeho 
pracovného pomeru možno zamestnávať 
bez ďalšieho povolenia.

§ 47.

(り V prípade zamietnutia žiadosti o 
pracovné povolenie, ako aj v prípade jeho 
odňatia alebo zamietnutia žiadosti o jeho 
predĺženie a v prípade oneskoreného po
dania žiadosti (§ 258, ods,1)je zamestná
vateľ povinný služobný, pracovný alebo 
učebný pomer hned zrušiť so š est —： po-

§ 39. I
(*)  Židia v š'kolofpovinnom veku — 

okrem tých, ktorí sú iprislušníkmi šLálom 
uznanýoh kreisCanisikých cirkví — môžu 
svoju školskú povínnosC plníf iba v oso
bitných ľudových školách alebo triedach, 
ktoré k tomuto cieľu určí Ministerfitvo 
školstva a národnej osvety.
ド)Osobný a vecný náklad ľudových 

škôl (tried) uvedených v odis.1 6a povin
né hradif príslušné židovské náboženské 
obce. Podrobnosti určí Ministerstvo škol
stva a národnej osvety.

§ 40.
Cieľom preškolenia Židov možno pre 

nich zriadiť osobitné kurzy, ktorých ná
klady hradí Ústredňa Židov.

HLAVA X.
Obmedzenia ohTadom zamestnávania.

Diel prvý.
Pomocníce v židovských domáciuostiach.

§ 41.
t1)V židovských domácnostiach nemož

no zamestnávať pomocnice v domácností 
—Nežidovky.

ド)Za židovskú sa považuje domácnosť, 
v ktorej väčšina členov sú 2idia.

(3) Za pomocnice v domácnosti sa po
važujú aj posluhovačky, vychovávateľky a 
pod., a to aj vtedy, ak nebývajú v domác
nosti alebo v byte zamefilnávateľa.

§ 42.
Porušenie ustanovení § 41 trescú okres

né (štátne policajné) úrady ako priestu
pok peňažným trestom od Ks 500.— do 
Ks 50,000.—, ktorý 6a má v prípade ne- 
vymožíleľnosti premenif na zatvorenie 
od 5 dní do 30 dní.

Diel druhý.
Zamestnávanie.

§ 43.
(')Zameätnávaf Žida v hocakom slu

žobnom, pracovnom alebo učebnom po
mere možno len po udelení povolenia 
(ods. 3).

(2) Ustanovenie ods.1 vzfahuje sa aj na 
zamestnávanie — úplatné aj bezplatné — 
židovských rodinných príslušníkov, za
mestnávaných Židmi; povolenie podľa ods.



650 S 1 o v c n s k ý zákonník č. 198.

faine dvojtýždňovou výpovednou lehotou, 
podľa toho, di ide o zamestnancov vo v y š- 
sich službách alebo o zamcslnancov iných.; 
Ak má zamestnanec na základe služobnej ； 
.smluvy okrem pevného slúžneho (plalu) । 
nárok na odbytné alebo iné odmeny, pud ； 
týmlo titulom zachováva sa mu nárok naj
viac na trojmesačné pevné služné (plat).

ド)Židovskí zamestnanci, prepustení zo 
služobného (pracovného alebo učebného) 
pomeru vzhFadom na ustanovenia §§ 43 
až 46. nemajú nárok na zaopatrovacie 
(penzijné) prípadne iné požitky, ak by im 
prislúchaly okrem riadnych nárokov po
dľa zákona č. 261929 Sb. z. a n., po
dľa zákona c. 2211924 Sb. z. a n. a práv
nych predpisov tieto zákony meniacich 
a doplňujúcich. Ak prepustený židovský 
zamestnanec prispieval na osobitnú za
opatrovaciu (penzijnú) alebo inú obdobnú 
základňu alebo fond u zamestnávateľa, 
vrátia 6a mu ním zaplatené príspevky 
s 5 分 úrokmi. Túto výplatu, možno vy- 
konaf aj v splátkach, najneskoršie však 
do 1 roku odo dňa prepustenia.

§ 48.
Porušenie ustanovení §§ 43 až 47 tres

cú ako priestupok okresné (štátne poli
cajné) úrady peňažným trestom od Ks 
1000,— do Ks 100.000.一 alebo zatvore
ním od 10 dní do 60 dní. V prípade ne- 
vymožitelnosti má sa peňažný trest pre
merne na zatvorenie od 10 dní do 60 dní.

HLAVA XL
Zastupovanie a zákaz intervencií

§ 49.

(り Advokát môže zastupovať Žida len 
v prípadoch, v ktorých je zastúpenie ad
vokátom podfa právnych predpisov povin- 
nét alebo v prípadoch, kde pokračujúci 
úrad alebo súd uzná to za potrebné a to 
uloží. Inak v pokračovaní pred úradmi, 
6Údmi a orgánmi verejnoprávnych korpo
rácií a ustanovizní môže byť zmocnencom 
Žida len Žid.

(2) Ustanovenie ods.1 vzťahuje sa aj 
na verejného notára, ktorý má oprávnenie 
zastupovať stránku pred okresným súdom 
podľa § 8 vládneho nariadenia č. 63/1939 
SI. z.

(a) Zmocnencom Žida podľa ods.1 mô
že byť len svojprázvny 2id( klorý je k zmoc- 
nitefovi v pomere príbuzenskom vzostup
nej alebo sostupnej vetvi, v manželskom 

alebo súrodencckom. Okrem toho môže 
by【zmocnencom majileFa podniku aj ob
chodný zmocnenec — Zid (§§ 37 a 43 
obeh, zák.) vo veciach týkajúcich sa pre
vádzky podniku.

§ 50.
(l) Klo vedome poruší ustanovenia § 49, 

potresce sa pre prečin krajským súdom 
väzením do dvotíh ro'kov a peňažným tre
stom do 10.000 Ks, ktorý v prúpade nevy- 
možilerností sa premení na náhradný trest 
väzenia do troch meisiacov.

(=)Nežid, k?torý bez zmocnenia sa obrá
ti na úrad, súd alebo orgán verejnoprávnej 
korporácie, inštitúcie (intervencia) ciefom 
hájenia práva alebo záujmu Žida, potresce 
sa pre prečin krajským súdom väzením do 
päť rokov a peňažným trastom do 10.000 
Ks, ktorý sa v prípade nevymožiteFnosti 
premEHÍ na náhradný trest väzenia do 3 
mesiacov.

(s) Podmienečný odklad výkonu trestu 
uvedeného v ods.1 a 2 je vylúčený.

HLAVA XIL
Iné obmedzenia,

§ 51.
Židia nemôžu nadobudnúť oprávnenie 

držať alebo nosif zbrane.

§ 52.
Židia nemôžu nadobudnúť oprávnenie 

loviť ryby.

§ 53.
Žid nemôže riadif slovenské motorové 

vozidlo (§§ 1 a 12 zák. č. 81/1935 Sb. z. 
a n.), ani obdržať povolenie na jeho ria- 
denie,

§ 54.
(り Spôsob cestovania Židov na štátnych 

železniciach, aka aj iných verejných hro
madných dopravných prostriedkoch upra
ví minister dopravy a verejných prác vy
hláškou v Úradných novinách.

(2) Minister vnútra 6a splnomocňuje 
zaviesC pre Židov iné obmedzenia ohľadom 
ceâtovania, a to vyhláškou v Úradných 
navinách1 v ktorej môže určiť pre neza
chovanie týchto obmedzení peňažné tresty 
do 5.000 Kst ktoré sa majú v prípade ne- 
vyrnozitefnosti premeniE na zatvorenie do 
15 dní.
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§ 55.
(')Židom a židovským sdruženiam, ako 

aj členovi lakej domácnoslii v ktorej je 
aspoň jeden Žíd( nemožno udelíC koncesiu 
na držbu rádioprijímača alebo na držbu 
rádiovy<sielača.

(2) Ustanovenie ods.1,platí aj o ne
židovských manželoch Židov,

§ 56.
(リ Cestovné p-asy, preukazy na spôsob 

cestovných pasov a dočasné cestovné pa
sy možno vydať Židom len. so svolením 
Ministerstva vnútra (Ústredne štátnej bez
pečnosti), a to s platnosťou najviac na 1 
rok.

(a) Uistanovenie ods 1.platí aj o neži
dovských manželoch Židov.

ČASt DRUHA.
Majetkoprávne postavenie.

HLAVA L
Obmedzenie v nadobúdaní vecných práv 

a živnostenských oprávnent
§ 57.

2idia a židovské fidruženia nemôžu 
.nadobúdať vlastnícke a iné vecné práva 

k nehnutelnostiam, okrem prípadu dede
nia.

§ 58.
Židia a židovské sdruženia nemôžu pre

berať ako aj znoyuzriadovaf priemysel
né, obchodné alebo živnostenské podniky〕 
získavať účasť na takýchto nových pod
nikoch a nadobúdať alebo preberať živ
nostenské oprávnenie.

HLAVA II.
Obmedzenie voľnosti nakladať 

/ s majetkom.
§ 59.

(l) K platnosti právnych úkonov, kto
rých predmetom je prevod, zánik, zmena 
alebo obmedzenie vlastníckeho alebo iné
ho práva Židov, nežidovských manželov 
Židov, ako aj židovských sdruženi k hnu- 
tefným alebo nehnuteľným veciam a prá
vam, ktorých riadna (obecná) hadnota 
prevyšuje sumu Ks 500, treba písomné 
povolenie Ústredného hospodárskeho úra
du. Túto 6umu môže Ústredný hospodár
sky úrad zvýšiť alebo snížiť vyhláškou

v Úradných novinách. Ak ide o živý a 
mrtvý inventár, používaný k prevádzke 
poľnohospodárstva, písomné povolenie 
dáva a sumu 500 Ks ohľadom tohto inven
tára zvyšuje, poťažne snižuje Štátny po
zemkový úrad.

(a) Ustanovenia ods.1 sa nevzťahujú 
na úkony cudzích štátnych príslušníkov, 
ktorí nemajú v tuzemsku bydlisko, na 
nájom miestností v obytných domoch, na 
prevody hotových peàazi( na prevody to
varov pri obvyklom vykonávaní výrobnej, 
obchodnej alebo inej živnostenskej čin
nosti, na právne úkony pri činnosti polno- 
hospodárskej a na zaistenie poFnohospo- 
dárskych prevádzkových úverov, nakoľko 
nepresahujú rámec riadneho hospodáre
nia, a na prípady prevodu poľnohospodár
skych nehnuteľností podľa § 150, ods.1 
tohto nariadenia a podľa § 26 zákona č. 
46/1940 SI. z.

(3) Nakladanie (dispozícia) podľa ods.1 
G hospodárskymi podnikmi {závodmi), ich 
majetkovými súčiastkami a príslušen
stvom 6a zakazuje; na toto nakladanie sa 
vzEahujú ustanovenia §§ 167 až 190.

C) Zákaz uvedený v ods. 3 sa ne
vzťahuje na nakladanie (dispozíciu) 6 ho- 
epodárskymi podnikmi (závodmi), ich ma
jetkovými súčiastkami, príslušenstvom 
nežidovských manželov Židov. Zákaz, 
uvedený v ods. 3t sa nevzEahuje ani na 
nakladanie s účastinami, závodnými po
dielmi a kuksami; nakladať e týmito mož
no bez ohľadu na ich hodnotu s povole
ním komisie, zriadenej pri Slovenskej ná
rodnej banke podľa vládneho nariadenia 
Č. 113/1939 SI. z., ktorej členom pri povo
leniach podľa tohto odseku je aj zástupca 
Ústredného hospodárskeho úradu. Povo
lenie možno vydaC len so súhlafiom zástup
cu Ü<stredného hospodárskeho úradu.

§ 60.
t1) Ústredný hospodársky úrad je po

vinný vyberaE za povolenie podľa § 59t 
ods.1 a 4 v prospech Fondu pre podporu 
vysťahovalectva Židov (§ 215) dávku vo 
výške 20% riadnej (obecnej) hodnoty pred
metu právneho úkonu, a to na [archu 
os6b (sdruženi) uvedených v § 59, ods.1. 
Tejto dávke nepodliehajú povolenia podľa 
§ 59, ods. 4, ak ide o povolenia pre Židov 
(židoviské sdruženia), ktorí sú cudzími 
štátnymi príslušníkmi a nemajú v tuzem
sku bydlisko (sídlo). Ak je však pred
metom povolenia vklad alebo výmaz hy
potekárneho záložného práva, alebo ak sa



652 Slovenský zákonník č. 198.

nakladanie koná na základe úradného 
(súdneho) rozhodnutia, môže Ústredný ho
spodársky úrad upustiť od vyberania dáv
ky. Vykonateľné rozhodnutie Ústredného 
hospodárskeho úradu o vyrubení dávky 
podľa tohto odseku je exekučným titulom 
podľa § 90, ods. 2 vládneho nariadenia 
č. 8 1928 Sb. z. a n. V prípadoch podľa 
§ 59, ods.1,posledná veta — túto dávku 
vyberá Štátny pozemkový úrad v prospech 
Fondu pre pozemkovú reformu.

ド)Podrobnosti o povoľovacom pokra
čovaní a o vyberaní dávky upravuje 
Ústredný hospodársky úrad so schválením 
predsedu vlády 一 poťažne Štátny pozem
kový úrad 60 schválením vlády — a vy
hlásia ich v Úradných novinách.

§ 61.
Porušenie ustanovení § 59 trescú okres- 

□é (štátne policajné) úrady ako prie
stupok peňažným trestom od Ks 10.— do 
Ks 500.000.— alebo zatvorením od jedné
ho dna do 6 mesiacov. Nevymožiterný pe
ňažný trest sa má premeniť na zatvorenie 
od 1 dňa do 6 mesiacov. Predmety práv
neho úkonu možno vyhlásiť za prepad
nuté.

HLAVA III.
Obmedzenie nakladať s peňažnými 
hotovosfami a cennými papíenní

Diel p r v ý, 
Povinnosf nkladaf peňažné hotovosti 

na vkladné knižky.
§ 62.

í1) Židia, nežidovskí manželia Židov a 
židovské sdrĽŽenia sú povinní ukJadaf 
peňažné hotovosti nad výšku, uvedenú 
v § 63 na vkladné knižky, znefúce na 
vlastné meno, u peňažného ústavu, opráv
neného prijímat vklady na knižky,

í2) Peňažné hotovosti treba uložiť naj- 
nefikoršíe do 3 dní od ich prijatia.

§ 63.
f1) Osoby uvedené v § 62, ods.1,ne

smú maf u seba väčšiu sumu než ktorá:
a) zodpovedá ich životnej miere a ži

votnej miere ich rodiny, najviac však Ks 
1000 na jednu osobu.

b) je potrebná na prevádzanie podni
ku alebo výkon povolenia, najviac však 
vo výške 5% obratu, docieleného v po
slednom roku.

ド)Ústredný hospodársky úrad môže 
vyhláškou v Úradných novinách alebo 

V jednotlivých odôvodnených prípadoch 
písomným rozhodnutím snížiť aldbo zvýšiC 
Gumu uvedenú v ods,1.

Diel druhý.
Viazané účty.

§ 64.
(l) Všetky platby v prospech Židov, 

nežidovských manželov Židov, ako aj 
v prospech židovských podnikov a židov
ských sdružení možno konať len na via
zaný účet príjemcu u niektorého peňaž
ného ústavu uvedeného v sozname urče
nom Ministerstvom financií v dohode 
s Ústredným hospodárskym úradom. Tento 
soznam vyhlasuje Ministerstvo financií 
v Úradných novinách.

ド)Nakoľko toto nariadenie neustano
vuje ináč, zaikazuje sa osobám, podnikom 
a sdruzeniam, uvedeným v ods.1 prijímať 
akokoľvek platby iným spôsobom, než je 
uvedený v ods.1.

C) Ustanovenia ods.1 a 2 sa nevzťa
hujú na židovské podnikyt ktoré sú pod 
dočasnou správou.

.§ 65.
C) Osoby (sdruženia osôb), uvedené 

v § 64, ods.工・sú povinné oznámiť peňaž
nému ústavu, že ich účet je viazaný po
dľa tohto nariadenia.

(2) Peňažné ústavy sú povinné viazané 
účty (§ 64, ods.1)označiť ako židovs-ké a 
oznámiť ich Ústrednému hospodárskemu 
úradu.

§ 66. *
Na viazaný účet (§ 64, ods.1)sa ne

musia skladať odpočivné platy, platby za 
tovar a za výkony pri prevádzke pod
niku alebo pri výkone povolania, ak je 
pri nich obvyklé platenie v hotovosti.

§ 67.
Platiteľ je povinný poukázať platby na 

viazaný účet u peňažného ústavu (§ 64, 
ods.1}, ktorý mu príjemca označí. Ak prí
jemca takýto peňažný ú'stav neoznačí, má 
sa platba složiť na viazaný účet u Poštovej 
s-porítelne.

Diel tretí. ,
O úschovách.

§ 68.
C) Židia, nežidovskí manžeilia Žido<v a 

židovské sdruženia sú povinní skladať do
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depozilu, znejúceho na ich meno, u nie
ktorej devízovej banky alebo u iného 
tuzemského peňažného ústavu podľa so
znamu, určeného Miníisterslvom financií 
v dohode s Ústredným hospodárskym úra
dom, všetky tičaslíny, kiŕksy, pevne zú- 
rociteľné hodnoty (efekty) a cenné papiere 
podobného druhu. Složenie musí sa stat 
do 8 dní po nadobudnutí jednotlivých cen
ných papierov, poťažne po uskutočnení 
výmeny cenných papierov a žrebov, kto
rých viazaná úschova bola, alebo je naria
dená osobitnými právnymi predpismi.

(2) Povinnosf skladania podľa ods.1 
sa nevzťahuje na žreby Slovenskej tried
nej lot&rie, ani na cenné papiere a žreby, 
ktorých viazaná ústchova bola nariadená 
osobitnými právnymi predpismi.

(3) Povinnosť, uvedená v ods.lt posti
huje aj nežidovského držiteľa [detentora] 
hodnôt (efektov)/tam uvedených, ak ich 
drží pre osoby (sdruženia osôb) uvedené 
v ods.1.

(')Práva, ktoré sú na cenných papie
roch, zostávajú složením nedotknuté.

C) Soznam peňažných ústavov podľa 
ods.1 vyhlási Ministerstvo financií v Úrad
ných novinách. ♦

§ 69.
Uts-tanovenia § 68 vzťahujú sa tiež na 

predmety zo zlata alebo platiny, z ich slia- 
tín navzájom alebo g inými kovmif a to aj 
vtedy, ak sú tieto predmety len zčasti zo 
zlata alebo platiny (sliatin), a tiež na 
drahokamy a perly; nevzťahujú sa však 
na:

a) snubný prsfeň vlastný a snubný 
prsteň zomrelého manžela,

b) náhražky zubov z drahých kovov, 
ak 6a ich ako takých užíva,

'c) tovar, ktorý je predmetom obvyk
lého výkonu obchodnej alebo inej živno
stenskej činnoisti (zlatníckej, klenotníckej, 
hydinárskej, zubotechnickej a pod.).

§ 70.
Previest vkladné knižky osôb (sdru- 

žení osôb) uvedených v § 68, ods.1 na 
iné osoby Sdruženia oisôb)( ako aj pre
nášať cenné papiere z jedného peňažného 
ústavu na druhý, možno len fi povolením 
Üstredného hospodárskeho úradu.

§ 71.
Osoby (sdruženia osôb), uvedené v § 

68, ods,1,môžu zriad'ovaf u peňažných

ú-stavov bezpečnostné schránky a uzavre
té úschovy okrem depozitov podľa §§ 68 
a 69 len s povolením Ústredného hospo
dárskeho úradu,

§ 72,
Výbery z depoxílov |§§ 68 a 69) z bez

pečnostných schránok a uzavretých 
úschov (§ 71)sú prípustné len s povole
ním Ústredného hospodárskeho úradu.

Diel štvrtý.
Obmedzenie výberov z vkladov 

a účtov.
§ 73.

C) Židia, nežidovskí manželia Židov a 
židovské sdruženia môžu z vkladov na 
vkladných knižkách alebo na bežných, ží- 
rových, šekových alebo iných účtoch — 
bez ohľadu na to, čí znejú na meno, heslo 
a pod., — počítajúc do toho aj viazané 
účty podľa §§ 64 až 67, vedených u toho 
istého alebo u rozličných peňažných ústa
vov, počítajúc v to aj Poštovú sporiteľňu, 
vybrať na vydržovanie seba a svojich ro
dinných prisluänßcov týždenne úhrnom 
najviac Ks 500, ak osobitné predpisy ne
ustanovujú inak.

ド)Ústredný hospodársky úrad môže 
vyhláškou v Úradných novinách alebo 
v jednotlivých odôvodnených prípadoch 
písomným rozhodnutím snížil alebo zvý
šiť sumu uvedenú v ods.1.

§ 74.
Výbery v hotovosti alebo poukazom 

z vkladov a účtov uvedených v § 73 nad 
mieru tam určenú sú prípustné bez oso
bitného povolenia Ústredného hospodár
skeho úradu len, ak ide o dane, dávky, 
poplatky alebo iné záväzky voči štátu, 
samosprávnym sväzkom a verejnopráv
nym poísíovacím ústavom, alebo ak ide o 
úhradu skutočných prevádzkových ná
kladov alebo platov za výkony, ktorých 
potreba bude dokázaná vyplácajúcemu 
peňažnému ústavu predlužením dokladov. 
Správnosf týchto dokladov a potrebu 
úhrady prevádzkových nákladov ohľadom 
židovských podnikov (závodov) a domov, 
kde boli ustanovení dôverníci alebo do
časní správcovia, preskúmávajú a po
tvrdzujú líto. Výplaty na dane, dávky, po
platky a iné záväzky voči štátu, samo
správnym sväzkom a verejnoprávnym po
isťovacím ústavom vykonajú ústavy (§ 73. 
ods.1)priamo.
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§ 75.
Podrobnosti o spôsobe vyplácania 

z vkladov a účlov (§§ 73 a 74) určí 
Ústredný hospodársky úrad.

Diel piaty.
Ustanovenia trestné a záverečné.

§ 76.
Porušenie ustanovení §§ 62 až 65 a 

§§ 67 až 75 sa trestá ako (ažký dô
chodkový priestupok podľa ustanovení 
zákona c. 7 1924 Sb. z. a n. v znení práv
nych predpisov tento zákon meniacich a 
doplňujúcich.

HLAVA IV.
Iné majetkoprávne obmedzenia.

Diel prvý.
Štátny príspevok k dôchodkom 

z verejnoprávneho poistenia.
§ 77.

(*)  Židia nemajú nárok na výplatu štát
neho príspevku podlá § 123 zákona る. 
2211924 Sb. z. a n. v znení článku I. vlád
neho nariadenia č.112，1934 Sb. z. a n., 
taktiež podlá § 18a zákona č. 242/1922 
Sb. z. a n. v znení článku L zákona č. 
200 1936 Sb. z. a n., konečne podľa § 176 
zákona č. 261929 Sb. z. a n. v znení člán
ku I. zákona č.1171934 Sb. z. a n.
ド)Poistenci, na ktorých 6a vzťahuje 

ustanovenie o dû.1 sú povinní hlásiť túto 
skutočnosf prfelušnému nositeľovi verej
noprávneho poistenia cajneskôr do 60 dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto na
riadenia.

f) Nesplnenie povinnosti, uvedenej 
v ods. 2, tresce ako priestupok okresným 
(štátnym policajným) úradom peňažným 
trestom od 500 Ks do 50.000 Ks, ktorý 
6a má v prípade nevymožítelnosti pre
meniť na zatvorenie od 5 dní do 30 dní.

Diel druhý.
Nespôsobilosť k držbe niektorých 

predmetov^
§ 78.

円 Židia ne>smú mať v držbe obrazy, 
sochy, buisty význačných národných a 
štátnych dejatefcrv. Taktiež nesmú maf 
štátne znaky, vlajky a zástavy.

(ツ Židom 6a zakazuje držba fotografic
kých prístrojov, ďalekohľadov, taktiež sa 

im zakazuje držba gramofónových platní 
s národnými piesňami (melódiami).

(■') Porušenie ustanovení ods.1 a 2 
trescú okresné (štátne policajné) úrady 
ako priestupok peňažným trestom od 
100.— Kg do 10.000.一 Kst ktorý sa má 
v prípade nevymožitefnosti premeniť na. 
zatvorenie od 1 dňa do 15 dní.

Diel tretí.
O výpovediach.

§ 79.
(り Prenajímater bytu je oprávnený vy

povedať prenájomnú smluvu židovským, 
osobám ,a židovským sdruženiam s dvoj
týždňovou výpovednou lehotou. Výpoveď 
sa môže daf kedykoľvek.

C) Právo vypovedať prenájomnú smlu
vu podľa ods.1 má aj doda&ný správca, 
ak sa o prenájom uchádza osoba nežidov
ská.

(3) Dočasný správca môže určiť nižšie 
nájomné, ako platil židovský nájomník, 
len s povolením Ústredného hospodárske
ho úradu.

ぐ)Ústredný hospodár-sky úrad môže 
z dôvodov verejného záujmu aj Židovi — 
vlastníkovi domu alëbo žid'ovským oso
bám, ktoré z hocakého titulu v ňom uží
vajú byL nariadiť jeho vyprázdnenie, a to- 
6 dvoftýždnovou lehotou. Takýto príkaz 
je exekučným titulom podlá § 90, ods, 2*  
vládneho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. a n.

C) Ústredný hospodársky úrad môže 
zakázať Židom najímať byty v určitých do
moch alebo v určitých čiastkach obce 
(mesta).

(り Ustanovení ods,1 a 2 možno použiť 
na miestnosti (byty) lekárov-Židov, dokiaľ 
majú povolený výkon lekárskej praxe, len 
s povolením Ústredného hotspodárskeho 
úradu.

(~) Ústredný hospodársky úrad môže*  
určiť, nájomné objekty, domy, ulice, časti 
obce (mesta), v ktorých nemožno použiť 
ustanovení ods,1 a 2.

§ 80.
Prenájom miestnosti (bytu) podľa § 79,. 

ods. 3 a 5 bez povolenia Ústredného ho
spodárskeho úradu, je neplatný.

Diel štvrtý.
Zrušenie nájomných (árendálnych) 

smlúv.
§ 81,

Štátny pozemkový úrad môže zrušiť 
výmerom árendálne, poťažne nájomné 
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smluvy, ktorými Nežidia dali svoje poľno- I 
hospodárske nehnú leľnoisti (§ 3( ods, 2, 
zák, č, 46/1940 SI. z.) do árendy, pofaž- 
ne nájmu Židom alebo židovským sdruže- 
niam, a to aj pred vypršaním smluvnej 
árendálnej, potažne nájomnej doby. Zru
šiť tieto smluvy možno hocikedy, avšak 
len pri zachovaní aspoň 30-dňovej výpo
vednej lehoty, pričom árendálne smluvy 
len ku koncu hospadárskeho roku,

§ 82.
Árendátorovi, potažne nájomcovi ne

prislúcha náhrada škody a ušlého zisku 
z dôvodUf že árenda, poťažne nájom budú 
predčasne zru^e-né podľa § 81.

§ 83.
(l) Štátny pozemkový úrad výmer po

dľa § 81 doručí vlastníkovi nehnutelnosti 
(jeho plnomocníkovi) a árendátoroví, po
ťažne nájomcovi.

(s) Výmer Štátneho pozemkového úra
du, vydaný podľa § 81 a <>p aj trený dolož
kou vykonatelnosti, je exekučným titu
lom súdnej exekúcie./

ČASŤ TRETIA.
Vylúčenie z verejného života.

HLAVA L
Vylúčenie z verejných funkcií.

§ 84.
(*)  Verejné funkcie Židov a židovských 

miešancov (§ 12) zaniknú najneskôr 2 me
siace po nadobudnutí účinnosti tohto na
riadenia.

ド)Zánik funkcie podľa ods.1 má účin
ky vzdania sa príslušnej funkcie.

§ 85.
Členstvo Židov a židovských miešan

cov v korporáciáchf uvedených v § 13t 
zanikne najneskôr 2 m&siace po nadobud
nutí účinnosti tohto nariadenia.

§ 86.
Ustanovenie § 84 platí aj o záni'ku 

funkcií podľa § 14.

HLAVA II.
Prepustenie z verejných služieb, odškod
nenie a zmena niektorých ustanovení 
o odpočívných a zaopatrovacích platoch.

Diel prvý.
Prepustenie z verepých služieb,

§ 87.
(')Židia vylúčení podľa § 15 zo štátnych 

alebo iných verejných služieb musia z nich 
byf prepustení.

(?) Ustanovenia ods.1 platia aj o ži
dovských miešancoch, uvedených v § 2, 
písm. a)( poťažne — nakoľko ide o dôstoj
níkov a poddôstojníkov (§ 15, ods. 2)— 
aj pod písní, b), a o nežidovských man
želoch Židov.

§ 88.
P) Prepustenie podľa § 87 neprekáža 

zaviesť, poEažne ukončiť disciplinárne po
kračovanie proti prepustenému zamest
nancovi pre čin spáchaný pred pre
pustením.

(a) Ustanovenie ods.1 piati aj vtedy, 
ak disciplinárne pokračovanie bolo zasta
vené z dôvodu prepustenia zamefitnanca 
zo služby podTa vládneho nariadenia č. 
74/1939 SI. z. V tomto prípade má 6a 
disciplinárne pokračovanie znova zahájiť, 
i keď bolo zastavené.

C) Pri dificiplinániom odsúdení možno 
aka dúsciplinárny trest vyslovil tiež stra
tu odstupného (§§ 89 a nasi.)

Diel druhý.
Odškodnenie prepustených zamestnancom 

' § 89.
(l) Zamestnanci, prepustení zo štát

nych alebo verejných služieb (§ 87), ktorí 
vykazujú menej ako 10 rokov ekutočnej 
služby započítateľnej pre výmer výsluž- 
ného, dostanú za každý celý rok tejto 
služby odstupné vo výške .8% penzijnej 
základne.
ド)Skutočnou službou treba rozumieť 

iba skutočne vykonanú verejnozameelna- 
neckú alebo inú službu započítanú zhod
notením prémiových rezerv.

§ 90.

C) Zamestnanci, ktorí vykazujú aspoň 
10 rokov skutočnej služby započitatelnej 
pre výmer výslužného( môžu si zvoliť：

a) alebo odstupné,
b) alebo nárok na odpočivné platy.
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ド)Voľbu podľa ods.1 treba vykonaf 
písomne na úrade príslušnom pre poukáza
nie služobných platov, a to do troch me
siacov odo diia prepustenia. Ak nebola 
volba v tejto lehote vykonaná, zachová 
6a nárok na odpočivné platy podTa ods. 
1,písní, b).

§ 91.
(り Zamestnanci, ktorí si zvolili od

stupné podfa § 90, ods.1,pism. a), do- 
slanú za prvých 10 rokov skutočnej služ
by započitatefnej pre výmer výslužného 
po 8'3, za každý ďalší celý rok tejto 
elužby po 6% penzijnej základne. Toto 
odstupné nesmie prevyšovat dvojnásobok 
penzijnej základne.

[-)Ustanovenia § 89, ods. 2 platia ob
dobne,

§ 92.
(')Nárok na výplatu odpočivných pla

tov podfa § 90, ods.1,písm. b) vznikne 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
dovŕšení 60. roku veku zamestnanca. Ná
rok na výplatu odpočivných platov vznik
ne i pred dovŕšením 60. roku veku, ak 
zamestnanec je trvale neschopný na aký
koľvek zárobok pre nemoc, ktorú 6i sám 
Úmyselne nezavinil； výplata odpočivných 
platov 6a uskutoční od 1.dňa mesiaca 
nasledujúceho po preukaze tejto neschop- 
nesti svedectvom úradného lekára.

(ľ) Odo dna prepustenia až do dna na
dobudnutia nároku na výplatu odpočiv
ných platov povinný je zamestnanec pla
tiť udržovací príspevok ročne 3% posled
nej penzijnej základne. Udržovací príspe
vok treba platiť vopred v polročných ter
mínoch na účet úradu, príslušného na vy
meranie odpočivných platov. Ak sa za
mestnanec oneskorí so zaplatením udržo- 
vacieho príspevku dlhšie ako jeden rok, 
zanikajú nároky podTa ods.1.

(°) Odpočivné platy sa vymerajú podTa 
platných predpisov z penzijnej základne, 
ktorú má zamestnanec v deň prepustenia 
a podľa započítateľného služobného času 
v ten deň, pri čom výslužné 6a sníži o 
30%. Týmto snížením nesmie klesnúť vý- 
služné pod 6600.一 Ks ročne.

f) Ustanovenie o snížení výslužného 
podľa ods, 3 neplatí na nežidovských 
manželov, prepustených podľa § 87, ods. 2.

§ 93.
(')Zaopatrovacie platy pozostalých po 

zamestnancoch, ktorí si zvolili nárok na 
odpočivné platy podľa § 90( ods.1,písm. 
b) a zomreli pred dovŕšením 60. roku ve

ku, vymeraiú 6a podľa platných penzij
ných predpisov. Nárok na ne vznikne len, 
ak zamestnanec, spini povinnosť, uloženú 
v § 90, ods. 2, Zaopatrovacie platy sa vy
merajú z penzijnej základne, ktorú má za
mestnanec (manžel alebo otec) v deň pre
pustenia a podľa započitateTného času 
v tento deň, pričom platia uslanoveniar 
§ 95.

ド)Zaopatrovacie platy po zamestnan
coch, ktorí zomreli v činnej službe za 
účinnosti tohto nariadenia, vymerajú 6a 
tiež podľa ods.1.

(=) Úmrtné v prípadoch ods. i a 2 ea 
snižuje na polovicu.

Diel tretí.
Zmena niektorých ustanovení o odpočiv

ných a zaopatrovacích platoch.
§ 94.

Výslužné poživatelov štátnych odpoJ 
Čivných platov Židov sa snižuje o 30リo. 
Týmto snížením nesmie klesnúť výslužné 
pod Ks 6600.— ročne.

§ 95,.
f1) Vdovská a sirotská penzia poberaná 

požíva teľmi-Židmi sa snižuje o 30°/ú, Tým
to snížením nesmie klesnúť vdovská pen
zia pod Ks 6000.—, sirotská penzia pod 
Ks 3000.— ročne.

ド)Príspevky na výchovu 6a vyrnerajii 
zo sníženej vdovskej penzie.

§ 96.
f1) Zaopatrovacie platy pre pozosta

lých po zamestnaiicoch-Židoch, ktorí zo
mreli vo výslužbe za účinnosti tohto na
riadenia, vymerajú sa podľa platných, 
predpisov, pričom platí ustanovenie § 95.

(2) Úmrtné po zamestnancoch-Židoch, 
ktorí zomreli vo výslužbe, sa vymeria z vý~  
slúžneho sníženého podľa §§ 92 a 94.

*

Diel štvrtý.
Všeobecné ustanovenia,

§ 97.
í1) Odstupné sa vyplatí najviac v šty

roch termínoch, a to do troch, šiestich, de
viatich a dvanástich mesiacov od prepu
stenia; odstupné, ktoré neprevyšuje sumu 
Ks 2000.—, 6a vyplatí naraz; odstupné, 
ktoré prevyšuje túto sumu( sa vyplatí tak*  
aby sp-látky boly až do vyčerpania od
stupného aspoň 2000‚一 Ks.
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(a) Poskytnulíe odslupnóho vylučuje 
vydanie prevodnej sumy podfa predpisov 
o ve-rejnoprávnom poistení a vrátenie pen
zijných príspevkov.

§ 98.
Ustanovenie § 28 ods.1(velá druhá 

vládneho -nariadenia Č, 380/1938 Sb. z. a 
n. a ustanovenie § 12, ods. 2 až 6 zákona 
č. 40/1941 SI. z. neplatia pre požívateľov 
štátnych odpočívných a zaopatrovacích 
platov, upravených týmto nariadením.

§ 99.
t1) Štátnymi zamestnancami podfa toh

to nariadenia sú zamestnanci štátu, ústa
vov, podnikov, fondov a zariadení štáinydh 
alebo stálom spravovaných, na ktorých sa 
vzťahuje zákon č. 103/1926 Sb. z. a n. a 
právne predpisy na jeho záiklade -vydané.

ド)Ustanovenia tejto časti platia aj pre： 
a) učiteFov, na ktorých sa vztahuje 

učiteľský zá，koh č. 104/1926 Sb. z. a n.,
b) neštátnych profesorov stredných 

škôl, učiteľských ústavov a iných vyšších 
účilíšf,

c) osoby, na ktoré sa vzťahuje zákon 
č. 70/1930 Sb. z. a n. a pre ostatných prí
jemcov odpočívných a zaopatrovacích 
platov Židov, vyplácaných štátnou sprá
vou železničnou, pričom smluvné výhrady 
odporujúce tomuto nariadeniu sa rušia„

d) pozostalých po osobách uvedených 
pod písní, a) ďž c), nakoľko nespadajú pod 
uslanovenia ods.1.

§ 100.
Všetky ustanovenia o najnižšom vý

mere odpočívných a zaopatrovacích pla
tov neplatia pre osoby, na ktoré sa vzta
huje †oto nariadenie, okrem prípadov, 
v ktorých podľa doteraz platných pred
pisov je určejiý najnižší ročný výmer nižší 
ako Ks 6600.— u odpočivných platov a 
u zaopatrovacích platov nižší ako Kfi 
6000.— ročne,

HLAVA III.
Vylúčenie z lekárskej praxe a 

z oprávnenia civilných inžinierov.
§ 101.

(*)  Oprávnenia Židov-lekárov a zvero
lekárov k výkonu lekárskej( potažne zve
rolekárskej praxe zaniknú najneskôr do 3 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

(3) Ustanovenia oあ,1 platia aj o civil*  
ných inžinieroch.

(J) Lehotu podľa ods,1 a 2 môže na čas 
nevyhnutnej potreby predi之it viáda, a to 
všeobecne pre jednotlivé povolania alebo 
v jednotlivých prípadoch.

HLAVA IV.
Zánik lekárnických koncesií a prevod 

Íekánií.

§ 102.
C) Práva alebo koncesie na verejnú 

ľelkáreň s právom reálnym, radikovaným 
alebo osobným, ktorých majiteTom (spo- 
lumajitefom) alebo koncesionárom (spolu- 
koncesionárom) je Žid, 6a odnímajú dňom, 
ke'dy príslušnú lekáreň prevezme Mini
sterstvom vnútra .ustanovený vládny ko
misár. Ustanovenie vládneho komisára sa 
uverejní v Úradných novinách.

(2) Práva alebo konc&sie na verejnú 
lekáreň s právom reálnym, radikovaným 
alebo osobným, ktorých majiteľom (spolu
majiteľom) alebo koncesionárom (spolu- 
koncesío-nárom) nie je síce 2id, ale pri 
obchodnom vedení príslušnej lekárne je 
v ďkomkoľvek spoločnickom pomere so 
Žiidom, podiliahajú tiež ustanoveniam §§ 
102 až 109.

(3) Taktiež podliehajú ustanoveniam 
§§ 102 až 109 verejné lekárne s právom 
reálnym, radikovaným alebo osobným, 
ktoré sú spravované sirotským, vdovským 
alebo akýmkoľvek iným právom, nakoľko 
nositelia týchto práv sú 2idia.

§ 103.
(')Kým Ministerstvom vnútra ustano

vený vládny komisár neprevezme lekár- 
ňu, ktorá podlieha ustanoveniam § 102, 
musí doterajší nositeľ práv k príslušnef 
lekárni zaoíbstarávaf potrebné zásoby lie- 
koYt liečiv a vôbec materiálu všetkého- 
druhu a postarat sa o- nerušený chod prí
slušnej lekárne.

(s) Od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia môžu doterajší nositelia práv 
k lekárňam, iktorých sa toto nariadenie 
týka, s týmito právami disponovať len so 
súhlasom Ministerstva vnútra. Dispozície 
bez tohto súhlaisu sú právne neúčinné.

(s) Vládny komisár povedie na účet 
doterajšieho nositeľa práv príslušnú leká
reň až do udelenia odňatého prava alebo 
koncesie novému koncesionárovi alebo až 
do jej likvidovania (§ 104, ods. 2).
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§ 104.

f1) Na lekáreň, odňatú podľa § 102 (v 
dalSom texte „odňatá lekáreň"), môže 
Ministerstvo vnútra podľa voľného uvá
ženia verejnou súťažou udeliť novému 
uchádzačovi koncesiu ako osobné právo 
na verejnú lekáreň. Ministerstvo vnútra 
vo výnimočných prípadoch môže udeliť 
takúto koncesiu aj uchádzačovi, u ktorého 

ziie sú splnené predpoklady na klauzulo- 
wanie lekárnického diplomu.

(-)Odňaté lekárne,1na ktoré Minister
stvo vnútra nemieni udeliť novému uchá
dzačovi koncesiu 6a zlikvidujú.

§ 105.
(*)  Za odňaté právo k verejnej lekárni 

s právom reálnym alebo radikovaným 
prislúcha majiteľovi peňažná náhrada 
z Likvidačného lekárnického fondu (§ 
108). Výška peňažnej náhrady sa určuje! 
10% ročného priemeru príslušným fi
nančným úradoni ustáleného obratu, do
cieleného v príslušnej lekárni v rokoch 
1936,1937 a 1938, Na prípadnú opravu 
priznania obratu prevedenú po 1.januári 
1939 sa neberie zreteľ.

C) Za odňatú koncesiu na verejnú le
káreň s právom osobným náhrada nepri
slúcha.

§ 106.
V) Pri udelení koncesie na verejnú le

káreň s osobným právom novému kon
cesionárovi podľa § 104, ods.1,je tento 
povinný zaplatiť do Likvidačného lekár
nického fondu prídelový príspevok. Výška 
jprídelového príspevku sa určuje 25°/o 
ročného priemeru obratu, určeného po
dľa § 105, ods,1.

(2) Nový koncesionár môže prídelový 
príspevok uhradif Likvidačnému lekár
nickému fondu v splátkach tak, že prvú 
tretinu príspevku musí vyplatif hneď pri 
udelení osobného práva na verejnú leká
reň, ďalšie dve tretiny uhradí v 12 rov
nakých polročných splátkach bez zúroče
nia. Splátky sa majú odovzdať vždy dc 
15. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po- uply
nutí polroku. Pri nezachovaní splátkového 
termínu sa predpisujú 5% úroky zo za
meškania, ktoré £Ú spolu s neuhradenou 
splátkou vymáhatefné Likvidačným le
kárnickým fondom exekúciou podľa časti 
druhej vládneho nariadenia č. 8/1928 Sb. 
z. a n. Vykonatefnosf výmeru potvrdzuje 
Ministerstvo vnútra.

E) Ak koncesionár zomre pred vypla
tením prídelového príspevku a lekáreň 
bude prdlo spravovaná sirolským. alebo 
vdovským právom, neprechádza, povínnost 
ďalšieho platenia na siroty alebo vdovy, 
ale nedoplatok prídelového príspevku je 
povinný zaplatiť koncesionár, ktorý po 
zániku sirotského alebo vdovského práva 
nadobudne osobné právo na túto Pekáreň. 
Úroky zô zameškania sa nepredpisujú.

§ 107.
(り Nový koncesionár je povinný pre

vziať všetky zásoby -oficiálnych a neofici
álnych liekov a liečiv, k prevádzaniu le
kárne nevyhnutne potrebných a nepostrá- 
dat^Tné špeciálne Hečivá, ako aj zariade
nie odňatej lekárne, a to: zásoby v nákup
nej cene a zariadenie v odhadnej cene. 
Prevzatie a určenie ceny zásob a zariade
nia, ako aj určenie Loho, ktoré lieky a lie
čivá sú k prevodzovaniu lekárne nevy- 
hnutn& potrebné, a ktoré špeciálne liečivá 
sú nepostrádateľné, vykoná Ministerstvom 
vnútra ustanovená komisia. Proti rozhod
nutiam tejto komisie je prípustné odvola
nie do 15 dní ina Ministerstvo vnútra.

(2) Cenu zásob a zariadenia zaplatí 
nový koncesionár do Likvidačného Jekár- 
nického fondu v 12 rovnakých polročných 
splátkach pri 5% zúročení. Pri neza
chovaní splátkového termínu postupuje 
sa podľa ustanovenia § 106, ods. 2, pred
posledná veta.

§ 108.
C) Cieľom jednotného prevedenia pe

ňažných dispozícií ohľadom odňatých le
kární podfa tohto nariadenia slúži ‚‚Likvi
dačný lekárnický fond", zriadený pri Mi- 
nifiterfitve vnútra (§ 7 vl. nár. č. 145/1939 
SI. z.).

(2) Likvidačný lefkárnický fond vedie 
o každej odňatej lekární samostatné „li
kvidačné konto*'  a o nových ikoneesiách, 
udelených namiesto odňatých lekární, 
spoločné „prídelové konto .

(s) Do likvidačného konta príslušnej od
ňatej 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 prídelového konta.
■(り Likvidačný lekárnický fond vyplatí 

z likvidačného konta príslušnej odňatej 
lekárne pohľadávky veritefov oproti bý-
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valému <nosilerovi práva k nej, a lo len do 
výšky príjmov v bodoch a) a b), ods. 3 
uvedených. Prípadný zostatok príjmu na 
likvidačnom konte sa vyplatí bývalému 
jiositeľovi práv k odňatej lekárni, ktorej 
6a likvidačné konto týka.

C) Pri platení pohľadávok treba po
stupovať tak, že v prvom rade treba uhra- 
dif dane a verejné dávky, pohľadávky 
penzijného ústavu a iných verejnopráv
nych sociá'lne-po<sto<vacích ústavov, pe
ňažné -treisly podľa § 21,platy (mzdy) za
mestnancov, prípadne pohľadávky prená- 
jomníka, dodávateľov lekárnických zásob 
všetkého druhu a dlžoby, zaistené vo ve- 
refných knihách >na lekárňach s právom 
reálnym alebo radikovaným.

(ft) Nakoíko by do likvidačného konla 
v prospech bývalého nosilefa práv k od
ňatej lekárni zaplatené sumy nepostačily 
na plnú úhradu v ods. 5 uvedených po- 
hTadávok, odkazujú sa tam uvedení veri
telia, aiko aj prípadní da!虱 veritelia, na 
porád, práva proti pôvodnému dlžníkovi. 
Štát, Likvidačný lekárnický fond a nový 
koncesionár nepreberajú nijaké ručenie 
za vymienky, dlhy a záväzky bývalých no
siteľov práv k odňatým lekárňam.

Do pridelového konta plynie príde- 
lový príspevok od nového koncesionára 
za udelenú koncesiu na verefnú lekáreň 
s právom osobným a prípadné úroky zo 
zameškania.

(R) Z prídelovéha konta 6a vyplatí:
a) náhrada za odňaté právo na verejnú 

lekáreň s právom reálnym alebo radiko
vaným do likvidačného konla v prospech 
bývalého nositeľa práv k príslušnej odňa
tej lekárni: ・

b) odmeny a režijné výdavky Likvi
dačného lekárnického fondu.

(")Prebytok pridelového konta sa po
užije na výstavbu štátnych nemocníc.

§ 109.
Odňatím práv alebo koncesie na ve

rejnú lekáreň 6 právom reálnym, radiko
vaným alebo osobným podfa § 102, zani
ká automaticky i prípadný prenájomný 

■ pomer prenájomníka príslušnej odňatej le
kárne, Nárok na odškodné titulom pred- 

，časného zrušenia smluvy smluvnej strane 
----Židovi neprislúcha.

ČASŤ ŠTVRTA.
Prevod majetkíL

HLAVA I.
Súpis.
§ 110.

C) Židia, nežidovskí manželia 2idov a 
židovské sdruženia 6ú povinní vykázat 
všetok ávoj majetok v tuzemsku a v cu
dzine, ako aj jeho hodnotu podlá stavu 
k začiatku dňa, kedy toto nariadenie na
dobudne účinnosf.

ド)Židia cudzí štátni príslušníci, ktorí 
majú bydlisko v Luzexsku, sú povinní vy
kázat len majetok (s udaním hodnoty), 
klorý sa nachádza v tuzeírsku.

(3) Každá osoba, ktorá podlieha vyka- 
zovacej povinnosti podľa ods.1 a 2, vy
káže svoj majetok osobitne. Maniok ne
svojprávnych osôb sú povinní vykázať ich 
zákonní zástupci.

(*)  Výkaz 6a podáva štvorma na úrad
nom súpisovom hárku, ktorý vydá Stolný 
Štatistický úrad. Toto tlačivo zakúpia si 
strany na obecných (obvodných) notár
skych úradoch — v Bratislave na Policaj
nom riaditeklve.

§ m.
C) Hodnota každej súčasti majetku 6a 

má vo výkaze uviest podïa bežnej ceny, 
ktorú má v deň, kedy toto nariadenie na
dobudne účinnost,

(り Veci, kloré slúžia osobnej potrebe 
a predmety zariadenia bytu a inventára, 
nakoľko ich bežná cena jednotlive nepre
sahuje sumu 3.000.— Ks, majú by[ vo vý
kaze uvedené hromadne.

§ 112.
(リ Výkaz majetku má sa podat clo 1. 

októbra 1941 u obecného (obvodného) 
notárskeho úradu príslušného podľa byd
liska (sídla) a v Bratislave u Policajného 
riadíleľslva. Pre osobu, ktorá nemá byd
lisko na území Slovenskej republiky, je 
podacím miestom Policajné riaditeislvo 
v Bratislave.

(3) Ürad príslušný podfa ods.1 výkaz 
zrejme nesprávny alebo neúplný označí 
ako taký a oznámi to podateľovi. Do leho
ty uvedenej v ods.1 môže podatef výkaz 
doplnit, opravit alebo podat nový výkaz.

(3) Osobe, ktorá nesplní v lehote podľa 
ods.1 vykazovaciu povinnosť, vymenuje 
Ústredný hospodársky úrad kurátora (§ 16 
vl. nár. č. 8/1928 Sb. z. a n.)< ktorý maje
tok zistí a vykáže. Odmenu kurátora určí
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Ústredný hospodársky úrad na farchu 
vykázaného maietku.

§ 113.
(l) Osoby (sdruženia osôb) povinne vy- 

kazovacou povinnosťou podľa § HO ods. 
1 a 2, potažne kurátor (§ 112, ods. 3), majú 
príslušnému lír二du (§ 112t ods.1)do 15 
dní h'ásiť každú zmenu (prírastok alebo 
úb)'lok) majclku, kiorá nastane v deň 
alebo po dni, kedy toto nariadenie nado
budne úcinnoôf, ak táto zmena presahuje 
rámec riadneho hospodárenia alebo pra
videlného obchodného styku, potažne na
dobudnutie majetku v hodnote nad 5000 
Ks, ak ku dňu uvedenému v § 110, ods.1 
nemaly nijaký majetok.

ド)Výkazy podľa ods.1 sa podávajú 
štvormo na predpísanom úradnom tlačive.

§ 114.
(り Zločinu sa dopúšfa a potresce sa ža

lárom do 5 rokov, kto nevykáže včas (§§ 
112 a 113) svoj majetok, alebo kto podá vý
kaz svojho majetku v podstatných bodoch 
nepravdivý alebo neúplný.

(2) Zločinu 6a dopúšfa a potresce Ga ža
lárom do 5 rokov zodpovedný orgán ži
dovského sdruženia (§ 110, ods.1J( ktorý 
nevykáže včas (§§ 112 a 113) majetok 
sdruženia., alebo klorý podá výkaz v pod- 
slalných bodoch nepravdivý alebo ne
úplný.

ド)Prečinu sa dopúšfa a potresce sa 
väzením do 2 rokov, kto spácha z nedban
livosti čin uvedený v ods.1.

(り Prečinu sa dopúšfa, ak nejde o čin 
prísneišie trestný, a potresce sa väzením 
do 1 roku, kto hocakým spôsobom osobe, 
ktorej majetok spadá pod vykazovaciu po
vinnosť, pomáha takýto majetok zatajiť 
alebo ukryf.

(')Pri výmere tre-slu nemožno použiť 
■ustanovení § 92 trestného zákona a ne
možno uložiť trest podmienečne.

(り Pri odsúdení pre zločin padľa ods. 
1 súd vysloví, že majetok odsúdeného pre
padá v prospech šláLu. Rozsudok takýto 
súd doručí príslušnému okresnému úradu, 
letory zhabanie prevedie. Ináč všetky ma
jetkové hodnoty, ktorých sa použilo na 
spáchanie alebo pri spáchaní činov podľa 
ods.1 až 4, alebo ktoré boly poskytnuté 
ako odmena .za pomoc pri ich alebo na ich 
spáchanie, 6ad má zhabaf podľa § 61 
trestného zákona.

E) Pokračovanie pre činy podľa ods.1 
2 a 4 patrí do pôsobností krajského súdu. 

pre činy podľa ods. 3 — do pôsobnoslí- 
okresneho eúdu.

HLAVA II.

Výkup nehnuteľností na exekučnej dražbe 
Židmi kúpených.

§ 115.
Nežid (fyzická i právna oeoba)— 

v ďalšom texte ‚‚žiadateľ" —, ktorého ne- 
hnuteľnosF na exekučnej dražbe kúpil Zid, 
je oprávnený túto nehnuteľnosf kúpiť na
zpät za výkupnú cenu.

§ 116.
UisLanovenie § 115 neplatí, ak v deň： 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
a) je na nehnutefnosE už vložené vlast

nícke právo v prospech Nežida (fyzickej： 
alebo právnej osoby),

b) je žiadosť o vklad vlastníckeho prá
va na nehnuteľnosf v prospech Nežida (fy
zickej alebo právnej osoby) na súde poda
ná a nebude neskôr zamietnutá,

c) je mimoknihovným vlastníkom takej
to nehnuteľnosti Nežid (fyzická alebapriv- 
na Oisoba),

§ 117.
(l) Výkupná cena (§ 115) rovná 6a ce

ne, za ktorú Žid nehnutefnoGť na dražbe 
kúpil.

(2J Ak Žid kúpil nehnutefnosE na draž
be pred- 30. októbrom 1918, výkupná cena, 
podfa ods.1 6a zvyšuje, ak a nakofko to- 
vyžaduje uspokojenie pohľadávok nežidov
ských hypotekárnych verilelov, najviac 
však na štvornásobok-

(°) Ak na nehnuteľnosti boly po draž
be prevedené investície, hodnota týchto 
6a pripočíta k výkupnej cene (ods,1 a 2} 
v 6ume, ktorou sa objektívne zvýšila hod
nota nehnutefností ku dnu odhadu (§ 124,. 
ods. 4), najviac však v sume na investície 
skutočne vynaloženej,

§ 118.

(')Ak žiadate] zomrel, alebo neuplat
nil právo výkupu včas (§ 119), môžu tote 
v lehote ďalších troch mesiacov uplatniť 
osoby, ktoré by dedily nehnuteľnosf po- 
žiadateľovi.

(2) Ak je osôb v ods.1 uvedených viacr 
právo výkupu môžu uplatniť osobitne ale
bo spoločne.
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§ 119,
(')Právo výkupu treba uplatníf písom

nou žiadostou do 6 mesiacav odo dna na
dobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 
V prípade, ak žiadosť o vklad vlastníc
keho práva v prospech Nežida, v deň na
dobudnutia účinnosti tohto nariadenia po
daná, bola neskôr zamietnutá (§ 116, p；6m, 
b)t odo dňa právoplatnosti zamietnutia.

ド)Žiadosf treba podaf na okresnom 
6údet na ktorého území je nehnulernost, 
a ta v tolkých vyhotoveniach, koíko je 
pozemnoknižných záujemcov, a okrem to
ho po jednom vyhotovení: pre 6Úd, pre da
ňový úrad a pre Štátny pozemkový úrad.

§ 120.
(*)  ŽiadosE má obsahovať:
a} označenie súdu,
b) označenie strán podľa mena, povo

lania alebo zamestnania, bydliska alebo 
pobytu,

c) označenie nehnuteľnosti pozemno- 
knižnými dátami,

d) označenie spisov o dražbe, ktorá je 
podkladom výkupu, a to podľa spisovej 
značky a súdu,

e) označenie skutočností, rozhodných 
pre podmienky výkupu a označenie dôka
zov na tieto skutočnosti,

f) návrh na povolenie výkupu.
ド)So žiadosťou súčasne treba složiť 

do súdneho depozitu preddavok na vý
kupnú cenu vo výške štvrtiny ceny, za 
ktorú Žid — židovské sdruženie 亠 ne
hnú teTno'sf na dražbe kúpil,a potvrdenie 
o tom k žiadosti pripojiť.

§ 121.
Oneskorenú ŽiadosE alebo žiadotsť, ku 

ktorej nie je pripojené potvrdenie -o slo
žení preddavku podľa § 120, ods. 2, treba 
z úradnej povinnosti odmietnuť.

§ 122.
(l) ŽiadofiE o výkup treba poznačiť 

v pozemkovej knihe.
(り Ak 6Úd ŽiadosE neodmielne, upo

vedomí o nej všetkých pozemnoknižných 
záujemcov, príslušný daňový úrad a Štát
ny pozemkový úrad doručením jedného 
exemplára žiadostí,

(a) Ak upovedomenie pozemrioknižné- 
mu záujemcovi nemohlo byf doručené, 
alebo ak do 30 dní od vypravenia nedošlo 

potvrdenie o doručení, sdd mu u¾tanovi 
kurátora a upovedomenie, ako aj ďalšie 
usnesenia, doručí kurátorovi.

§ 123.
Právo na zvýšenie výkupnej ceny o 

hodnotu investícií môže uplatnií každý 
pozemnoknížný záujemca písomnou žia- 
do6〔ou, ktorú treba podať do 30 dní od 
doručenia upovedomenia (§ 122).

§ 124.
(*)  Po vypršaní 30-dňovej lehoty (§ 122, 

ods. 3) súď určí termín, na ktorý pred
volá žiadateľa a všetkých pozemnokniž
ných záujemcov na zistenie skutkových 
okolnosti! Či sú dané podmienky výkupu, 
a na ustálenie výkupnej ceny.

(2) Ak na termín nepríde žiadateľ ale
bo pozemnoknížný záujemca, ktorý podal 
žiadosť o zvýšenie výkupnej ceny (§ 122), 
treba maf zato, že od svo;ej žiadosti od
stúpil. Ináč neprítomnosť pozemnoknižné- 
ho záujemcu neprekáža rokovaniu.

(3) Pomery a skutkové okolnosti, či sú 
dané podmienky výkupu, ako aj jestvova
nie investícií, treba dokázaE podľa pred
pisov nesporného pokračovania.

(り Hodnotu investícii a hodnotu bre
mien, uvedených v § 191 exekučného zá
kona, vložených po dražbe, treba zistil 
podľa predpi-sov odhadného poriadku (vl. 
nár. č. 100/1933 Sb. z. a nj.

§ 125.
(*)  Súd podľa výsledkov dokazovania 

žiadosť o výkup usnesením alebo zamiet
ne, alebo výkup povolí a usnesenie doručí 
žiadateľovi, všetkým pozemnoknižným 
záujemcom, príslušnému daňovému úradu 
a Štátnemu pozemkovému úradu.

C) Usnesenie, ktorým 6a výkup povo
ľuje, má obsahovať:

a) označenie súdu,
b) označenie žiadateľa a pozemno- 

knižného vlastníka a ich zástupcov podľa 
mena, povolania (zameátnania)t bydliska 
(pobytu),

c) označenie vykupovanej nehnuteľ
nej ti pozemnoknižnými dátami,

d) výrok, že 6a výkup povoľuje,
e) výkupnú cenu (§ 117, ods.1 a 3)
f) rozhodnutie o útratách pokračova

nia,
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g) odôvodnenie,
h) deň vynesenia usnesenia.
(ソ Proti usneseniu, vynesenému podľa 

ods.1,je prípustný rekurz. Ak súd druhej 
stolice zmenil usnesenie súdu prvej sto
lice. je prípustný ďalší rekurz na súd tre
tej stolice.

§ 126.
(り Usnesenie, ktorým sa výkup povo- 

luie, má dňom vynesenia účinok exekuč
nej dražby bez zachovania služobností, 
vložených po dražbe； preto ustanovenia 
§§ 180 až 184 exekučnéha zákona treba 
použiť obdobne.

ド)Po právoplatnosti usnesenia, kto
rým sa výkup povolil, rokuje 6a o poradí 
podfa ustanovení §§ 188 až 199 exekuč
ného zákona.

C) V usneeení o poradí určí súd zvý
šenie výkupnej ceny podlá § 117, ods. 2.

§ 127.
Zbytok výkupnej ceny 6 5/t úrokmi 

odo dňa vynesenia usnesenia podfa § 125 
má žiadateľ filožif da súdneho depozitu 
do piatich rokov odo dňa vynesenia tohto 
usnesenia.

§ 128.
Po složení celej výkupnej ceny súd na

riadi jej výplatu podľa rozvrhového usne
senia.

§ 129.
(*)  Ak žiadater v päfročnej lehote vý

kupnú cenu nezaplatil, alebo odstúpil od 
výkupu, súd o tom upovedomí Štátny po
zemkový úrad.
ド)Štátny pozemkový úrad má právo 

prevziať nehnutefnosf v 30-dnovej lehote 
od doručenia upovedomenia podlá stavu 
pokračovania v čase uplatnenia tohto 
práva.

f) Toto právo na prevzatie uplatní 
Štátny pozemkový úrad tým, že výkupnú 
cenu složí do fiúdneho depozitu a o tom 
upovedomí áúdf ktorý výkup povolil.

§ 130,
Ak ani Štátny pozemkový úrad ne- 

hnutefnofif neprevzal, 6úd z úradnej po
vinnosti zruší pokračovanie a nariadi vý
maz poznámky výkupu v pozemkovej 
knihe.

§ 131.

(')Ak sa pokračovanie zrušilo, alebo 
ak nehnutcľnosC prevzal Štátny požem- 
kový úrad, žiadateľ musí hneď odovzdaE 
nehnuteľnosf pozemnoknižnému vlastní
kovi, potažne Štátnemu pozemkovému 
úradu.

ド)Za obdobie, pokiaľ mal žiadateľ ne- 
hnuteľnesf v držbe, musí pozemnoknižné
mu vlastníkovi, poťažne Štátnemu pozem
kovému úradu vydaf č：is tý výnos nehnu- 
lefnos ti.

§ 132.
Preddavok na výkupnú cenu (§ 120, 

ods. 2) je eucasne i zálohou na útraty, 
ktoré obťažujú žiadateľa, na výnos, ktorý 
je žiadateľ povinný vydať (§ 131,ods. 2) 
a na dane a verejné dávky víaznúce na 
nehnuteľnosti, splatné po dni vynesenia 
usnesenia povoľujúceho výkup, ktoré po
dľa § 184 exekučného zákona znáša žia
dateľ.

§ 133.
Ak žiadateľ výkupnú cenu zaplatil, 

I alebo ak v prípade nezaplatenia Štátny 
I pozemkový úrad nehnuteľnorsť prevzal, 
I útraty pokračovania spolu s útratami ku

rátora, okrem vlastných útrat strán (žia
dateľa a pozemnoknižných záujemcov) a 
útrat ich právnych zástupcov, sú pred
nostnými položkami pri rozvrhu výkupnej 
ceny,

(a) Ak žiadateľ výkupnú cenu neza
platil, alebo ak ad svojej žiadosti odstúpil 
a Štátny pozemkový úrad nehnuteľnosť 
neprevzal, všetky útraty pokračovania 
znáša žiadateľ.

§ 134.
(')Ak žiadosť podala osoba, uvedená 

v § 118 a nedokázala, že je jedinou na 
výkup oprávnenou ofiobou, fiúd zavedie 
pokračovanie len po vypršaní lehoty po
dlá § 118, ods.1.

f) Ak žiadosti podaly viaceré osoby 
osobitne, treba pokračovanie spojiť.

(3) Ak viac 86b splnilo podmienky 
výkupu a nedošlo medzi nimi k dohode 
o podieloch, pripadá im vykúpená nehnu
teľnosť rovným dielom.

(*)  Ak niektorý zo žiadateľov od žia
dosti odstúpil alebo ak nesplnil podmien
ky výkupu, prechádzajú jeho práva a po
vinnosti na ostatné osoby, pričom súd na 
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eplnenie povinností dá ostatným osobám I 
primeranú lehotu.

§ 135.
Ak žíadatef od žiadosti odstúpil, alebo 

výkupnú cenu včas nezaplatil, sumu, kto
rú složil na výkupnú cenu, po zaplatení 
výnosu, útrat, daní a verejných dávok, 
uvedených v § 132, treba mu vrátiť.

§ 136.
(')Ak osoby uvedené v §§ 115 a 118 

v lehote podfa § 119f ods.1(neuplatnia 
právo na výkup, prechádza toto na Štát
ny pozemkavý úrad, ktorý ho môže uplat- 
niC alebo podía tejto hlavy (§§ 115 až 140) 
v ďalších troch mesiacoch, alebo podľa 
§ 150.

í2) Nadobudnutie nehnuteľnosti Štát
nym pozemkovým úradom podľa tejto 
hlavy má právny účinok nadobudnutia 
podľa § 150.

§ 137.
Uplatnenie práva výkupu podľa §§ 115 

a兌!36 a § 150 vylučuje uplatňovanie práva 
exekučného a každého iného práva na 
výkup.

§ 138.

Ak v tejto hlave (§§ 115 až 140) nie je 
ustanovené inak, platia v pokračovaní po
dľa nej obdobné uslanovenia exekučného 
zákona.

§ 139.
Právo výkupu podľa §§ 115 a 118 pri

slúcha len štátnym občanom Slovenskej 
republiky.

§ 140.
(')Hodnotou predmetu pokračovania 

podľa §§ 115 až 139 je cena, za ktorú Žid 
kúpil nehnuteľnosť na dražbe.

ド).Ak výkup bol povolený na základe 
práva výkupu podľa § 115:

a) sadzba prevodného poplatku 6a sni
žuje pri hodnote do 10.000.— Ks na 1% 
a pri hodnote da 20.000.— Ks na

b) žiadateľ je oslobodený od ručenia 
za obecnú dávku z prírastku hodnoty ne- 
hnuteľnosti.

HLAVA III.
Povinnosť vrátiť zisk, nadobudnutý 
odpredajom nehnuterností, kúpených 

na exekučnej dražbe.

§ 141.
(')Žid je povinný na žiadost Nežida 

vydať zisk (§ 146), nadobudnutý odpreda
jom nehnuteľností, kúpenej na exekučnej 
dražbe, vedenej proti Nežidoví.

(2) Ustanovenie ods,1 platí aj pre ží- 
doviské sdruženie.

(3) Ak nehnuteľnost odpredali dedičia 
Žida, povinnosf podľa ods,1 obťažuje so
lidárne týchto.

(り Ustanovenie ods. 3 sa nevzťahuje 
na dedicov-Nežidov,

§ 142.
(')Ak Žid (§ 141, ods.1)zomrel, sú 

solidárne povinní vydať zisk jeho dedičia 
do výšky pozostalosti.

(5) Ak zaniklo židovské sdruženie (§ 
141, ods. 2), 6Ú solidárne povinné vydaf 
zisk osoby (sdruženia osôb), na kloré pre
šiel majetok zaniknuvšieho židovského 
■sdruženia, a to do výšky prevzatej hod
noty.

(3) PovinnosE vydaf zisk podľa ods. t 
a 2 6a nevztahuje na Nežidov a na ne
židovské sdruženia.

§ 143.
í1) Ak Nežid, ktorému by podľa predo- 

šlýcli ustanovení patril nárok*  na vydanie 
zisku, zomrel, vydanie zisku môžu žiadaf 
dedičia,

ド)Ustanovenie ods.1 neplatí, ak osa- 
ba, ktorá by bola dedila, je Židom.

§ 144.
Nárok na vydanie zisku treba uplatniť 

do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia žalobou, o ktorej — bez- 
ohľadu na hodnotu sporu — prislúcha 
rozhodovať okresnému fiúdu, v obvode 
ktorého leží nehnuteľnosE kúpená Židom 
na dražbe.

§ 145.
(l) Ak nehnuteľnosE podlieha výkupu po

dľa hlavy II. (§§ 115 až 140), Nežid nemô
že žiadaf o vydanie zisku podlá lejto hla
vy (§§ 141 až 149). V takomto prípade, ako
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aj vtedy, ak 03cby uvedené v §§ 141 a 143 
neuplatnia alebo nemôžu uplatnif právo 
na vydanie zisku, prechádza toto na štát.

卜)Nárok stálu na vydanie zisku treba 
uplatnit podľa § 144 do jedného roka od 
nadobudnutia účinnosti tohlo nariadenia.

§ 146.
(')Pod ziskom (§ 141)treba rozumief 

rozdiel medzi cenou, za ktorú Žid (židov
ské sdruženie) nehnulelnosf na dražbe 
kúpil,a cenou, za ktorú nehnutelnasí bo
la predaná.

ド)Ak na nehnutelnosti v čase od draž*  
by do odpredaia boly vykonané investí
cie, treba na žiadosť Žida zisk určený po
dľa ods.1 snížiť o sumu, o ktorú sa in
vestíciou objektívne zvýšila hodnota ne
hnuteľnosti ku dnu jej odpredaja, avšak 
najviac o sumu na investície skutočne vy
naloženú.

C) Ceny pred 30. októbrom 1918 tre
ba valorizovať štvornásobne.

§ 147.
Nárok na vydanie zisku podľa tejto 

hlavy (§§ 141 až 149) prislúcha len štát
nym občanom Slovenskej republiky.

§ 148.
Vydanie zisku podľa § 142, ods.1 ne

zakladá nárok podľa § 179 zák. čl. XI/1918 
na vrátenie alebo na pomerné eníženie 
dedičských dávok (dane z obratu a pre
vodného poplatku).

• § 149.
Ustanovenia tejto hlavy (§§ 141 až 149) 

neplatia, ak od predaja, ktorým Žid nado
budol zisk, do uplatnenia nároku Nežidom, 
uplynulo 32 rokov.

HLAVA IV.

Výkon pozemkovej reformy na židovských 
poľnohospodárskych nehnutefnostiacL

§ 150.
(')Poľnohospodárske nehnutelnosti vo 

vlastníctve Židov a židovských sdružení 
stanú sa dňom, ktorý určí Šlálny pozem
kový úrad vyhláškou v Úradných novi
nách, vlastníctvom slovenského štátu. Za 
tieto nelinutefnosti 6a poskytne dodatoč
ne náhradat ktorej výšku určí podľa § 156 
a ktorú podfa § 159 vyplatí Štátny po
zemkový úrad.

ド)Ustanovenie ods.1 sa nevzťahuje 
na nchnulclno'sti:

a) ktoré sa ecudzia so súhlasom Štát
neho pozemkového úradu (§ 26 zákona č. 
46 1940 SI. Z.)! ak žiadost o súhlas bola 
podaná do 30. mája 1941,

b) kloré poddidiajú výkupu  podľa hla
vy II. (§§ 115 až 140), ak ich osoby uve
dené v §§ 115 a 118 včas vykúpia,

*

c) ktoré 6a do dňa určeného Štátnym 
pozemkovým úradom podfa ods.1 od
predajú súdnym predajom pri zachovaní 
ustanovení §§ 16 ož 13 zákona č. 46/1940 
SI. z., ak dražba nebude zrušená podľa 
§ 179 exekučného zákona, alebo ak ne
bude vyhlásená za neplatnú podľa §§ 185 
alebo 187 exekučného zákona.

§ 151.
(*)  Pofuohospodárskou nehnuternosfou 

podľa § 150 sú všetky nehnuteľnosti 
okrem:

a) obytných domov, ak tieto nie sú sú
časťou poľnohospodárskeho celku,

b) stavebných parciel v zastavených 
častiach obcí (miest), ak tieto parcely nie 
sú fiúčasfou poľnohospodárskeho celku,

c) priemyselných, obchodných podni
kov (závodov),

d) záhradok o výmere do 1.000 štvor
cových siah, ktoré súvisia s nehnutefna- 
stami, uvedenými pod pism. a) a c).

(り Priemyselnými a obchodnými pod- 
ni'kmi (závodmi) podfa ods.1,písm. c) nie 
sú: liehovary, tehelne, pily, mlyny a ka
meňolomy, ak sú súčiastkou poľnohospo- 
dánskeho celku.

(3) V sporných prípadoch, ciide o poľ
nohospodársku nehnuteľnosf alebo Jiie, 
rozhodne predseda Štátneho pozemkového 
úradu po dohode s predsedom Üstredného 
hospodárskeho úradu.

§ 152.
C) Súdy na žiadosť Štátneho pozem

kového úradu vložia v pozemkovej knihe 
vlastnícke právo na nehnutelnosti, ktoré 

< 6a staly podfa § 150 vlastníctvom štátu, 
pre slovenský Štát (Štátny pozemkový 
úrad), alebo na základe prídelovej listiny, 
poťažne kúpopredajnej smluvy pre osoby, 
ktoré Štátny pozemkový úrad v žiadosti 
označí.

(2) Súd môže žiadosť ‚Štátneho pozem
kového úradu, podanú podľa ods.1)od
mietnuť len pre nepríslušnosť a zamiet- 
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mut len prelo, žc odporuje pozemnokniž- 
nému slávu,

C) Proti usneseniu súdu, ktorým 6a na
riaďuje vklad vlastníckeho práva podľa 
ods.1(sĽažnosf sa nepripúáEa,

§ 153.
C) O6oba, ktorej nehnuteľnosC 6a siala 

vlastníctvom štátu podlá § 150, je povin- 
má na vyzvanie Štátneho pozemkavého 
úradu odovzdať ju do držby štátu (Štátne
mu pozemkovému úradu), poťažne osobe, 
ktorú Štátny pozemkový úrad označí; ak 
tak neučiníf súd na žiadosť Štátneho po
zemkového úradu uvedie štát (Štá Iny po
zemkový úrad), potažne osobu, ktorú 
：Šlátny pozemkový úrad označí, do držby 
nehnuteľnosti podfa § 180, ods, 2 exekuč
ného zákona.

(2) Kým Štátny pozemkový úrad, ‚po
ťažne osoba( ktorú Štátny pozemkový 
fúrad označí, nevezme nehnuteľnosť do 
4Íržby, O6obat ktorej nehnuteľnosť 6a stala 
vlastníctvom štátu podľa § 150, je povin- 
má nehnuteľnosť obhospodárovať podľa 
Násad riadneho hospodárenia .pod násled
kami trestných sankcií nariadenia s mo
cou zákona č. 240/1940 SI. z. a platiE vše
tky verejnoprávne dane, dávky, poplatky 
a ich príslušenslvái ktoré obťažujú ju, 
vlastníka nehnuteľnosti a nehnuteľnosセ 
fsamu, ako aj príspevok podľa § 166,

§ 154.
(*)  Ak nehnuteľnosť, ktorá sa 6tala 

-vlastníctvom štátu podľa § 150, bude v Ča- 
<se prechodu vlastníctva v árende, prípad
ne v nájme( ostanú práva a povinnosti 
árendátora( poEažne nájomcu voči štátu 
nezmenené, kým Štátny pozemkový úrad 
nezruší árendálnyT paEažne nájomný po
mer. Arendu, poťažne nájomné, splatné 
■po dni prechodu vlastníctva na štát, je 
povinný árendátor, poťažne nájomca pla- 
tif Štátnemu pozemkovému úradu.

(2) Štátny pozemkový úrad môže áren- 
dálny, poťažne nájomný pomer zrušit vý
poveďou aj pred vypršaním smluvnej 
árendálnej, poťažne nájomnej doby; vy- 

■ povedať ich možno hocikedy, avšak pri 
zachovaní aspoň 30-dňovej výpovednej 
lehotyj pričom árendálny pomer však len 
なu koncu hospodárskeho roku. Štátny po- 
•zemkový úrad dá výpoved výmerom.

C) Ak árendátor, poťažne nájomca ne
platí dane ale>bo iné verejnoprávne pohľa- 
dávky, je to dôvodom zrušenia árendál- 
aehOf poťažne, nájomného pomeru.

(')Arcndálorovi, poEažne nájomcovi 
neprislúcha náhrada škody a uSKho zi$ku 
z dôvodu, že árenda, poťažne nájom budú 
podTa ods. 2 zrušené.

(*)  Výmer Štátneho pozemkového úra
du, vydaný padľa ods. 2 a opatrený do
ložkou vykonalelnosti, je exekučným ti
tulom súdnej exekúcie.

§ 155.

Slálny pozemkový úrad môže s nehnu- 
teľnostami, ktoré 6a staly podlá § 150 
vlastníctvom šíátu, nakladať podľa zákona 
č. 46/1940 SI. z. alebo podľa smerníc, vy
daných vládou.

§ 156.
(*)  Výšku náhrady (§ 150) určí Štátny 

pozeírikový úrad výmerom so zreteľom：
a) na skutočnú hodnotu nehnuteľnosti 

ku dňu 30. mája 1941 po odpočítaní tiarch, 
ktoré budú aj naďalej zachované,

b) na skutočnú hodnotu investícií po
dľa času prevzatia nehnuteľnosti do držby 
(§ 153, ods.1),

c) na cenu prídelovú, potažne cenu, za 
ktorú Štátny pozemkový úrad nehnuleľ- 
nosf predá,

d) na réžiu Štátneho pozemkového 
úradu,

e] na príspevok do Fondu pre pozem
kovú reformu (§ 7( ods. 3 zák. č. 46/1940 
SI. z. v znení § 3 zák. č. 176/1940 SI. z.)i

f) na cenu, za ktorú Žid (židovské sdru
ženie) nehnuteľnosť nadobudol,

g) na pohľadávky hypotekárnych veri- 
tefov.

(3) Ak na nehnuteľnosti viaznu služob
nosti, poťažne iné vecné bremená, číselne 
nevyjadrené, ktoré nebudú zachované, 
Štátny pozemkový úrad vo výmere, uve
denom v ods.1,urči podľa § 24 vládneho 
nariadenia č. 100/1933 Sb. z. a n. kapitály, 
ktoré odpovedajú ich protihodnote.

§ 157；
i Vklad Vlastníckeho práva podľa § 152 

má voči veriteľom, ktorí pri rozvrhu dra- 
,žobnej kúpnej ceny majú nárok na pred- 
■ n ostne uspokojenie, voči hypotekárnym ve- 
1 rileľom, iným vecne oprávneným a tretím 

osobám ten istý právny účinok, ako by 
nehnuteľnosti boly odpredané na exekuč
nej dražbe v deň prechodu vlastníctva po
dľa § 150 bez ponedhania pozemnokniž-
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nÿch tiarch. Štátny pozemkový úrad môže 
však určií, že niektoré pozemnoknižné 
ťarchy zostanú prechodom vlaslniclva po- 
día § 150 nedotknuté do výšky sumy, 
v ktorej by boly podlá rozvrhového usne- 
6enia uspokojené, keby neboly ponechané.

§ 158.

(')Okresný súd rozvrhne náhradu 
určenú podľa § 156 na žiadosť Štátneho 
pozemkového úradu, doloženú výmerom, 
a to podľa §§ 188 až 199 exekučného zá
kona s odchylkam¼ uvedenými v ods. 3 
až 6.

ド)K rozvrhu podľa ods.1 je príslušný 
okresný súd, v obvode ktorého je nehnu
teľnosť, za kteru náhrada sa má rozvr
hnúť.

(:,) Prednostnou položkou pri rozvrhu 
náhrady je i hektárový prispevokj uvede
ný v § 166, vo výške, v ktorej ho uplatní 
Štátny pozemkový úrad, a to v poradí za 
verejnými tarchami.

C) Nevyčerpanú č as f náhrady súd vra- 
dí a prikáže na tie verejnoprávne dane, 
dávky, poplatky a ich príslušenstvá — bez 
ohľadu na to, či obťažujú nehnuteľnosf 
alebo nie —ktoré dlhuje osoba, ktorá bo
la vlastníkom nehnuteľnosti do prechodu 
podľa § 150 a ktoré neboly aoi v poradí 
prednostnom, ani v poradí hypotekárnych 
veriteľov uspokojené a ktoré 6a staly 
splatnými do dňa rozvrhového pojedná
vania.

(5) Ak predvolanie na deň pojednáva
nia o poradí pozemnoknižnému veritefovi, 
alebo osobe, ktorá bola vlastníkom nehnu
teľnosti do prechodu vlastníctva podľa 
§ 150, nemohlo byf doručené, alebo do 15 
dní od vypravenia nedošlo potvrdenie 
o doručení, súd im vymenuje kurátora a 
predvolanie, ako aj ďalšie usnesenia, do
ručí kurátorovi. Kurátor zastupuje účast
níka, pre ktorého bol vymenovaný, kým 
sa tento o svoje zastúpenie nepostará. Od
mena kurátora je prednostnou položkou 
pri rozvrhu náhrady.

(*j  Súd z úradnej povinnosti je povinný 
doručiť Štátnemu pozemkovému úradu 
právoplatné rozvrhové usnesenie, opatre
né doložkou právoplatností.

§ 159.
Štátny pozemkový úrad je povinný do 

30 dní od doručenia rozvrhového usnese
nia (§ 158, ods. 6):

a) pohľadávky radené v rozvrhovom |

usnesení v prednostnom a pozemnokniž- 
nom' poradí, ktoré nebudú zachované a 
prevzaté, ako aj pohľadávky radené podfa 
§ 158, ods. 4 alebo zaplatiť priamo opráv- 
neným alebo složiť do súdneho depozitu,

b) po<staraC sa, aby zvyšok náhrady po-. 
srážka na odškodnenie zamestnancov po
dľa § 62 zákona č. 46/1940 SI. z. bol za
písaný do náhradovej knihy (vl. nár. č.. 
241/1940 SI. z.).

§ 160.
V súdnom pokračovaní, uvedenom 

v §§ 158 a 159, Štátny pozemkový úrad 
má tie isté práva ako vymáhajúci veriteŕ 
v exekučnom pokračovaní.

§ 161.
Ak Statný pozemkový úrad predloží- 

súdu potvrdenie, že povinnosti uvedeae; 
v § 159 vyhovel, súd z úradnej povinnosli 
vymaže všetky vložené alebo zaznamena- 
né farchové položky a poznámky na ne
hnutelnosti okrem tých, ktoré budú za
chované a prevzaté, a vykoná podfa §§ 
200 až 202 exekučného zákona výplatu 
tej čiastky náhrady, ktorú Štátny ‚pozem
kový úrad složil do súdneho depozitu, a 
to tým oprávneným, pre ktorých sa táto 
složila.

§ 162.
C) Živý a mŕtvy inventár a iné veci 

(príslušenstvo nehnuteľnosti], potrebné 
k prevádzke poľnohospodárstva na nehnu
teľností, ktorá sa stala podľa § 150 vlast
níctvom štátu, môže Štátny pozemkový 
úrad vykúpiť, vyjmúc prípady, ak tieto 
veci latria vlafitníckvm urávom Nežid-om.

(2) Ak nedôjde k dohode o výške vý
kupnej cenyf Štátny pozemkový úrad vý
merom určí výkupnú cenu.

C) Ak veci, vykúpené podľa ods.l.(pa
trily vlastníkovi nehnuteľnosti, výkupná 
cena tvorí súčiaistku náhrady za nehnutef- 
nosf.

(リ Ak veci, vykúpené podľa ods.1,pa
trily inej osobe ako vlastníkovi nehnutef- 
ností, výkupná cEina sa vyplatí vlastníkovi 
vecí,

(■j Ale Štátny pozemkový úrad zistí do
tazom na príslušný okresný súd, daňový 
úrad, okresný úrad, prípadne aj iný úrad, 
之e na vykúpených veciach viaznu práva 
tretích osôb, alebo ak zißlí, že zaplateniu 
prekážajú iné dôvody, namiesto platenia 
složí výkupnú cenu do depozita okresného 
súdu s príslušným návrhom.
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(°) Výmer Štátneho pozemkového úra
du, vydaný podfa ods.1,opatrený dolož
kou vykonatefnosti, je exekučným liitulom 
súdnej exekúcie,

§ 163.
(*)  Štátny pozemkový úrad vyzvanie 

podfa § 153, od^.1 a výmer vydaný podfa 
§ 156 doručí len osobe« ktorej nehnutef- 
nosf sa stala podľa § 150 vlastníctvom štá
tu, výmer vydaný podfa § 154, ods, 2 do
ručí len árendátorovij poťažne nájomcovi, 
a výmer vydaný podfa § 162 doručí len 
vlastníkovi veci.

(a) Ak Štátny pozemkový úrad osobám 
uvedeným v ods.1 výmer, poťažne vyzva
nie doručiť nemôže, alebo ak do 15 dní 
od vypravenia nedôjde potvrdenie o do
ručení, ustanoví im kurátora ciefom 如 
stupovania pred Štátnym pozemkovým úra
dom.

§ 164.
I1) Len čo nastane precihod vlastníctva 

nehnutefnosti podfa § 150, súdy z úradnej 
povinnosti zrušia na ne vedený zatvor, 
vnútenú správu( okrem vnútenej správy 
nariadenej podfa nariadenia s mocou zá
kona č. 240/1940 SI. z. a dražobné pokra
čovanie, vynímajúc prípady uvedené v § 
150, ods. 2( písm. c).

(2) Štátny pozemkový úrad je oprávne
ný žiadaf vyhlási t dražbu za neplatnú z dô
vodu, že neboly splnené dražobné pod
mienky podfa § 185 exekučného zákona.

(3) Aík sa dražba zruší podfa § 179 exe> 
kučného zákona, alebo vyhlási za neplatnú 
podfa § 185 a加bo § 187 exekučnčého zá
kona (§ 150, ods, 2, ipísm. c)], nemožno na
riadiť ncvú dražbu. Ak sa dražba vyhlá
sila za neplatnú podľa § 185 exe,kučného 
zákona, zvyšo'k vadia, poťažne zvyšok 
súm, zaplatených na dražobnú kúpnu ce
nu po odpočítaní útrat dražby, súd vráti 
dražobnému kupcovi.

§ 165.
(*)  VeriteT, ktorý má na nehnutefnosti 

(§ 150) vložené záložné al'e-bo exekučné 
záložné právo, zaznamenané záložné prá
vo, alebo poznamenanú vykonatefnosť zá
ložného práva, je povinný na vyzvanie 
Štátnelho pozemkového úradu do 8 dní od 
jeiho doručenia podať písomné osvedčenie 
o tom.； či jeho pozemnoknižne zaistená 
pohľadávka skutočne jestvuje a v akej 
výške, a to na istine, na úrokoch a na 
útratách.

(3) Za osoby nesvojprávne, osoby, ktoré 
bývajú mimo územia Slovenskej republiky 
a právne osoby, je povinný podať osved
čenie podľa ods.1 ich zákonný zástupca, 
poťažne ich splnomocnenec.

p) Osobe uvedenej v ods.1 a 2, ktorá 
osvedčenie podľa odfi.1 do 8 dní od do
ručenia vyzvania nepodá, alebo podá 
osvedčenie nepravdivé, uloží na návrh 
Štátneho pozemkového úradu okresný 
(štátny policajný) úrad výmerom pokutu 
od 100 & do 100,000 Ks.

§ 166.

Dokiaľ poľnohospodárske nehnuteľností 
sa nestaly vlastníctvom štátu pod fa § 150, 
ods.1,alebo dokiaľ Štátny pozemkový 
úrad nedá súhlas k ich odpredaju podľa 
§ 26 zákona č. 46/1940 SI.z.t vyru
buje a vyberá uvedený úrad ročne od 
vlastníka 20.— Ks z jedného hektáru 
ako príspevok v prospech Fondu, zriade
ného podľa § 50 zákona Č. 46/1940 SI. z. 
Príspevok platí sa ročne vopred na celý 
kalendárny rok. Lesné oddelené majetky 
prevezme Ministerstvo hospodárstva 
nakoľko doleraz taík neučilo — do vlast
nej odbornej správy, ktorá potrvá až do 
prevodu podľa § 150, ods.1 alebo podľa 
§ 26 zákona č. 46/1940 SL z.

HLAVA V.
Prevcd židovských podnikov.

§ 167.
(') Za židovské podniky treba pova

žovať:
a) pudniky jednotlivcov, ak títo 6ú Ži

dia,
b) podniky žido^Tskýoh sdruženi.
(s) Vedľajší závod židovského podniku 

sa považuje za podnik židovský.
(3) Židovskú alebo nežido-vskú povahu 

pochiikov podľa tejto hlavy (§§ 167 až 
190 určí v pochybných prípadoch Ústred
ný hospodársky úrad.

§ 168.
(り Židovskí majite'lía sú povinní na ná

padných miestach označiť svoje podniky 
(prevodzovne) nápisom „Židovský podnik*' .

(2) Židovské podniky pod dočasnou 
správou treba označiť náp'ifiom „Podnik 
pod dočasnou správou.*

(a) Predpísané nápisy p odia ods.1 a 2 
vydáva Ústredný hospodársky úrad.



663 Slovenský zákon n í k č.198.

stené podľa § 172 a dlžoby uznané pre- 
jimaleľom, i keď tido neboly prihlásené.

(3) Obecnú hodnotu účasti Židov*  po
ťažne židovisJtých sdružení na obchodných 
spoločnostiach [§ 170, písm. d)] určí Ústred
ný hospodársky úrad alebo so zreíeľom 
na burzovú, nominálnu alebo predajnú ce
nu účasH, alebo príslušným zlomkum obec
nej hodnoty podniku, určenej epôsobom 
uvedeným v ods. 2.

C) Obecnú hodnotu účasti Židov, po
ťažne židovských sdružení na verejných 
obchodných alebo komanditnýoh spoloč
nostiach [§ 170, písní, e)] určí Ústredný 
hospodársky úrad príslušným zlomkom 
obecnej hodnoty podnikut určenej spôso
bom uvedeným v ods. 2.

§.172.
Cieľom zistenia majetkového stavu ži

dovského podniku môže Ústredný hospo
dársky úrad — alebo na jeho prí'kaz do
časný správca — vyzvať veriteľov vyhláš
kou v Úradných novinách, aby v 15-dňo- 
vej lehote prihlásili svoje požiadavky proti 
prevodíteľovi( a to v prípadoch prevodu 
podľa § 170, písní, c) alebo e) pod násled
kami pominutia ich uspokojenia z majetko
vej podstaty podniku v prípade, že k jeho 
prevodu skutočne dôjde. Povinností na 
daniach, poplatkoch a iných štátnydh po- 
hľadáwkach treba zistiť dotazom na prí
slušnom daňovom úrade. Do-taz nahradzu
je zaslanie odpisu vyhlášky určenej pre 
Úradné noviny,

§ 173.
Ak sa zistí, že majetková podstata ži

dovského podniku bola proti zásadám riad
neho hospodárenia úmyselne zmenšená, 
môže .Üslrednÿ hospodársky úrad nariadif 
jej doplnenie z iného majetku prevodi-teFa, 
poťažne z majetku členov židovského 
sdruženia.

§ 174.
(リ Pri likvidácií podniku [§ 170, písm. 

a)] Ústredný hospodársky úrad určí pod
mienku a spôsob likvidácie, pričom 6a mô
že odchýliť od predpisov platných o po- 
kračovaní pri likvidácii. Rozhodnutia' o 
likvidácii a o jej podmienkach sa uverej
ňujú v Úradných novinách na útraty ma
jiteľa podniku.

(2) Uplynutím likvidačnej lehoty zaniká 
živnostenské oprávnenie Žida, potažne ži
dovského sdruženia.

§ 169.
(*)  Nevykonávané alebo dočasne odhlá*  

sene živnostenské oprávnenia Židov, ako 
aj židovských sdmžení, zanikajú dňom na
dobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(:)Ustanovenia ods. 2 vzťahujú 6a na 
oprávnenia židovských sezónnych podni
kov len vledy, ak tieto v poslednej sezóne 
neboly v prevádzke.

§ 170.
Ústredný hospodársky úrad môže cie- 

ľom vylúčenia Židov a židovských s dr ože
ní zo slovenského hospodárskeho a sociál
neho života nariadiť:

a) likvidáciu židovského podniku,
b) prevod podniku Žida alebo židov

ského sdruženia na Nežida, alebo na ne
židovské sdmženie, ktorého sa Žid nezú
častní, za likvidačnú hodnotu podniku (§ 
171,ods.1),

c) prevod podniku Žida na. nežidovs'ké 
sdruženie, ktorého sa Žid — prevoditef 
zúčastní, za obecnú hodnotu podniku (§ 
171, ods. 2 a § 172),

d) prevod účasti Žida alebo židovského 
sdruženia na obchodných fipoločnostiach 
(akcií, kmeňových vkladov, kuksov, zá
vodných alebo iných podielov) na Nežida 
alebo nežidovské sdruženie za riadnu 
(obecnú) hodnotu účasti (171,ods, 3 a § 
172) okrem prípadu uvedeného pod písní, 
e), a to len po predbežnom súhlase komi
sie zriadenej pri Slovenskej národnej ban
ke podľa vládneho nariadenia č. 113/1939 
SI.z.( ktorej členom v takýchto prípadoch 
je aj zástupca Ústredného hospodárskeho 
úradu,

e) prevod účasti Žida alebo židovského 
sdruženia na verejných obchodných alebo 
Jcoman di Iných spoločnostiach na Nežida, 
ktorý vstúpi do spoločností ako nový ale
bo ďalší spoločník, za riadnu (obecnú) 
hodnotu účasti (§ 171,ods. 4 a § 172).

§ 171.

f) Likvidačnú hodnotu židovského 
podniku [§ 170, písm. b)l určí Ústredný 
hospodársky úrad; pred jej určením má 
sa vyjadriť Slovenská revízna a dôverníč
ka spoločnosť do prepadnej lehoty, urče
nej Ústredným hospodárskym úradom.

F) Obecnú hodnotu židovského podni
ku [§ 170, písm. c)] určí Ústredný hospo
dársky úrad tak, že z likvidačnej hodnoty 
ustálenej podľa ods.1 odpočíta dlžoby zi
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§ 175.

(り Pri prevode podniku podľa § 170, 
púsm. b) neprechádzajú dlžoby prevodite- 
Ta na prejímateľa okrem prípadu ich pre
vzatia (§ 176, ods. 4). Veritelia, voči kto*  
rým dlžoby neboly pr&vzaléj budú uspoko- 
jení podľa § 176 z likvidačnej hodnoty. Po
vinnosti prevoditeľa voči veriteľom zostá
vajú nedotknuté,

ド)Pri prevode podniku podľa § 170, 
písní, c):

a) prechádzajú dlžoby prevoditeľa na 
nežidovské sdruženie Ient ak a nakoľko 
boly prihlásené podľa § 172;

b) Ústredný hospodársky úrad určí po
mer medzi spoločníkmi;

c) Povinnosti prevoditeFa voči verite- 
Tom zostávajú nedotknuté.

(a) Pri prevode účasti podľa § 170, 
písm. d):

a) pomer preijímaleľa, poťažne spoloč
nosti voči veriteTom zostáva nezmenený;

，b) ak »ide o verejnú obchodnú alebo 
komanditnú spoločnosť Ústredný hospo
dársky úrad určí pomer medzi spolo'čniik- 
mi.

(り Pri prevode účastí podľa § 170, 
písní, e):

a) ostáva pomer spoločnosti voči veri
teľom nezmenený, s tým obmedzením však, 
že veritelia budú uspokojení len vtedy, ak 丨 
prihlásili svoje požiadavky podľa § 172,

b] Ústredný hospodársky úrad určí po
mer medzi spoločníkmi, pričom postavenie 
doterajších nežidovských spoločníkov sa 
nesmie zhoršiť.

§ 176.
(l) V prípade prevodu podniku podľa 

§ 170, písm, b) je prejímatel po.vinný do 
120 dní od doručenia rozhodnutia o pre
vode podniku složiť sumu, ktorá zodpove
dá likvidačnej hodnote podniku, do súdne
ho depozitu na okresnom súde príslušnom 
podľa miesta podniku.

(り Súd rozvrhne sumu (ods.1)na ve
riteľov prevoditeľa. Za tým cieľom bez
odkladne po doručení rozhodnutia o pre
vode podniku vyhláškou v Súdnom ústred
nom oznamovateli vyzve veriteľov, aby 
v 15-dňovej Qehote prihlásili svoje požia
davky s udaním ich výäky, ich príslušen
stiev, skutočností, na ktorých sa zaklada
jú, ako aj dôkazov, a to nehypotelcárnych 
veriteľov pod následkami pominutia ich 
uspokojenia z rozvrhovanej sumy. Ak je 

o požiadavke zahájený spor, treba uviesť 
aj procesný súd a číslo spisu. Odpis vy
hlášky doručí súd príslušnému daňovému 
úradu.

(J) Vo vyhláške určí 5úd súčasne ter
mín na rozvrhnutie likvidačnej hodnoty. 
Termín sa má urči t tak, aby sa rozvrho
vé pojednávanie mohlo konaf najne
skoršie do 45 dní od uverejnenia vyhlášky. 
Hypotekárne požiadavky zaistené na ne- 
hnutefnostiach, kloré patria k podniku, 
uspokojí predovšetkým z likvidačnej hod
noty preberaných nehnuteľností podľa po- 
zemnoiknížného poradia, a to podľa zásad 
exekučného pokračovania. Ak medzi ve
riteľmi, ktorí majú proti prevodíteľovi iné 
ako hypotekárne požiadavky, nedôjde k do
hode, určí poradie a spôsob uspokojenia 
súd podfa zásad exekučného pokračovania; 
ak by požiadavky nemohly byf celkom 
uspokojené z likvidačnej hodnoty, pokra
čuje súd podľa zásad konkurzného pokra
čovania.

C) V ilehote uvedenej v ods.1 netreba 
složiť časť sumy, ktorá pripadá na. dlžo
by podniku fiúdom uznané a prejímateľom 
prevzaté. PrejimateF nežidovských hypo- 
tekárnydh požiadaviek môže prevziať dlžo
by so fiúhlasom hypatekánieho veriteľa; 
u židovských hypotekárnych požiadaviek 
je oprávnený prevziať dlžoby aj bez ta_ké- 
hoto súhlasu. So súhlasom veriteľa môže 
preijimater prevziať aj iné než hypotekár
ne dlžoby podniku.

(ú) Na složenie tej časti sumy, ktorá 
by pripadla na židovských veriteľov, môže 
Cľstredný hospodársky úrad povoliť le
hotu do 5 rockov a určiť výšku splátok. 
Povolenie splátok môže Ústredný hospo
dársky úrad viazať na poskytnutie prime
ranej záruky.

(°) Hypotekárny veritef aj pri výpove
di úveru prejímateľovi musí zachovať pod
mienky, platné pre prevoditeľa. Prevod 
podfa tohto nariadenia nemôže1 byť dôvo
dom pre vypovedanie úveru ani viedy( ale 
by bol býval opak ujednaný.

(T) Na základe rozhodnutia Ústredného 
hospodárskeho úradu o prevode podniku 
je prevoditel pavinný hneď odo-vzdit pod
nik prejímateľovi.

(り Po složení sumy, ktorá zodpO'vedá 
určenej hodnote nehnuteľnosti, ktorá patrí 
podniikU) poťažne po prevzatí dlžoby kto
ré na nej viaznu,训oži súd z úradu vlasl- 
nídke právo v prospech pre/ímatebi pri
čom súčasne vymaže neprevzaté tarchy.
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tulom podľa § 90, ods. 2 vládneho naria
denia č. 8/1928 Sb. z. a n.
ド)Na pokračovanie podľa ods.1 sa 

vzfahujú ustanovenia §§ 2 a 3 zákona č. 
335/1939 SI. z.

§ 181.
f1) Prejímatef, ako aj nežidovské sdru

ženie (§ 170), má podnik viesť so sta- 
rostlŕvosfou riadneho obchodníka,

(2) Kým nebude uhradená likvidačná, 
poťažne riadna (obecná) hodnota podmíku, 
poťažne účasti na obchodných spoločno- 
sLi-achj potažne kým nebudú splnené iné 
záväzky, ktoré vyplývajú z prevodu:

a) nesmie byť ipodník zlikvidovaný bez 
povolenia Üstredného hospodárskeho úra
du;

b) podnik podlieha 'kontrole Üstredné
ho hospodárskeho úradu;

c) možno na podnik uvaQif dočasnú 
správu, ak by pri jeho vedení boly poru
šené povinnosti starostlivého obchodníka.

(3) Ak by včas neboly splnene podmien- 
Iky čo do uhradenia likvidačnej, poťažne 

riadnej (obecnej) hodnoty podniku, poťažne 
účastí na obchodných spoločnostiach bez 
náležitého odôvodnenia, možno rozhodnu
tie o prevode zrušiť a podnik, poťažne 
účasť previesť na iného uchádzača, pričom 
pôvodný prejímatef zodpovedá za skutoč
nú škodu a je povinný .uhradiť trovy po- 
kračo-vania.

P) Ústredný hospodársky úrad môže 
do divoch rokov po nariadení prevodu po- 
dfa § 170, písní, b) až e) uvalií na podnik 
dočasnú «právu na návrh príslušnej daňo
vej správy, ak by majiteľ podniku riadne 
neplatil dane a iné verejné požiadavky. 
Výdavky spojené s dočasnou správou nie 
sú u majiteľa odpočítateľnou položkou po
dľa zákona o priamych daniach.

(5) Na majetkovú podstatu podnikav 
uvedených v ods. 4 nemožno vykonať do 
dvoch rokov po nariadení ich prevodu za- , 
isťovacie úkony na zaistenie nepredpísa
ných a nesplatnýdh dani, ako ani iných ve
rejných požiadaviek.

§ 182.

(り Ak ide o néhnuternosť Žida alebo 
židovského edruženŕa, ktorá slúži úplne, 
alebo v prevažnej časti na prevádzku pod
niku, môže Üstrednÿ hospodáreky úrad na- 
ríadif prevod nehnuteľnosti Židov a židov
ských sduržení s podnikom aj vtedy( ak

§ 177.
Zo sumy, ktorá by pripadla prevodite- 

rovi po uspokojení veriteľov podfa § 176, 
poukáže príslušný súd 20% šlátu v pros
pech všeobecnej pokladničnej správy.

§ 178.
(リ V prípade prevodu podniku podľa 

§ 170, písní, c) urči Ústredný hospodársky 
úrad podmienky a spôsob zaplatenia obec
nej hodnoty podniku (§ 171, ods. 2).

一 (=)V prípade prevodu účasti na ob
chodných spoločnostiach podľa § 170, 
písm. d) a e) určí Ústredný hospodársky 
úrad spôsob a podmienky zaplatenia obec
nej hodnoty účasti (§ 171,ods, 3 a 4).

§ 179.

C) Ak prejímatef ňemá spôsobilosf pre
vádzať živnost podľa platných právnych 
predpisov, môže Ústredný hospodársky 
úrad udeliť čiastočný alebo úplný dišpenz 
podfa platných predpisov, pričom však 
nie je viazaný predpísaným pakračovaiiím.

(=)Na základe rozhodnutia Ústredné
ho hospodárskeho úradu o nariadení pre
vodu podniku udelí príslušný živnosten- 
cký úrad prejímatefovi po zaplatení inkor- 
poračného poplatku živnostenské oprávne
nie bez ďalšieho pokračovania. Prejímatef 
do udelenia živnostenského oprávnenia 
môže prevádzať živnosť na zálďade roz
hodnutia Ústredného hospodárskeho úra- 
'du o nariadení prevodu.

(3) Nariadenie o prevode účasti nahra
dzuje povolenie podľa nariadenia s mocou 
zákona Č. 359/1940 SL z.

(J Vydaním rozhodnutia Ústredného 
hospodárskeho úradu o nariadení prevodu 
podniku zaniká živnostenské oprávnenie 
Žida, pofažne židovského sdruženia.

§ 180.
C) Ústredný hospodársky úrad je opráv

nený po nariadení likvidácie, najneskôr 
však do 15 dni od uplynutia likvidačnej 
lehoty, poťažne do 15 dní po vydaní roz
hodnutia o prevode (§ 170), prenajať živno
stenské miestnosti dotknuté pokračovaním 
podľa tejto hlavy (§§167 až 190), Ak ta
kéto miestností 'boly už prenajaté bez sú
hlasu Üstredného hospodárskeho úradu 
v uvedených lehotách, môže Ústredný 
hospodársky úrad prenájomné smluvy 
zrušiť, Zrušovací výmer je exekučným ti
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vlastníkom nehmileFnosLi nie j& maijil&r 
podniku.

(3) Ak sa s podníikom má previesť aj 
nehnute:nosf Žida alebo židovského sdru
ženia môže Ústredný hospodársky úrad 
po^iadaf súd o poznačenie zamýšľaného 
prevodu v pozemkovej knihe.

§183.

Ústredný hospodárslky úrad môže po
žiadať súdy previesť odh'ady, sprisahať 
strany (prenajimatefa, prevoditeTa) a sved
kov za obdobného použitia súdnych pred
pisov, platných o poskytovaní právnej 
pomoci1.

§ 184.

Na súdne poíkračovanie podTa tejto 
hlavy (§§ 167 až 190) neplatia predpisy o 
súdnych práz>dnínách.

§ 185.

Ústredný hospodársky úrad môže na
riadiť povinné hlásenie všetkých skutoč
ností, kloré sú potrebné na vykonanie 
tejto hlavy (§§ 167 až 190) Takto zistené 
údaje možno použif len na ciele podľa 
tejto hlavy.

§ 186.

Útraty administratívneho, pripadne súd
neho pokračovania — okrem útrat právne
ho zastupovania 一I taktiež dane, poplat
ky a iné štátne dávky sú prednostnou po- 
lož)kou pri rozvrhu (§ 176).

§ 187.

t1) Základom prevo'dného poplatku a 
dane z obratu je hodnota, určená Ústred
ným hospodárskym úradom.

(2) Prístup nov6ho aüebo ďalšieho spo
ločníka [§ 170, písm. e)], ako aj zväčšenie 
účasti doterajšieho nežidovského spoloč
níka jestvujúcej už verejnej obchodnej ale
bo komandilnej spoločnosti [§ 170, písm. 
-d)], nepovažuje 6a za novú spoločenskú 
smluvu a spoplathuje sa pritom len. hodno- 
ta prevedenej účasti, určená Ústredným 
hospodárskym úradom.

§ 188.

ľ) Nezachovanie príkazu .podfa § 173 
ohfadom doplnenia majetkovej podstaty 
židovského podui<ku( ako ai ustanovení 

§ 168, ods.1 a 2, § 176, ods. 7, § 181. ods. 
1 a 2, písní, a) a konečne nezachovanie 
príkazu podľa § 185 potresce ako priestu
pok okresný (štátny policajný) úrad za
tvorením od 10 dní do 6 mesiacov a pe
ňažným trestom od Ks 1000.— do Ks 
500,000.—, Nevymožiteľný peňažný trest 
má sa premenif na zatvorenie od 10 dní 
do 6 mesiacov,

(a) Tre« tom uvedeným v ods.1 6a po
tresce aj:

a) Žid, ktorý samostatne prevodzuje 
živnosť bez živnostenského oprávnenia,

b) Žid, ktorý podomové obchoduje bez 
podomovej knižky,

c) živnostníci, ktorí svoje oprávnenie 
zneužívajú na to, aby kryli neoprNvnw 
né prevodzovanie živností Žida, ako aj 
Žid, ktorý dá podnet k tomu, alebo trpí, 
aby sa oprávnenie zneužívalo ku krytiu 
jeho neoprávneného prevodzovania živ
ností.

§ 189.
Pre židovské podniky pod dočasnou 

správou môže Ústredný hospodársky úrad 
vyhláškou v Úradných novinách zmiernit 
obmedzenia pre židovské podniky.

§ 190.
Kto vedome udá nepravdivé skutoč

nosti, alebo použije takéto skutočnosti na 
vylákanie povolenia alebo rozhodnutia 
podTa tejto hlavy (§§ 167 až 190) potresce 
sa — aík nejde o čin prísneišie trestný — 
okresným súdom pre prečin väzením do 
jedného roku a peňažným trestom od Ks 
100 do Ks 200.000. NevymožiteFný peňaž
ný trest má sa premenif na väzenie od 
[dňa do 6 mesiacov.

HLAVA VI.

Prevod ostatných nehnuterností,

§ 191.

C) Nehnutefný majetok Židov a židov
ských fidmžení stáva 6a dňom, ktorý určí 
vláda vyhláškou v Slovenskom zákonníku 
vlastníctvom slovenského štátu (Ústred
ný hospodársky úrad).

(2) Ustanovenie ods.1 sa nevzťahuje 
na nehnuteľný majetok, ktorý treba po- 
važovaE za pofnohospodársku nehnuteT- 
nosf (§ 151)alebo majetkovú podstatu 
podnikov (§§ 167 až 190) a lekárni (§§ 
102 až 109).
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Výpovednú lehotu, najmenej 14-dňovú, 
urči Ústredný hospodársky úrad.

(3) Ak nájomca — árendátor — neza
platí dane, poplatky a iné verejnoprávne 
pohľadávky, je to dôvodom zrušenia ná
jomného —■ árendálnelho —• pomeru.

(リ Nájomcovi — árendátorovi — ne
prislúcha náhrada Škody a ušlého zisku 
z dôvodu, že nájomný — árendálny — po
mer bol podľa ods. 2 alebo 3 zrušený.

(°) Výmer Ústredného hospodárskeho 
úradu, vydaný podľa od<s. 2 a opatrený 
doložkou vykonateľnosti je exekučným 
titulom eúdnej exekúcie.

§ 196.
Za nehnuteľnofiti, ktoré sa staly vlast

níctvom štátu (§ 191, ods.1)patrí náhra
da; výšku a podmienky zaplatenia náhra
dy určí Ústredný hospodársky úrad vý
merom so zreteľom na riadnu (obecnú) 
hodnotu a na pohľadávky nežidovských J 
hypotekárnych veriteľov, a to podTa sm€T- 
níc vydaných vládou.

§ 197.
(リ Aik na uehnut&rnosti (§ 191, ods.1) (J 

viaznu služobnosti, poťažne iné vecné bre
mená, číselne nevyjadrené, ktoré nebudú 
zachované, Ústredný hospodársky úrad 
určí 1vo výmere, uvedenom v § 196 Icapi- 
tály, ktoré odpovedajú ich protihodnote 
padľa § 24 vládneho nariadenia č.100/ 
1933 Sb. z. a n. '

(り Ak na nehnuteľnosti (§ 191,ods.1) 
viaznu záložné práva, hypotekárny veri
teľ pri výpovedi úveru prejímateľovi musí 
zachovať podmienky, platné pre prevodi- 
teľa. Prevod podľa te-jto hlavy (§§ 191 až 广 
204) nemôže byť dôvodom pre vypovedá- J 
nie úveru ani vtedy, ak by bol býval opak 
ujednaný.

§腕 ク
u

Ústredný hospodársky úrad môže na- 〔 
riadiť povinné hlásenie všetkých skutoč
ností, ktoré sú potrebné na vykonanie 
ustanovení tejto hlavy (§§ 191 až 204), 
Takto zistené údaje možno použif len na 
ciele vykonania ustanovení tejto hlavy. .

§ 199.

(9 Slovenský štát (Ústredný hospodár
sky úrad) nehnuteľnosti, ktoré podľa § 
191, ods.1 sa Haly jeho vJaštníotvonií 
môže:

§ 192.

(')Súdy na žiadosť Üstrednéha hospo
dárskeho úradu vložia v pozemkovej kni
he vlastnícke právo na nehnuteľnosti, 
ktoré sa staly podľa § 191,ods.1 vlaslníc- 
Ivom štátu, pre slovenský štát (Ústredný 
hospodársky úrad) alebo na základe listi
ny, vydanej o scudzení [§ 199, ods.1, 
písm. b)] pre osoby, ktoré Ústredný ho
spodársky úrad v žiadosti označí.

ド)Súd môže žiadosť Ústredného ho- 
spodárákeho úradu, podanú podľa ods.1, 
odmietnut len pre nepríslušno^f a zamiet
nuť len preto, že odporuje pozemnokniž- 
nému stavu.

(3) Proti usneseniu súdu, ktorým 6a 
nariaďuje vklad vlastníckeho práva podľa 
ods. 2, sfažnosf sa nepripúšťa.

§ 193.
(')Dočasní správcovia nehnuterností, 

uvedených v § 191,ods.1 vykonávajú do
časnú správu pre slovenský štát aj po 
vydaní vyhlášky (§ 191, ods.1)až do ďal
šieho opatrenia Ústredného hospodárfike- 
ho úradu.

ド)Cisty výfažok dočasnej správy (ods, 
1)plynie v prospech Fondu pre podporu 
vysťahovalectva Židov.

§ 194.

Osoby (sdruženia osôb], ktorých ne
hnuteľnosti sa staly podľa § 191,ods.1 
vlastníctvom slovenského štátu, sú povin
né na vyzvanie Ústredného hospodárskeho 
úradu odovzdať nehnuteľnosti štátu 
(ÜisLrednému hospodárskemu úradu) do 
držby; ak tak neučinia, príslušný súd na 
návrh Ústredného hospodárskeho úradu 
uvedie štát (Ústredný hospodársky úrad) 
do držby nehnutefncsti podľa § 180( ods. 2 
exekučného zákona.

§ 195.
(り Ak nehnuteľnosť, ktorá podľa § 191, 

ods.1 sa stane vlastníctvom slovenského 
Štátu, je v nájme (árende), ostávajú práva 
a povinnosti nájomcu (árendátora) voči 
štátu nezmenené tak, ako trvaly voči 
predošlému prenajíma teľovi s obmedzením 
uvedeným v ods. 2 a 3.

(2) Ak nájomcom — árendátorom — 
(ods.1)je Žid alebo židovské sdruženie, 
môže Ústredný hospodársky úrad zrušiť 
nájomný (árendálny) pomer výpoveďou.
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<a) podrWat vo vla]stníctve(
b) scudzit tuzemským nežidovským fy

zickým aleíbo právnym osobám za prevod
nú hodnotUf

c) dať do prenájmu tuzemským neži
dovským fyzidkým alebo právnym oso- 
bám.

(2) Prevodnú hodnotu a nájomné (ods. 
lt písm. b) a c) urči Ústredný hospodársky 
úrad so zretebm na miestne pomery, a to 
podľa smerníc vydaných vládou.

(3) Podmienky a epôfiob padržania vo 
vlastníctve štátu [ods.1,písm. a]]( scudze- 
nía [ods.1(písm. b)] a prenájmu [ods,1, 
písní. c)]( ako aj spôsob zaplatenia a spra
vovania prevodnej hodnoty a nájomného 
podfa ads.1 určí Ústredný hospodársky 
úrad všeobecne vyhláškou v Úradných 
novinách a v jednotlivých prípadoch, vý- 
meronif a ìo podľa smemic, vydaných 
vládou.

§ 200.

(*)  Náhradu, uvedenú v § 196 složí slo
venský štát (Üstrednÿ hospodársky úrad) 
do súdneho depoz让a. u okresného isúdu, na 
území 'ktorého leží nehnuternosf (§ 191, 
ods.1)a ktorý túto náhradu rozvrhne po 
doručení výmera (§ 196) podľa ustanovení 
§§ 189 až 199 zák čl. LX/1881 a § 35 zák. 
čl. LIII/1912 s odčhýlkanii'! uvedenými 
v ods. 2 až 4.

(s) Nevyčerpanú časť náhrady 6úd vra- 
di a prikáže na tie verejnoprávne dane, 
dávky, poplatky a ich pr½lušenstvá 一 
bez ohľadu na to( či obťažujú nehnuteľ
nosť alebo nie —>■ ktoré dlhuje osobat kto
rá bola vlastníkom nehnuteľnosti do pre
chodu podľa § 191, ods.1 a ktoré neboly 
ani v poradí prednostnom, ani v, poradí 
hypotekárnych variteľov uspokojené a 
ktoré sa staly splatnými do dňa rozvrho
vého pojednávania. Zvyšok náhrady od
vedie súd Fondu pre podporu vysťahova
lectva Židov.

(3) Ak predvolanie na deň pojednáva
nia o poradí pozemnoknižnému veriteľovi! 
alebo osobe, ktorá bola vlastníkom ne- 
hnuteľnosti, nemohlo byť doručené, alebo 
ak do 15 dní od vypravenia nedošlo po
tvrdenie o doručení, áúd im ustanoví ku
rátora a predvolanie, ako aj ďalšie usne
senia doručí kurátorovi. Kurátor zastupuje 
úča'stníka, pre 'ktorého bol ustanovený, 
kým 6a tento o svoje zastúpenie nepo
stará. Odmena tohto kurátora je prednost
nou položkou pri rozvrhu náhrady.

(り Súd z úradnej povinnosti je povin
ný doručiť Üstrednému hospodárskemu 
úradu rozvrhové usnesenie, opatrené do
ložkou právoplatnosti,

§ 201.

Po složení náhrady do súdneho depo
zita (§ 200) a po právoplatnosti rozvrho
vého usnesenia, súd z úradnej povin
nosti vymaže všetky vložené a zazna
menané ťarchové položky na nehnuteレ 
nosti( nakoľko neboly zachované.

§ 202.
Ak Ústredný hospodársky úrad výmer 

podľa § 192, ods.1 nemôže doručiť oso
bám (sdruženiam o«6b), ktorých nehnu
teľnosť sa stala podľa § 191, ods.1 vlast
níctvom štátu, alebo do 15 dní od vypra
venia nedôjde potvrdenie o doručení, pre
vedie náhradné doručenie tým, že výmer 
dá uverejniť v Úradných novinách.

§ 203.

P) Po vydaní vyhlášky podľa § 191, 
ods.1 súdy sú z úradnej povinnosti povin
né zrušif zátvor, vnútenú správu a dražoíb- 
né pokračovanie, vedené na tie nehnu- 
teľno£ti( ktoré podľa uvedeného ustano
venia 6a staly vlastníctvom štátu.

C) Ak však nehnuteľnosť bola už v deň, 
prechodu Tlaistníokého práva na štát (§ 
191, ods.1)na dražbe odpredaná： ale dra
žobný kupec nie je ešte ako vlastník za
písaný do pozemkovej knihy, prechádza 
táto nehnuternosť do vlastníctva štátu len 
vtedy, ak dražba bude zrušená pod § 179 
exekučného zákona, alebo bude vyhla*  
sená iza neplainú podľa § 185 alebo 187 
exekučného zákona; Ústredný hospodár
sky úrad je oprávnený žiadaf vyhlásiť 
dražbu za neplatnú pre nesplnenie dra- 
žóbných podmienok dražobným kupcom 
podľa § 1&5 exekučného zá'kona.

C) Ak dražba bude zrušená podTa § 
179 exekučného záikona, aJebo bude vy
hlásená za neplatnú podľa §§ 185 aleba 
187 exekučného zákona (ods. 2], nemož
no nariadiť novú dražbu. Ak bola dražba 
vyhlásená za neplatnú podľa § 185 exe
kučného zákona, zvyšok vádia( poťažne 
zvyšok na «úde eloženej kúpnej ceny, po 
odpočítaní útrat dražby, eúd vráti dražob
nému kupcovi.
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§ 204.
(')Nezachovanie príkazu podfa § 19S 

potresce ako priestupok okresný (štátny 
policajný) úrad zalvorcním od 10 dní do 
6 mesiacov a peňažným Ireslom od Ks 
1000.— do Ks 500.000.—. Ncv^TnožilcFný 
peňažný tresl má 6a premeniť na zatvo
renie od 10 dni do 6 mesiacov.

ド)Pekus je Ireslný.

HLAVA VIL
Výkup pclnohospodárskeho inventára,

§ 205.
Štátny pozemkový úrad môže i okrem 

prípadov uvedených v § 162 vykúpiť ži
vý a mŕtvy poľnohospodársky inventár, 
ktorý slúži na obhospodárovanie polnoho- 
spodárskych nehnuleľnosli a ktorý vlast
níckym právom patrí Židom alebo židov
ským sdnùeniam.

§ 206.
O výkupe podľa § 205 platia obdobne 

ustanovenia § 162.

HLAVA Vili.
Prevod iných hnutefností.

§ 207.
C) Ústredný hospodársky úrad môže 

nariadiť nútený odpredaj za riadnu (obec
nú) hodnotu hnuteľností Židov a židov
ských sdruženi tuzemským nežidovským 
fyzickým alebo právnym osobám.

ド)Ústredný hospodársky úrad môže 
daf zaistiť predmety uvedené v ods.1,.

(3) Ustanovenia ods.1 sa nevzťahujú na:
a) predmety určené bezprostredne 

k bohoslužbe alebo domácej pobožnosti, 
modlitebné knihy, zariadenia, patriace 
k miestnostiam určeným pre bohoslužbu, 
výpravu hrobov a krýpt, taktiež na pred
mety bezprostredne potrebné k pohrebu,

b) náboženské relikvie, rodinné podo
bizne,

c) rády, záslužné mince a iné čestné 
odznaky,

d) predmety potrebné k výkonu povo
lania alebo živnosti,

e) domáci a kuchynský nábytok, po
trebný v domácnosti, nádoby, prís troje 
k vareniu a jedeniu potrebné, kachle, 
sporáky, predmety k šateniu potrebné a 
potrebná posteľná bielizeň,

f) lieky a iné veci a pomocné pro'slricd- 
ky potrebné v pripadc ©horoQjy alebo te
lesnej vady,

g) potraviny, kurivo a osvetTovacie 
prostriedky polrebné na Čas jedného me
siaca,

h) živý a mŕtvy inventár! ktorý slúži 
k dbhospodárovaniu pornohospodáirskych 
nehnuteFností (§§ 162 a 205), nakoľko tie
to pælria Židom alebo židovským sdru- 
ženiam.

§ 208.
P) Riadnu (obecnú) hodnotu predmetov 

uvedených v § 207 určí Ú&tredný *hospo-  
dársky úrad, po vypočutí znalca so zre- 
teîom na nákupnú cenu a opotrebenie. 
Hodnotu každého predmetu treba určiť 
osobitne.

(2) Uchádzač j却 povinný na vyzvanie 
Ústredného hospodárskeho úradu složiť 
primeranú zálohu na útraty odhadného 
pokračovania, Ictoré v každom prípade 
znáša uchádtzač.

§ 209.
(り Ústredný hospodársky úrad vydá 

výmer o nútenom predaji a doručí ho 
okresnému súdu a Haňovému úradu, v ob
vode ktorýdh sa nachádza predmet núte
ného predaja.

(2) Vo výmere (ods.1)určí Ústredný 
hospodársky úrad podmienky a spôsob 
zaplatenia riadnej (olbecnej) hodnoty, pri
čom môže povoliť lehotu zaplatenia riad- 
nej (obecnej) hodnoty v splátkach, rozvrh
nutých najviac na 5 rolcov. Povolenie 
splátok môže Ústredný hospodársky úrad 
viazať na poskytnutie primeranej záruky.

§ 210.

C) V prípade» núteného predaja podTa 
§ 207 je preiímateľ povinný složil riadnu 
(obecnú) hodnotu do súdneho depozita na 
okresnom súde, v obvode fctoré?ho sa na
chádza predmet núteného predaja,

(2) Súd rozvrhne sumu, určenú <podTa § 
208 na veriteľov prevoditeľa. Tým cieľom 
po doručení výmeru o nútenom predaji 
predmetov uvedených v § 207 vyzve vy
hláškou v Súdnom ústr&ďnom. oznamo-va- 
telí veriteíov, aby v 15-dňovej le»hote od 
uverejnenia prihlásili svoje požiada vity 
s udaním ich výšky, prislušens>tievt sku
točností, na ktorých sa zakladajú, dôka
zov, a Či na predmetoch vnúteného predaja 
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majú nejaké právo, a lo pod následkami 
pominutia ich uspokojenia z rozvrhovanej 
sumy (§ 36 zálk. č, 23/1928 Sb. z. a m), Od- 
pis vyhlášky doručí eúd aj príslušnému 
daňovému úradu,

C) Vo vyhláške určí súd súčasne ter
mín na rozvrhnutie riadnej (obecnej) hod
noty.

(')Z roz-vrhovajiej sumy uhradia 6a 
v prvom rade trovy vyhlášky (ods, 2) a 
trovy súdného pokračovania podľa tejto 
hlavy (§§ 207 až 214) a potom včas ohlá
sené záložnéf ako aj vykonatelné požia
davky veriteľov prevoditefa podľa zásadt 
uvedených v § 37 zákona č, 23/1928 Sb. 
z. a n.

§ 211.

Prevzatím výmeru o nútenom predaji 
prejímatef nadobúda nárok na pre-vzatie 
predmetov do držby a ich prevzatím stá
va sa vlastníkom. Tento výmer, opatrený 
doložkou vykonáteTnosti, je exekučným ti
tulom súdnej exekúcie.

§ 212.
Ak by prejímatef včas nesplnil pod

mienky uhradenia riadnej (obecnej) hod
noty (§ 208, ods. 2), môže mu Ústredný 
hospodáns'ky úrad predmety odňat a pre
viesť do vlastníctva iného uchádzača. Pô
vodný prejímateT je povinný uhradif 
Ústredným hospodárskym úradam určenú 
sumu za opotrebenie predmetov a útraty 
pokračovania a zodpovedá za vzniMú 
škodu,

§ 213.
(り Ak na predmete； je výhrada vÜastnic- 

keho práva v prospech Nežida — nežidov
ského sdruženia —, nútený predaj (§ 207) 
sa nariaidi len vtedy, a>k prejimateT už v 
žiadosti o nútený predaj alebo na výzvu 
Üstredného hospodárskeho úraxlu doikáže, 
že sa s vlastníkom dohodol o prevzatí ne
doplatku kúpnej ceny, alebo že nedopla
tok kúpnej ceny s prísiu'šentsvom mu za
platil. Vlastüfk je povinný prijať toto pla
tenie.

f) Výhrada vla-stníckeho práva Žida 
(židovského sdruženia) nie je prekážkou 
núteného predaja.

ド)Exekučné a iné záložné práva nie 
6ú prekážkou núteného predaja podfa § 
207 a budú uspokojené >z riadnej (obecnej) 
hodno'ty (§ 210, ods. 4).

(*)  Exekučný súd (daňový úrad) po 
doručení výmeru o nútenom predaji N09, 
ods,1)odloží dražobné pokračovanie 
z úradnej moci.

§ 214.
Z hyperochy (§ 210, ods. 4) poukáže 

súd príspavok 5O°/o v prospech Fondu pre 
vysťahovanie Židov; zvyšok sa poukáže 
na viazaný účet Žida (židovského sdru
ženia),

ČASŤ PIATA,

Fond pre podporu vysfahovalectva Židov.

§ 215.
Pri Ústrednom hospodárskom úrade je 

zriadený Fond pre podporu vysťahovalec
tva Židov (v ďalšom texte „Fond'*).  Sprá
vu Fondu upravuje štatút, ktorý predloží 
do 30 dní odo n na nadobudnutia účin- 
Dosti tohto nariadenia Ústredný hospo- 
dánsky úrad vláde na schválenie.

ČASŤ ŠIESTA.

Správa majetku.
HLAVA I.

O dočasných správcoch pre domy.

§ 216.
(り Ústredný hospodársky úrad môže 

z vážnych hospodárskych alebo sociálnych 
dôvodov uvaliť dočasnú správu na domo
vý majetok Židov, židovsíkých sdružení, 
židovských základín a fondov, na ktorý 
nemôže žiadaf uvaliť vnútenú správu Štát
ny pozemkový úraď

(2) Dočasnú správu nemožno uvaliť na 
domový majetok, na ktorý je uvalená súd
na vnútená správa. V prípade uvalenia 
súdnej vnútenej správy dočasná správa 
podfa ods.1 zaniká.

§ 217.
Dočasným správcom môže byť mravu« 

zacihovalý slovenský štátny občan, ktorý 
má najmenej 24 roikov a potrebné znalosti 
a skúsenosti

§ 218.
I1) Dočasný správca vykonáva za vlast

níka a na jeho účet všetky práva a povin
nosti okrem práva majetok scudziť. Zod
povedá za škodu, ktorá by vznikla zo za
nedbania povinností vyplývajúcich zo
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poistné prémie, mzdy, príspevky na sociál
ne poistenie, úroky a anuity z hypotekár
nych a iných tiarch a pod. Podrobnosti 
o spravovaní výťažku a nakladaní s nim 
určí Ústredný hospodársky úrad.

§ 220.
I Uvalenie i zrušenie dočasnej správy sa 

poznačí v pozemkovej knihe. Táto poznám
ka má účinky poznámky súdnej vnútenej 
správy.

§ 221.
(り Dočasného správcu, ktorý ihmbo po

ruší svoje povinnosti, potresce za priestu
pok okresný (štátny policajný) úrad pe
ňažným trestom od Ks 100 do Ks 100.000, 
ktorý sa má v prípade nevymožitefnosti 
premenif na zatvorenie od.1 dňa do 3 me
siacov.

(2) Podmienečný odklad trestu je vy
lúčený.

HLAVA II.
O dôverníkoch a dočasných správcoch 
v priemyselných, obchodných a remesel

ných podnikoch.

Diel' prvý.
Ustanovenia všeobecné.

§ 222.
Do židovského podniku môže Ústred

ný hospodársky úrad menovať ikedykofvek 
dôverníka alebo dočasného správcu.

§ 223.
(x) Dôverníkom — dočasným správcom 

—môže byť mravne zachovalý slovenský 
štátny občan, ktorý má najmeinej 24 ro
kov a podľa možnosti aj príslušné odborné 
vzdelanie a znalosti.

ド)Dôverník 一 dočasný správca — má 
pri výkone svojej ŕumkcie postavenie ve
rejného orgánu. Táto fun-kcía nezakladá 
s-Iužobný pomer ani voči podniku ani voči 
štátu,

(ウ Pred prevzatím funkcie vykoná dô
verník —dočasný správca — sľub do rúk 
zástupcu alebo splnomocnenca Ústredného 
hospodárskeho úradu.

P) Ústredný ihosipodàrsky úrad môže 
kédykoEvek previesť zmenu v o^obe 
vermka ― dočasného správcu — alebo 
dôverníctvo — dočasnú správu — zrušit

správy. Pri spravovaní je dočasný správ
ca povinný riadif sa pokynmi Ústredného 
hospodárskeho úradu.

(り Pred nastúpením úradu vykoná do
časný správca sľub do rúk poverenca 
Ústredného hospodárskeho úradu.

(3) Dočasný eprávca je povinný zacho
vávať úradné lajomslvo o skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedel pri výkone dočasnej 
správy,

(り Dočasný správca je povinný vyko
návať správu osobne, skladať účty a po
dávať zprávy a vysvetlenia Ústrednému 
hospodárskemu úradu; záujemci si môžu 
od dočasného správcu vyžiadať odpis v广 
účtovania podaného za celý uplynulý rok： 
dočasný správca je povinný ho vydať, a 
to najneskoršie do konca januára každého 
roku. Do 15 dní odo dna vydania odpisu 
môžu záujemci podaf Ústrednému hospo
dárskemu úradu proti vyúčtovaniu ná
mietky, o ktorých rozhodne Ústredný ho- 
dársky úrad s konečnou platnosťou. Trovy 
6 preskúmaním vyúčtovania spojené zná
ša podatef.

(5) Dočasný správca má nárok na ná
hradu hotových výdavkov a na eldmenu 
proti vlastníkovi. Výšku odmeny určí 
Ústredný hospodársky úrad. Rozhodnutie 
Ústredného hospodárskeho úradu o urče
ní odmeny je exekučným titulom podľa § 
90, ods. 2 vládneho nariadenia č. 8/1928 
Sb. z. a n. Vyplatená odmena nie  je od- 
počítateFnou položkou podfa zákona o 
priamych daniacb.

*

(6) Dočasný správca smie užívať miest
nosti (byt) v spravovanom dome len s po
volením Ústredného hospodárskeho úradu 
a za podmienok ním určených*

(り Ústredný hospodársky úrad môže 
kedykoľvek previesť zmenu v osobe dočas
ného správcu alebo dočasnú správu zrušiť.

§ 219.

fリ Dočasný správca môže len s povo
lením Ústredného hospodárskeho úradu 
vykonať opatrenia, ktoré nepatria k oby
čajnému hospodáreniu, najmä majetok za・ 
tažif a« daf povolenie ku vkladu záložného 
práva namiesto pozemnoknižného vlast
níka.

(り Ústredný hospodársky úrad dozerá 
nad hospodárením dočasného správcu a 
postará sa o odstránenie závad a nepra
videlností pri výkone dočasnej správy.

(a) Z výťažku dočasnej správy sa uhra
dia v prvom rade verejné dane a dávky,
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§ 224,

C) Dôverník — dočasný správca — je 
povinný nachovať aj úpravy a príkazy, 
讥oré vydá Ústredný hosipodársky úrad 
všeobecne alebo v jednotlivých prípadoch,

<(2) Dôverník — dočasný správca — vy
konáva tiež dozor nad zachovaním usta
novení časti IV., hlavy V. (§§ 167 až 190).

(3) Dôverník — dočasný správca — je 
po.viimý zachovávať úradné tajomstvo 
o skutočnostiach, o 'ktorých 6a dozvedel 
pri výkone dôverníctva — dočasnej sprá
vy.

§ 225.

Dôverník — dočasný spráivca — má 
nárok na náhradu hotových výdavkov a na 
odmenu, ktorej výšiku určí Ústredný ho- 
spodárs'ky úrad na ťarchu podniku. Nena
hradené hotové výdavky a nezaplatená od
mena sú vymáhateFné podTa § 90t o；ds. 2 
vládneho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. a n. 
na základe rozhodnutia Ústredného ho
spodárskeho úradu.

Diel druhý.
O dôvenúkoch.

§ 226.

í1) Dáverníik nesmie používať iné ozna
čenie ako “dôverník“.

(2) Dôverník má funkciu kontTolnù ; do
zerá na hospodárenie podniku a dáva ná
vrhy na odstráňenie závad, ak 6a podnik 
nevedie so starostlivosťou riadneho ob
chodníka. Za tým účelom môže nazerať do 
všetkýdli kníh, záznamov, ako aj iných po- 
môcoi, ktoré súvisia 6 vedením podniku; 
nesmie však ani prijímaí ani poulcazovaf 
nijalcé platby podniku.

(3) Odborné a záujmové organizácie 
(živnostenské spoločenstvá, obchodné gré
miá a ioh sväzy( obchodné a. priemyselné 
komory. Ústredné sdmženie slovenského 
priemyslu a pod.) sú po/vinné v rámci svo
jej pôsobnosti bezplatne poskytnúť dôver
níkovi rady a informácie, ak d to požiada.

Diel tretí, 
O dočasnej správe.

§ 227.
f1} Dočasný správca je povinný na účet 

držileTa podniku urobiť všetky opatrenia, 
ktoré treba na zaohovamie riadneho 

a presného chodu podniku. Na neho pre
chádza správa podniku a všetko, čo s ňou 
súvtóí. Zodpovedá za škodu, ktorá by 
vznikla zo zanedbania povinnos ti jemu 
uložených.

(り Dočasný správca zastupuje podnik 
jemu do správy sverený pred súdmi a 
úradmi.

(s) Dočasný správca je povinný vyko
návať správu osobne a skladať o svojom 
hospodárení účty Ústrednému hospodár
skemu úradu v lehotách týmto úradom ur
čených a podaf mu kedykoľvek potrebné 
zprávy a vysvetlenia.

§ 228.
p) Dočasný správca potrebuje povole

nie Ústredného hospodárskeho úradu, äk 
chce vykonať opatrenia, ktoré nepatria 
>k obyčajnému hospodáreniu, ako aj ku 
všetlkým iným opatreniam mimoriadnej 
dôležitosti,

ド)Ústredný hospodársky úrad dozerá 
na to, ako dočasný správca hospodári a 
z úradnej moci sa postará o to, aby boly 
odl&tránené závady a nepravidelnosti zi
stené pri hoispodárenL

f) Dočasný správca platí z výťažku do
časnej správy všetky jej výdavky, ako aj 
výdavky, spojené s riadnou prevádzkou 
podniku; predovšetkým — verejné dane 
a dávky, mzdy, príspevky na sociálne po- 
istenie( úroky a anuity z hypotekárnych 
požiadaviek, poistné prémie atď.

(')Čistý výťažok dočasnej správy pod
niku sa po zúčtovaní odovzdá držiteľovi 
podniku na jeho viazaný úče-t (§ 64). Drži
teľ podniíku je však povinný, ak tak roz
hodne Ústredný hospodársky úrad, skla
dať hotovosti, potrebné na prevádzku pod- 
ni'kUf a hradif jej schodok. Výmer Vstred- 
ného hospodárneho úradu je exekučným 
titulom podľa § 90, ods. 2 vládneho naria- 
denia č. 8/1928 Sb. z. a n.

§ 229.

Exekučná vnútená správa môže po
stihnúť 'len čislý výťažok, ktorý by mal 
podfa § 228, ods. 4 dostaf drži'tef podniku.

§ 230.
(り Zavedenie i zrušenie dočasnej sprá

vy <sa poznačí do príslušnej verejnej knihy, 
wk sú súčiastkou podniku nehnutelnosti.
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§ 234.
(*)  Výšku nákladov (§ 233) určí Ústred

ný hospodársky úrad.
ド)Rozhodnutie Üstredného hospodár

skeho úradu, ktorým určí náklady, je exe
kučným titulom podľa § 90( ods, 2 vládne
ho nariadenia č. 8/1928 Sb. z. a n.

235.
Náklady uvedené v § 233 nie sú odjpo- 

Eitalefnou položkou podfa zákona o pria
mych daniach.

ČASŤ ÔSMA.
Osobitné predpisy vo veciach daňových 

a poplatkových,

HLAVA I.
Predpisy vo veciach daňových.

§ 236,
(り Ustanovenia čl.1,ods. 3 časti dru

hej zákona č. 266/1936 Sb. z. a n. v znení 
článku 29 vládneho nariadenia č. 160/1939 
SI. z. neplatí pre daňovníkov-Židov a ži
dovské sdruženia, a to počínajúc rokom 
1940.

(=)Za daň všeobecnú zárobkovút pred
písanú vzhľadom na ustanovenie ods.1 
z výnosu bývalých židovských podnikov, 
neručia nežidovskí vlastníci týchto podni
kov ani majetkové podstaty nežidovských 
podnikov.

§ 237.
(リ Úradné rozhodnutia a opatrenia fi

nančných úradov (komisii) vo veciach 
priamych daní a dane z obratu, vydané po 
1.januári 1930 do 31.decembra 1940 a tý
kajúce 6a daňovníkov Židov, nežidovských 
manž&lov Židov a židovských sdruženi 
možno bez ohľadu na to, či nadobudly prá- 
voplalnosf alebo nie, preskúmať a podľa 
výsledkov preskúmania zrušiť, inými na- 
hradif alebo zmeniC, a to bez udania dô*  
vodov. Zrušené môžu byť aj sľavy na da
niach, dosiaďinuté pri koiïkurzoch a -vy
rovnaniach.

ド)Ustanovenie ode.1 platí í pre dáv
ku z majetku a prírastku na majetku, na- 
kofko ide o odpisy z milosti aleba o úľa
vy podľa § 5 zákona č. 6/1924 Sb. z. a n.

§ 238.
f1) Premlčacie lehoty určené v §§ 

277 a 280 zákona o priamych daniach, v §

Poznámka zavedenia dočasnej správy má 
len účinok, že dočasná správa môže byf 
vedená proti každému, klo po poznámke 
nadobudol pi áva k podniku.

ド)Ak je firma d理itela podni'ku zapí
saná vo firemnom registri, poznačí 6a 
v ňom na návrh Üslredného hospodárskeho 
úradu uvalenie, poťažne zrušenie dočas
nej správy a meno dočasného správcu.

Diel štvrtý.
Ustanovenia trestné a záverečné.

§ 231.
(り Dôverníka aQebo dočasného správcu, 

ktorý hrubo poruší povinnosti uložené mu 
ustanoveniami §§ 222 až 230 alebo neza
chová úpravu alebo príkaz Ústredného ho
spodárskeho úradu (§ 224, ods.1),potresce 
za priestupok okresný (štátny policajný) 
úrad zatvorením od 1 dňa do 3 mesiacov 
a peňažným trestom od Ks 100 do Ks 
100.000. Nevymožiterný peňažný trest sa 
premení na zatvorenie od 1 dňa do 3 me
siacov.

ド)Podmienečný odklad trestu je vy
lúčený.

§ 232,

Ustanovenia, vládneho nariadenia č, 
137/1939 SI. z. v znení nariadenia s mocou 
zákona č. 327/1939 SL z. sa nevzťahujú na 
dôverníkov a dočasných správcov v židov
ských podnikoch.

ČASŤ SIEDMA,

Znášanie nákladov revízie, kontroly a ustá
lenia likvidačnej a obecnej hodnoty židov
ských a arízovaných podnikov, ako aj 

židovského majetku.

§ 233.

(り Náklady revízie, kontroly a uistále- 
□ia likvidačnej hodnoty židovských podni
kov, ako aj náklady kontroly podnikov 
prevedených podľa § 170 alebo uvedených 
v § 18í, ods. 4, znáša majiíeľ podniku,

(2) Náklady revízie a-ko aj kontroly do・ 
časných 6práv domového majetku Nidov 
a židovských sdruženi znáša majitel do
mového majeitku.

(3) Náklady ustálenia obecnej hodnoty 
predmetu právnych úkonov podľa § 53 
znášajú oáoby tam uvedené.
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45, ods.1 až 4 zákona o dani z obratu, kto
ré po 1.januári 1930 do 31.decembra 1940 
už uplynuly alebo sú v behu u daňorvých 
subjektov uvedených v § 237, ods,1 6a ob
novujú a začínajú plynúf dňom 1,januára 
1941.

(2) Obnovenie premlčacích lehôt podfa 
ods.1 vzfahuje 6a aj na daňové predpisy, 
ktoré doteraz nenadobudly právoplalnost, 
pdkiaľ v opravnom prostriedku sa namie
ta premlčanie.

§ 239.
P) Ustanovenie § 238, ods.1 platí ob

dobne i o obnovení premlčacích lehôt ur
čených pre zavedenie trestného pokračo
vania podfa §§ 206 a 208, ods. 2 zákona 
o priamych daniach a § 45, ods, 8 až 10 
zákona o dani z obratu.

ド)Ustanovenia § 202, ods. 2t písm. b) 
a § 204 zákona o priamych daniach a § 44, 
ods.1,č. 3 zá'kona o dani z obratu, o účin
nej ľútosti pre trestné pokračovania zave
dené podlá ods.1,sa suspendujú.

§ 240.
(*)  Právo štátu vymáhať splatné dane 

6 prirážkami a 6 príslušenstvom za daňo
vé roky 1927 a nasledujúce od daňových 
isubjöklov uvedených v § 237, ods.1,po- 
kíal do 31.decembra 1940 lehota určená 
v § 281 zákona o priamych daniach a v § 
45, ods. 5 zákona o dani z obratu už uply
nula alebo je v behu, sa obnovuje a pre
mlčacia lehota preň začína znovu plynúť 
dňom 1.januára 1941.

(=)Právo štátu vymáhať dávku z ma
jetku a z prírastku na majetku podľa zá
kona Č. 309/1920 Sb. z. a n. od daňových 
subjektov uvedených v § 237, ods.1,po- 
kiaŕ do 31.decemfbra 1940 premlčacia le
hota určená v § 5 zákona č. 31/1878 r, z. 
uplynula alebo je v bdhu, sa obnovuje a 
premlčacia lehota preň začína znovu ply
núť dňom 1.januára 1941.

(3) Pre daňové subjekty uvedené v § 
237t ods.1 suspendujú sa ustanovenia 
§ 276, ods. 3 a § 283, ods. 2 zákona o pria
mych daniach.

§ 241.
C) Za nedoplatky priamych daní 6 pri

rážkami a 6 príslušenstvom, dane z obratu 
a dane prepychovej 6 príslušenstvom, dáv
ky z majetku a z prírastku na majetku 
6 príslušenstvom a pokút a trestov 6 prí
slušenstvom — Židov a židovských sdru

žení, a to bez zreteľa na to, či nedoplatky 
pochádzajú z času pred alebo po nado
budnutí účinnosti tohto nariadenia, ručia 
osobne a celým svojím majelkom manze*  
lia a osoby príbuzné alebo sošvagrené až 
do druhého stupňa vpočítane, ktoré žijú 
alebo v čase vzní'ku daňovej alebo dávko
vej povinnosti, potažne spáchania trestné
ho činu, pre ktorý sa trest alebo pokuta 
vymeraly, žily s daňovníkom v spoločnej 
domácností a sú osobami uvedenými v § 
237 ods.1.Ak jeden z viacerých ručitefov 
zaplatil nedoplatok (jeho časf), má ohľa
dom časti, ktorá pomerne pripadá na 
ostatných ručileľov podľa ich počtu, po- 
radom civilného práva uplalňovateľný ná- 
rdk na náhradu proti týmto ručiteľom.

(2) Pre daňové subjekty uvedené v § 
237, ods.1 suspendujú sa ustanovenia 
§ 264, ods,lf č. 3 a 5 a ods. 3 zákona 
o priamych daniach.

HLAVA II.
Predpisy vo vedách poplatkových.

§ 242.
(り Všetky správne akty (výruby), roz

hodnutia, opatrenia vo veciach poplatko
vých, ktoré finančné úrady vydaly po 1. 
januári 1919 a kloré sa týkajú subjektov 
uvedených v § 237( ods.1,môžu bez ohľa
du na ich právoplatnosf preskúmat a zru
šiť; platobná povinnosť týchto subjektov 
môže byf novým pokračovaním určená.

(=)Ustanovenie § 237, ods.1,posledjiá 
veta, púatí obdobne aj pre.poplatky.

§ 243.
Premlčacie lehaty na vyrúbenie, doda

točné vyrúbeme, dôchodkové trestné po
kračovanie a vymáhanie poplatkov, urče
né v poplatkových zákonoch, nakoľko ide 
o s-ubjekty uvedené v § 237, ods.1,nepla
tia.

§ 244.
C) Pre právne úkony uzavreté medzi 

subjeklami uvedenými v § 237, ods.1 platia 
bez ohľadu na čas vzniku poplatkovej po
vinnosti tieto právne domnienky:

a) úplatný majetkový prevod sa pova
žuje za dar, ak bol uzavretý medzi Židmi 
manželmi alebo príbuznými priamej vetvi 
bez obmedzenia a v pobočnej vetvi až do 
druhého stupňa vpočítane, a to aj vtedy, 
ak len jedna z týchto smluvných strán je 
Židom;

b) venOi bez ohľadu na osobu, ktorá ho
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poskytuje, považuje 6a za dar bezpodmie
nečný.

(：)Opak domnienky uvedenej v ods.1, 
písm. a) uznáva 6a len v tom prípade, ak 
kupiteT hodnoverne dokáže, žc mal pro
striedky- na vyrovnanie kúpne] ceny a že 
ju skutočne vyplatil,a ak predávatef hod
noverne preukáže, že kúpna cena vplynulユ 
do jeho majetku. Potvrdenie zaplatenia 
kúpnej ceny v 6amej kúpnopredajnej smlu
ve nie je dostatočným dôkazom. Jestvova
nie a výšku v smluve prevzatých záväzkov 
(pasív) treba dokázať hodnovernými listi
nami; rovnakým spôsobom treba dokázať 
skutočnosť, že prevzaté záväzky (pasíva) 
boly kupiieFom vyplatené, ak sa majú 
uznať za platby na kúpnu cenu.

( j Ak bola veno poskytujúcemu vráte
né, preto že manželstvo zaniklo a posky
tujúci preukáže, že vplynulo do jeho ma
jetku, domnienka o dare podfa ods.1, 
písm. b) je vyvrátená.

§ 245.
(り Za poplatkové nedoplatky, tresty a 

pokuty, a to bez zreteľa na to, či pochá
dzajú z času pred nadobudnutím alebo po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, 
ručia osobne subjekty, uvedené v § 237, 
ods.1,ktoré nadobudly majetkové pred
mety od poplatníka. Žida (§ 237, ods.1)da
rom alebo úkonom zastierajúcim darova
nie, a to do výšky hodnoty majetku takto 
nadobudnutého. Medzi manželmi a príbuz
nými a sošvagrenými až do druhého stup
ňa pokladá 6a úplatný prevod majetkový 
za dar alebo za úkon zaslierajúci darova
nie； opak tejto domnienky možno dokázať 
len spôsobom, uvedeným v § 244, ods, 2.

(2) Ustanovenia § 36 zákonného člán
ku XĽ1918 o vecnom ručení platia voči 
osobám uvedeným v § 237, ods.1 bez ča
sového obmedzenia, ale bez ujmy práv na
dobudnutých Nežidmi-

HLAVA III.
Spcločné tisUnovenía^

§ 246.
Dane, poplatky, peňažné pokuty a tres

ty, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia §§ 
236 až 245, môže finančná správa zaistiť | 
na majetku dotyčného daňovníka (poplat- j 
nika) — Žida, alebo židovského sdruženia,' 
Toto zaistenie sa vykoná na základe vy
konateľného zaisťovacieho príkazu, vyda
ného podľa § 284, ods,1 zákona o pria
mych daniach, v klorom netreba uviesť

dôvody, pre ktoré úrad pokladá výbranie 
za ohrozené.

§ 247.
K opalreniam podľa § 237 je príslušný 

úrad, ktorý vydal opatrenie alebo rozhod
nutie v poslednej inštancii.

§ 248.
Pre pokračovanie cieľom vykonania 

ustanovení §§ 236 až 245, pokiaľ 6a týka 
daňovníkov (poplatníkov) podľa § 237, 
ods.1,e-uspenduju sa zákonné ustanove
nia o zachovaní bankového a obchodného 
tajoicstva.

§ 249.
Verejné úrady, ústavy, verejní notári 

a fyzické a právne osoby sú povinné pri 
vykonávaní tejto časti (§§ 236 až 249) 
spoluúčinkovať a dožiadania finančných 
úradov 6 najväčším urýchlením vyba-

ČASŤ DEVIATA.
Spoločné ustanovenia.

§ 250.
Rozsah niektorých pojmov použitých 

v nariadení.
C) Tam, kde sa v právnych predpisoch, 

upravujúcich právne postavenie, poťažne 
právne pomery Židov, ktoré zostávajú na
ďalej v platnosti uvádza pojem „Žid", tre
ba ním odo dňa nadobudnutia účinnoisti 
tohta nariadenia rozumeť „Žida1* podľa 
ustanovenia § 1.

Tam, kde sa v tomto nariadení po
užíva pojem „Nežid" (nežidovský), treba 
pod ním — okrem prípadu § 9 — rozumŕef 
aj židovského miešanca.

§ 251.
Osobitné ustanovenia o účinnosti tohto 

nariadenia ohladom niektorých osôb-
f1) Osoby, o ktorých 6a len dodatočne 

zistí, že sú Židmi, poťažne židovskými mie
šancami, alebo ktoré 6a nimi stanú len po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, 
postihujú jeho účinky len odo dňaf kedy 
bolo právoplatne rozhodnuté, že sú Židmi, 
poťažne židovskými miešancami, poťažne 
odo dňa( čo 6a nimi staly.

(2) Ak je na splnenie niektorej povin
nosti podľa tohto nariadenia určená leho
ta, počíta 6a v prípadoch uvedených v ods.
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1 od dnít poťažne skuločnosli lam uvede
ných.

(3) Účinky ustanovení ohľadom nežidov
ských manželov Židov postihujú týchto 
v príapdoch uzavretia manželstva so Ži
dom po dni nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia「odo dňa uzavre tia manžel
stva. Uistanoyenie ods. 2 platí aj tu obdobne.

\ ， 
§ 252,

Vylúčenie sťažností na Najvyšší správny 
súd a domáhania sa nápravy pred štátny

mi súdmĹ

C) Proti rozhodnutiam (opatreniam 
a pod.) vydaným podfa tohto nariadenia 
sa nepripúšťa sfažmosf na Najvyšší správny 
súd —akrem prípadov, uvedených v §§ 3, 
5 a 167, ods. 3, 1

C) V tých prípadoch, kde je vylúčená 
sfažnosf na Najvyšší správny súd, nemožno 
sa domahaf ani nápravy pred štátnymi 
súdmi podfa § 66 zákona č. 185/1939 SI. z.

§ 253.
Výpovede služobných pomerov.

Ak dôjde k výpovedi súkromnoprávne- 
ho služobného (pracovného) pomeru vzhľa
dom na ustanovenia tohto nariadenia — 
okrem prípadov podľa časti 1,hlavy X, 
dielu 2 (§§ 43 až 48) — platia Q nej a o 
odbytnom ustanovenia vládneho nariade
nia č. 65/1939 SI. z.

§ 254.
Dávky za úradné výkony.

(')Dávka za úradné výkony (§ 1 zák. 
č. 340/1940 SI. z.) sa vyberá v prípadoch 
oslobodení podľa § 255 v týchto sadzbách:

a) za udelenie oslobodenia z ustanove
nia § 1 v sume od Ks 1.000.— do Ks 
500.000.—,

b) za udelenie 0610bodenia z ustanove
nia § 2 v sume od Ks 500.— do Ks 
100.000.—,

c) za udelenie oslobodenia z jednotli
vých alebo viacerých ustanovení nariade
nia v sume od Ks 10.— da Ks 300.000.一.

d) za potvrdenie vydané podľa § 3 vy
berá sa dáyka 10•一 Ks (vl. nár‚己 260/ 
1940 SL z, diel A, pol 2).

(2) Inak platia ustanovenia zákona č. 
340/1940 SI. z. a vládneho nariadenia č. 
360/1940 SI. z.

ČASŤ DESIATA-
Oslobodenie a výnimky.

§ 255,
(')Prezident republiky môže udelif 

oslobodenia z ustanovení tohto nariade” 
nia.

C) Oslobodenia môžu byf úplné alebo 
čiastočné a možno ich viazat podmien
kami.

(3) Oslobodenia možno kedykoívek od- 
volaf,

§ 256,
Výnimky udelené podlá vládneho na

riadenia č, 63/1939 SI. z. alebo podlá iných 
právnych predpisov upravujúcich právne 
postavenie alebo právne pomery Židov 
platia ako oslobodenia z obdobných usta
novení podľa tohto nariadenia. Ustarsve- 
nie § 255, ods. 3 platí obdobne aj o týchto 
výnimka ch.

ČASŤ JEDENASTA.

Prechodné ustanavema.
§ 257.

Prepustenie pomocníc domácností 
zo židovských domácností

S pomocnicami v domácnostiach, ktoré 
nemožno zamestnávať vzhľadom na ustano- 
venie § 41f treba služobný pomer zrušif 
najneskôr do 31.októbra 1941.

§ 258. '
Lehota na podanie žiadostí o povolenie 

zamestnávať Židov.

t1) Každý zamestnávateľ, ktorý zamest
náva Žida v deň, kedy toto nariadenie na
dobudne účinnosť, je povinný do 1.októb
ra 1941 podaf žiadosť o pracovné povole
nie podľa § 43, pričom 6a neberie zreteľ 
na žiadosti podané do nadobudnutia účin
nosti tohto nariadenia.

(=)Do vybavenia žiadosti podľa ods.1 
podanej po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia môže Žid zostaf v doterajšom 
zame<stnani.

C) Ustanovenie ods.1 sa nevzťahuje na 
.prípady, v ktorých žiadosti o pracovné po
volenie už bolo pred účinno<sCou tohto na
riadenia vyhovené, alebo v ktorých bola 
žiadosf Uctredným hospadárskym úradom 
zamietnutá, bez ohľadu na to, či výpoved
ná lehota už uplynula alebo nie.
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Osobitné ustanovenie o štátnych 
zamestnancoch.

§ 261.
(り Zidia, vylúčení podľa § 15 zo štát

nych alebo iných verejných služieb, musia 
byf prepustení da dvoch mesiacov odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tohto naria
denia.

(5) Ak ide o vylúčenie židovských mie
šancov, uvedených v § 2f písní, a) poťaž
ne —nakoľko ide o dôstojníkov a pod
dôstojníkov (§ 15, ods. 2) aj v § 2 písm. b), 
a nežidovských manželov Židov, má sa 
prepustenie stať do 6 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(3) Vláda môže v záujme služby pre
dĺžiť lehoty, uvedené v od«s.1 a 2.

§ 262.
(リ Ak bol nielk'to prepustený zo štát

nych alebo inýoh verejných služieb preto, 
že sa vzťahovaly na neho ustanovenia § 1 
vládneho nariadenia č. 63/1939 SI. z. a 
vládneho nariadenia č. 74/1939 SI. z., po
ťažne vládneho nariadenia č, 143/1941 SL 
z., avšak podľa tohto nariadenia nie je 
Židom ani židovským miešancom uvede
ným v § 2 písm. a), poťažne, nakoľko ide 
o dôstojníkov a poddôstojníkov (§ 15, 
ods, 2), a{ v § 2, písní, b), má byf v pred
poklade, že vráti prípadne vyplatené 
odistupné znovu prijatý do túžieb s prá
vami, ktoré mal prí prepustení, pričom 
čais od prepustenia až do opätovné
ho nastúpenia do služby sa nepočíta pre 
zvýšenie služnélho a pre nárok Jia výsluž- 
né ani pre jeho výmeru. Ak by však pri
chádzalo do úvahy preloženie do výslužby, 
vymerajú sa mu odpočivné platy iak, ako 
by bol daný do výslužby dňom prepustenia.

(?) Požívateľom štátnych odpočivných 
prípadne zaopatrovacích platov, na kto
rých 6a vzťahovaly ustanovenia § 1 vlád
neho nariadenia č. 63/1939 SI. z. a naria
denia č. 143/1941 SI. z. (§ 11 a 12 napo
sledy uvedeného nariadenia), avšak podTa 
tohto nariadenia nie sú 2idmí ani židov
skými miešancami, uvedenými v § 2f písní. 
a)f poťažne, nakoľko ide o dôstojníkov a 
poddôstojníkov (§ 15, ods. 2)„ aj v § 2, písm. 
b) majú od prvého dňa mesiaca nasledujú
ceho po nadobudnutí účinnosti tohto na
riadenia nárok na odpočivnéj poťažne za
opatrovacie ipožilky, a to na také, na aké 
mali v den nadobudnutia účinnoisiti naria
denia č. 143/1941 SI. z.

§ 259.
Lehota k odovzdaniu preukazov, odňatých 
cprávncni a prepadnutie rádioprijímačov a 

zbraní.
f) Zbroiné listy, rybolovné lístky, vo

dičské listy, pasy, preukazy na spôsob 
cestovných pasov a dočasné cestovné pa
sy, vydané Židom pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia, «trácajú plat
nosť a ich majitelia Židia, poťažne nežidov
skí manželia židov, majú ich odovzdať na 
okresnom (štátnom policajnom) úrade, 
príslušnom podľa bydliska — osoby, kto
ré nemajú bydliska, — na okresnom (štát
nom policajnom) úrade, príslušnom podľa 
miesta pobytu, a to do 8 dní po nadobud
nutí účinnosti tohto nariadenia, poťažne 
—nakolko ide o cestovné — i dočasné — 
pasy (preukazy), po najbližšom návrate 
z cudziny.

(=)Koncesie na držbu rádioprijímača, 
poťažne rádiovysielača, majú Židia (neži
dovskí členovia židovskej domácnoisti) 
odovzdať do 8 dni odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia na poštovom 
úrads, ktorý ich vydal. Rádioprijímače a 
rádiovysiclače, ktoré mali 2idia (nežidov
skí členovia židovskej domácnosti), pre
padajú v prospech štátu. To platí aj o rá
dioprijímačoch, zabavených doteraz admi
nistratívne. Zabavenie vykonajú, okresné 
(štátne policainé) úrady.

C) Taktiež v prospech štátu prepadajú 
akékoľvek zbrane, ktorých majitefmi sú 
Židia. To platí aj o zbraniach zaíbavených 
doteraz administratívne. Zabavenie vyko
najú okresné (štátne policajné) úrady.

P) Nesplnenie povinností, uvedených 
v cds.1 až 3, trescú ako priestupok okres
né (štátne policajné) úrady peňažným tre- 
átom od 100.— Ks do 10.000,— Ks, ktorý 
8a má v prípade nevyTnožiteľnosti preme
nif na zatvorenie od jedného dňa do 15 
dní.

§ 260.
Osobitná lehota na zriadenie viazaných 

účtov, úschov a vkladných knižiek«

Osoby, ktoré sú Židmi podľa § 1( 
avšak nimi doteraz neboly, eú povinné 
zriadiť viazané účty (§§ 64 a nasi.)a 
úschovy (§§ 68 a nasi.) do 8 dní odo dňa 
nadobudnutia účinností tohto nariadenia- 
V tej istej lehote sú povinné uložiť svoje 
peiiažné hotovostí na vkladné knižky 
(§§ 62 a nasi.).
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§ 263.
Prepadnutie predmetov uvedených 

v § 74,
Predmety uvedené v § 78( ods.1 a 2 

prepadajú v prospech štátu. 2idia sú po
vinní ich odovzda{ na okresnom (štátnom 
policajnom) úrade do 8 dni odo dňa nado
budnutia účinnosti <tohto nariadenia,

§ 264.
Osobitné ustanovenie pre súpis majetku.

Výkaz majetku podľa § 112, ods.1 nie 
sú povinní -podať Zidia, ktorí splnili vy
kazovaciu povinnosť podTa § 3, ods.1 na
riadenia č. 203/1940 SI. z.

§ 265.
Osobitné lehoty pre výkup nehnutelnosti*

Ohľadom nehnuteFností, ktoré bolo 
možno vykúpiť už podľa zákona č, 213/ 
1940 SI. z. v znení nariadenia č. 52/1940 
SI. z.:

a) je v prípade § 116 rozhodný deň 11. 
septembra 1940,

b) právo výkupu podfa § 119, ods.1, 
veta prvá treba uplatniť do 10, septembra 
1941 V'poČítane.

§ 266.
Vylúčenie nároku na vrátenie zisku 

podTa § 144«
Nárok podľa § 144 nemôžu uplatnif tie 

osoby, ktoré ho mohly uplatnif už podľa 
nariadenia č. 313/1940 SI. z.

§ 267.
Priechodné ustanovenia k výkonu 

pozemkovej reformy.
C) Ustanovenia zákona č. 46/1940 SI. 

z：, právnych predpisov tento zákon menia
cich a doplňujúcich a právnych predpisov 
na jeho izáklade*  vydaných, nakofko odpo
rujú tomuto nariadeniu, nepl-a ti;a pre (prí
pady, upravené v tomto nariadení.

(2) I po prechode nehnut&Inos'ti do 
vlastníctva štátu zo&táva odborná správa 
Ministerstva -hospodárstva podfa § 160, 
poslednej vely, kým nehnutefnosf nevez
me do držby štát, poťažne osoba, ktorú 
označí Štátny pozemkový úrad.

(**)  Tam, kde podfa § 1 vládneho na
riadenia č. 326/1940 SI. z, sa počítajú le
hoty od poznámky zamýšfaného prevzatia, 
treba tieto lehoty počítat pri nehnutefno- 

slíach, na kloré sa vztahujú §§ 150 až 166, 
odo dna určeného vyhláškou podľa § 150.

ČASŤ DVANASTÆ 
Záverečné ustanovenia,

§ 268.
C) Zrušujú Sa všetky právne predpisy, 

nakolko upravujú pomery a veci, úprave*  
né lýmlo nariadením; zrušujú sa najmä: 
vládne nariadenie č. 63/1939 SI. z., okrem 
§ & vládne nariadenie č. 137/1939 SI. z. 
v znení nariadení s mocou zákona č. 
327/1939 SI. z, a č. 197/1940 SI. z.,
vládne nariadenie č. 145/1939 SL z.,
vládne nariadenie č. 184/1939 SI. z.,
vládne nariadenie č. 230J939 SL z., okrem 
§ 4, taktiež § 23 zákona č. 46,1940 SL z. 
v znení nariadenia č, 56,1941 SI. z., naria
denie s mocou zákona č. 130； 1940 SL z., 
nakoľko sa týka Židov, nariadenie č. 203/ 
1940 SL z., zálkon č. 213,1940 SL z. v zne
ní nariadenia č. 52/1940 SL z., nariadenie 
č, 215/1940 Si. z., nariadenie č. 216/1940 
Sk z.( nariadenie č. 234/1940 SL z., naria
denie Č. 255/1940 SL z.( nariadenie 己 256/ 
1940 SL z. v znení nariadenia č. 305/1940 
SL z” okrem § 7, ods. 3, nariadenie č. 
257/1940 SL z. v znení nariadenia č. 44/ 
1941 SL z., nariadenie č. 291/1940 SL z., 
nariadenie č. 303/1940 SL z. v znení naria
dení č. 53/1941 SL z. a č.129.1941 SL z., 
na-riadenie č. 313/1940 SL z., nariadenie 
č. 314/1940 SL z.( nariadenie c. 315/1940 
SL z., nariadenie č. 23/Ì941 SL z., naria
denie č. 57/1941 SL z., nariadenie č. 84： 
1941 SI. z., nariadenie č. 93/1941 SL z” na
riadenie č. 143/1941 SI. z., nariadenie č. 
153/1941 SI.z., nariadenie č. 186/1941 
SL z. a nariadenie č, 194/1941 SL z.

(2) Pre osoby, ktoré boly Židmi podfa 
§ 1,o dis.1 vládneho nariadenia č. 63/1939 
SL Z.)avšak nimi nie sú podfa tohto naria- 
denia)iprestanú príslušné obmedzenia do
terajších právnyah predpisov, upravujúcich 
právne postavenie a právne pomery Židov 
—nakoľko sa nezakladajú na rozhodnutí 
úradu, súdu alebo orgánu verejnoprávnej 
korporácie — platiť dňom nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Pre takéto oso
by, ak zostanú židovskými miešancami (§ 
2), zostanú piatii tie obmedzenia, ktoré 
postihnú židovských miešancov podfa tohto 
nariadenia.

§ 269.
(l) Polcračovania, ktoré boly započatá 

podfa doterajších právnych predpisovj 
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upravujúcich prácne postavenie a právne 
pomery Židov, ak sú Židmi, poťažne židov- 
fikými miešancami, treba dokončit podTa 
ustanovení tohto nariadenia.

ロ Pokračovania podľa zákona č. 
113 1940 SI. z., v ktorých do dňa nadobud
nutia účinnosti tohto nariadenia už boly 
vydané rozhodnutia o arizácii alebo povo
lenia podľa § 2 uvedeného zákona o pre
vode hospodárskeho podniku, dokončí 
Ústredný hospodársky úrad podľa predpi
sov tohto nariadenia; súdy všalc podľa 
ustanovení zákona č.113 1940 SI. z.

E) Ustanovenia § 179. ods. 2 až 4 pla
tia aj pre povolenia o prevodoch hospo
dárskych podnikov a pre rozhodnutia o 
arizácii, kioré boly vydané podfa §§ 2 a 
4, ods. 2 zákona č.113 1940 SL z.

C) Úkony prevedené vo veciach zá
kona č.1134940 SL z., v ktorých však do 
dňa nadobudnutia účinnosti tohto naria

denia nebolo vydané ešte rozhodnutie o 
arizácii, alebo v klorých nebolo ešle vy
dané povolenie podľa § 2 zákona č. 
U3Ì940 SI. z. ohľadom prevodu hospo
dárskeho podniku, nie sú záväzné pre 
Ústredný hospodársky úrad.

§ 270.
(リ Toto nariadeiïie nadobúda ú'činnosf 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tuka v. r.
Sivák v. r. Dr. Fritz v. r.
Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.

Čatloš v. r.

Tlač: Andcej v Bratislave. Trieda kráľa Alexandra £.12.
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199.
Nariadenie 

zo dňa 9. septembra 1941 
o mimoriadnej dávke zo židovského, 

majetkw

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 
zákona 己 210/1940 SL z, nariaďuje：

Zo židovského majetku, zisteného súpi
som podľa § 1 nariadenia s mocou zákona 
č. 203/1940 SI. z, a podľa § 110 nariadania 
č. 198/1941 SL z.( vyrubuje 6a. jednorazová 
mimoriadna dávka (v ďalšom texte „dáv
ka") vo výške 20%, Tejto dávke sú pod" 
robené vselky fyzické osoby, ktoré sú 
podľa § 1 nariadenia č. 198/1941 SL z. 
Židia,

§ 2.
Dávku na jednotlivé osoby (§ 1)pred

píše, vyberie a odvedie MínisLerslvu fi
nancií Ús tredňa Židov.

§ 3.
Dávka je splatná v piatich rovnakých 

dvojmesačných splátkach počínajúc 15. no
vembrom 1941. Odklady platenia sú vy
lúčené.

§ 4.
Za zaplatenie dávky ručia solidárne 

osoby dávkou povinné svojím majetkom.

§ 5.
(*)  Na úhradu dávky slúžia ako zábez- 

pelca tielo hodnoty, patriace osobám uve
deným v § 1：

a) preplatky na štátnych daniach, dáv
kach a poplatkoch,

b) pohľadávky z administratívnych zá
väzkov bývalej Cesko-Slovenskei republi
ky a bývalej Slovenskej ikrajiny ako samo
správneho sväzku, ktoré (záväzky) boly 

Slovenskou republikou prevzaté podfa do
hody, uveTejnenej vyhláškou č.163,1941 

.SI. z.
c] 40りo z vkladov na vkladných a spo

riteľných Iknižkách, vkladných listoch a 
pokladničných poukážkach, 20 žíro'O'ca, 
šekových alebo iných účtov u peňažných 
ústavov, Poštovú sporitelňu v lo počíta
júc, nakolko neslúžia akり prevádzkový ka
pitál y podnikoch,

4. clearingové pohľadávky:
5. čistý výnos domov, ktoré sú pod do

časnou správou;
6. hodnoty, kloré boly, poťažne budú 

složené do povihnei úächovy (depozita) po
dľa §§ ? a 8 nariadenia č. 271.1940 SL z., 
§§ 7 a 8 nariadenia a.- 194.1941 Si. z. 
a ,po,dl'a §§ 68 a 69 nariadenia č.198,1941 
SI. z.,

7, dlhopisy vnútorného štátneho dlhu 
bývalej republiky Česko-Slovenskeji zálož
né listy slovenskej emisie Hypotečnej ban
ky Českej v Prahe, ako aj komunálne a 
melioračné dlhopisy slovenskej emisie Zem
skej banky v Prahe, taktiež štátne staveb
né žreby (amortizačné listy, výherné listy) 
bývalej Česko-Slovenskej republiky a 0- 
sta tné štátne cenné papiere býval ej Česko- 
Slovenskej republiky, ktoré podliehajú po
vinnej úschove« podfa vládnych nariadení 
č. 92/1939 SI. z. a č. 229/1939 SI. z., ako aj 
nariadenia s mocou zákona č. 269/1949 
SI. z.;

8. hodnoty podliehajúce povinnej úscho
ve podľa § 6.

F) Minister fúiancii môže na úhradu 
sumy, uvedenej v § 1 zaistiť ešte aj iné 
hodno'ly židovského majetku： zaistenie bu
de nariadené vyhláškou Aíinístenstva fi
nancií v Slovenskom zákonníku,

§ 6.
Osoby, uvedené v § 1,ktoré majú vo 

vlastníctve alebo v držbe (detencii) dlžob
né úpisy (titry s kupónmi) pôžičky hospo- 
dánskej obrody Slovenska a slovenské 
štátne pokladničné poukážky, sú povinné 
do 15 dni odo dňa vyhlásenia lohlo naria
denia složiť ich do úschovy na daňovom 
úrade, príslušnom pudla bydliska, poEaž- 

Ccna Ks 1‚一’
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ne pobytu. Ustanovenia § 2, ods. 2 a 3, 
§ 8 a § 9. ods.1 nariadenia s mocou zá
kona č. 269/1940 SI. z. platia tu obdobne.

Práva nežidovských tretích o«sôb na 
hodnotáchf zaistených podfa § 5( Č. 6 až 8, 
zostávajú nedotknuté.

§ 8.
Ak nebude dávka do 31.júla. 1942 

úplne vyrovnaná, prechádzajú hodnoty 
zaistené podfa § 5 týmto dňom do vlast
níctva štátu.

C) Ak dávka nebude včas zaplatená, 
môže Ústredný hospodársky úrad, na žia- 
dosC ministerstva fmancií zafažíf židovské 
nehnuternosH do výšky nedoplatku dávky 
hypotekárnym záložným právom.
ド)Pohľadávku hypotekárnym eálož- | 

ným právom zabezpečenú (ods.1)možno | 

postúpif (ktorémukoľvek peňažnému ústa
vu.

§ 10.
K vykonaniu § 5 vydá minister financií 

v dohode 6 predsedom Ústredného hospo
dárskeho úradu podrobné pokyny vyhláš
kou v Úradných novinách.

§ 11.
Pri vykonávaní tohto nariadenia 

Ústredňa Židov podlieha dozoru Minister
stva financií; jeho príkazy, úpravy a opa
trenia sú pre ňu záväzné.

§ 12.
Toto nariadenie nadobúda účinnosf 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tuka v. r.
Mach v. r. Dr, Fritz v. r.
Stano v. r. Dr, Pružinský v. r.

Dr. Medrický v. n

Tlač: Aodrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra C 12.
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200.

Nariadenie 
s mocou zákona 

zo dna 10. septembra 1941
o osobitných poplatkoch pri povoľovaní 

vývozu do cudziny.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SL z. nariaďuje：

§ 1. '

(l) Pri povolovani vývozu tovarov do 
cudziny za úplatu sú vývozci povinní za
platiť osobitný poplatok vo výške najviac 
5% z ceny vyvážaného tovaru.

『)Minister hospodárstva vyhláškou 
v Úradných novinách určí pre jednotlivé 
druhy tovarov výšku poplatkov podfa 
ods.1.

§ 2.

(')Poplatky uvedené v § 1 vyberá Mi
nisterstvo hospodárstva a odvádza ich na 
osobitný účet.
ド)Prostriedky získané z poplatkov 

podľa ods.1 použije minister hospodárstva 
na udržiavanie cenovej hladiny.

§ 3.

Opatrenie Slovenskej národnej banky 
Č, 31(vyhláška ministra fmancií č. 155/1941 
Sk z.) sa zrušuje.

Cena 1■— Ks.

§ 4.
Tota nariadenie nadobúda údinnosE 

dňom vyhlásenia a platí do 31.decembra 
1943; vykoná ho minister hospodárstva.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Dr, Pružinský v. r. Dr, Fritz v. r.

Dr. Medrický v. r.

201.
Vyhláška 

ministra financií
zo dňa 18, augusta 1941ヽ

o dočasnom snížení všeobecnej colnej 
sadzby na dusičnan (liadok) amonný.

(り Minister financií po dohode s Mini
sters tvam hospodárstva snižuje podľa § 1 
vládneho nariadenia č. 157/39 SÍ. z. dote
rajšiu všeobecnú colnú sadzbu 240.— Ks 
za 100 kg, pre dovoz dusičnanu (liadku) 
amonného ex sadz. pol.599 o/2, na 10.— 
Ks za 100 kg hrubej váhy, a to na množ
stvo 500 ton a na čas do účinnosti nového 
colného sadzobníka, ak strana predloží 
osvedčenie obchodnej a priemyselnej ko
mory v Bratislave', že ide o jeho upotrebe
nie na výrobu traskavín.

(2) Celý dovoz -uvedeného množstva 
predmetného tovaru musí sa uskutočniť 
cez colný úrad Bratislava, ktorý zároveň 
poverujem kontrolou dovezeného množ
stva.

(a) Vyhláška nadobúda účinnosf dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.
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202.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 10. septembra 1941 

o predĺžení počítania podlá letného času. 

Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 
zákona č. 185,1939 SI. z. nariaďuje：

204.
Vládne nariadenie 

zo dna 10. septembra 1941*  
ktorým sa vykonáva časť ustanovenia § 2, 
cds.1 zákona č- 188/1939 SL z” týkajúca sa 
vydania organizačného štatútu Slovenskej 

vysokej školy technickej.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2, 
od6.1 zákona č. 188/1939 SL z. nariaďuje:

Ustanovenie o počítaní letného času 
podľa § 1)ods.1 nariadenia 6 mocou zá
kona č. 67/1941 SI. z. piati aj po jednej 
hodine po polnoci zo 4. na 5. október 1941.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnost 

dnom vyhlásenia； vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Fritz v, r. 
吋 za míaiska Stanu. Dr. Medrický v. r.

Čatloš v. r.

203.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 5. septembra 1941 

o zrušení cla na semeno repkové a 
repicové.

Minister financií po dohode 6 Mini
sterstvom hospodárstva podfa ods. 4, čl. 
IV. vládneho nariadenia č. 96/1933 Sb. z. 
a n.f zrušuje na dobu do 31.decembra 1941 
clo na dovoz semena repkového a repico- 
vého — sadz. pol.45a — ako potrebnej 
suroviny na výrobu umelých jedlých Lu
kov.

Vyhláška nadobúda účínnosf dňom vy
hlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

Úlohou Slovenskej vysokej školy tech
nickej v Bratislave je byť ohniskom usta
vičného vedeckého a kultúrneho pokroku, 
poskytovaf svojim poslucháčom priležitosŕ 
nadobúdať dôkladné teoretické a praktické 
znalos ti a vedomosti, viesť a vychovávať 
poslucháčov k samostatnému vedeckému 
bádaniu a k tvorivej technickej činnoslí1 
ako aj starať sa o ich mavnú výchovu.

§Z

Akademickú obec Slovenskej vysokej 
školy technickej tvoria riadni a mimoriad
ni profesori, suplenti, honorovaní a sú
kromní docenti, asistenti a ímatríkulovani 
poslucháči.

§ 3.

(り Slovenskú vysokú školu technickú 
fpravuje profesorský sbor. Na jeho čele 
stojí rektor, ktorému na čas funkcie rek
torskej patri čestný litui „Magnificus",

ド)Členmi profesorského sboru Sloven
skej vysokej školy technickej sú: riadni 
a mimoriadni profesori a dvaja zástupcovia 
súkromných docentov, zvolení na jeden 
študijný rok a potvrdení Ministerstvom 
školstva a národnej osvety. Záslupcovia 
súkromných docentov majú pri rokova
niach len poradný hla«.

(a) Do pôsobnO'Sli profesorského sboru 
patria vecif čo sa týkajú vyučovacej sprá
vy a pestovania vied, disciplíny a hospo
dárskeho spravovania celej vysokej školy, 
ak 6a nevyhradzujú Ministerstvu školstva 
a národnej osvety, alebo ak tsa nesverily 
odborovým sborom. Profesorský sbor vy
bavuje všetky personálne veci profesorov, 
asistentov, úradníkov a zriadencov, ako 
aj veci poslucháčov a ústavov okrem 
tých, ktoré patria do pôsobnosti odboro
vého sboru； rozhoduje disciplinárne vo ve
ciach profesorov, suplentov( súkromných 
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docentov, úradníkov, zriadencov, ako aj 
poslucháčov vysokej školy, navrhuje štu
dijné a organizačné predpisy a rozpočty.

§4.
C) Jednotlivé odbory spravujú odbora- 

vé sbory, na ktorých čele stoja dekani； de
kanovi na Oas funkcie dekanskej patrí ti
tul „Spectabilis'* .

ド)Členmi odborových sbarov jednotli
vých odborov sú: riadni a mimoriadni pro
fesori odboru a dvaja zástupcovia honoro
vaných docentov disciplín odboru, zvolení 
na jeden študijný rok z tých, ktorí 6Ú po
verení celoročným prednášaním disciplín 
a potvrdení Mini-sterstvom školstva a ná
rodnej osvety. Zá-stupcovia honorovaných 
docentov majú pri rokovaniach len porad
ný hlas.

f) Profesorský sbor rozhoduje o prí
slušností profesora alebo honorovaného 
docenta k určitému odboru( prípadne 
k viacerým odborom.

(*)  Odborový sbor dbá, aby prednášky 
v každom vedeckom odbore boly úplnét 
zadovažuje všetko, čo k ním treba, čiže 
stará 6a o ústavy, sbierky a iné vedecké 
pomôcky; vybavuje zápis a iné študijné 
veci poslucháčov, oslobodzuje poslucháčov 
od školského platu, navrhuje započítať 
skúšky a semestre, predkladá profesor
skému sboru návrhy na študijný program 
a rozvrhy hodín pre najbližší študijný rok, 
podáva iniciatívne návrhy a dobrozdania 
vo veciach svojej pôsobnosti, rokuje o ex
kurziách a vybavuje personálne veci ho
norovaných docentov.

Kompetenčné spory medzi jednotlivý
mi odbormi vybavuje profesonský «bor 
a spory medzi profesorským sborom a od
borovými sbormi Ministerstvo Školstva 
a národnej osvety.

Rektora a prorektora Slovenskej vyso
kej školy technickej vymenúva prezident 
republiky na dva roky z riadnych profe
sorov lejto školy.

§工
Dekanov a prodekanov odborových 

sborov vymenúva prezident republiky na 
dva roky z riadnych alebo mimoriadnych 
profesorov Slovenskej vysokej školy tech
nickej.

k o n n i k č. 204. 689

§8,
Akademickí funkcionári činní v deň 

nadobudnutia platnosti tohto nariadenia 
odovzdajú 6voje úrady vymenovaným 
akademickým funkcionárom 14 dní pred 
začiatkom študijného ro'ku 1941/1942,

§ 9.

(l) Na rektorovo (dekanovo) pozvanie 
shromažduje 6a profesorský (odborový) 
sbor na schôdzky riadne a mimoriadne.

(2) Riadne schôdzky sú obyčajne každý 
mesiac; mimoriadne len vtedy, ako la uzná 
rektor (dekan) za potrebné, alebo ak po
žiada o to- aspoň jedna tretina všetkých 
členov profesorského (odborového) sboru.

(n) Každý člen profesorského (odboro
vého) sboru je povinný zúčasIniC &a na ce
lej schôdzke, prípadne sa riadne ospra
vedlniť. O -odôvodnenosti ospravedlnenia 
rozhoduje profesorský (odborový) sbor. Ak 
by niektarý člen neprišiel do troch schô
dzok za sebou idúcich, alebo by častejšie 
neprichádzal a jeho ospravedlnenie by 
sbor neuznal za dostatočné, požiada ho 
rektor (dekan) písomne cr riadnu účasE, Ak 
by aj toto vyzvanie bolú bezvýsledné, de
kan oznámi vec rektorovi. Rektor ju pred
loží Ministers ľvú školstva a náradnej osve
ty a disciplinárnej vrchností.

ぐ)Protokoly o schôdzkach odborového 
sboru a protokoly o schôdzkach profesor
ského sboru predkladajú sa do ôsmych 
dni dvojmo Ministerstvu škoklva a ná
rodnej osvety.

§ 10.
C) Dekan, ak má pre to vážne dôvody, 

je oprávnený nevykonaí usnesenie odbo
rového sboru; v takomto prípade vec pred
loží odborovému sboru na najbližšej 
schôdzke a ak vidí, že ani za nové u«sne- 
senie odborového sboru nemôže vziaf 
zodpovednosť, predloží vec na rozhodnu
tie profesorskému sboru.

(三)Rektor, ak má pre to vážne dôvody, 
je oprávnený nevykonať usnesenie profe
sorského sboru; v takomto prípade vec 
predloží profesorskému sboru na najbližšej 
schôdzke a ak vidí, že ani za nové usne
senie profesorského fiboru nemôže vziaf 
zodpovednosť, predloží vec na rozhodnu
tie Ministerstvu skoklva a národnej osve“ 
ty.

§ ii.
(l) Pri svojej úradnej činnosti profesor

ský sbor a odborové sbory spravujú sa ro
kovacím poriadkom, na ktorom 6a 6amy 
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usnášajú. Rokovacie poriadky a ich zmeny 
schvaľuje Minislerfilvo školstva a národ
nej osvety.

(:)K platnosti usnesenia profesorského 
(odborového) sboru je potrebná prostá 
väčšina prítomných, hlasovať oprávnených 
členov, ale prítomná musí byf aspoH po
lovica všetkých členov profesorekého (od
borového) sboru.

C) Profesorský (odborový) sbor môže si 
zo svojho stredu voliť komisie na prero
kovanie určitej veci.

§ 12.
Na právne postavenie profesorov, sú

kromných docentov, suplentov, asistentov, 
úradníkov, zriadencov a iných zamestnan
cov vzťahujú 6a predpisy platné pre slo
venské vysoké školy.

§ 13.
Týmto nariadením 6a zrušuje vládne 

nariadenie č. 128/1940 SI. z.

§ 14.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
školstva a národnej osvety.

Dr, Tuka v. r.
Sivák v. r；

205.
Vyhláška predsedu vlády 
zo dna 10. septembra 1941v 

ktorou sa uverejňuje rokovací poriadok
Senátu pre riešenie kompetenčných 

sporov.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 

zákona č. 73/1941 SI. z. schválila rokovací 
poriadok Senátu pre riešenie kompetenč
ných sporov, na kiorom sa tento usniesol. 
Rokovací poriadok podľa usnesenia vlády 
zo dňa 10. septembra 1941 vyhlasujem.

Dr, Tuka v. r.

Rokovací poriadok 
Senátu pre riešenie kompe

tenčných sporov.

§ L
Spravovanie Senátu pre riešenie 

kompetenčných sporov.
1,Predseda Senátu pre riešenie kom

petenčných sporov (v ďalšom texte l(pred- 

seda") spravuje Senát pre riešenie kompe
tenčných sporov (v ďalšom texte „Senát") 
a dozerá na jeho činnosf.

2. Predseda určuje, v akom poradí tre
ba vybavovať návrhy na riešenie sparov 
o pôsobnosff a to pravidelne v poradit 
v akom došly, svoláva Senát a predsedá 
jeho zasadnutiam.

§ 2.
Složenie Senátu,

1. Najvyšší správny súd a Slovenský 
najvyšší súd sú povinné oznámiť predsedo
vi členov, ktorých vysielajú da Ssnátu (§ 
2, ods. 4 zák. č. 73/1941 SI. z. — v ďalšom 
texte tlzákon") do 8 dní odo dňa, kedy im 
došlo dožiadanie predsedu.

2. Ak miesto predsedu nastupuje 
v smysle § 2, ods. 4 zákona člen súdu, ku 
ktorému predseda patrí, vysiela tento súd 
da Senátu ďalšieho člena.

3. Predseda Najvyššieho správneho sú
du určí pre každý Gpor osobitne zápisová  
tefa z členov sekretariátu Najvyššieho 
■správneho súdu.

*

4. Predseda určí termín zasadnutia, na 
ktoré predvolá členov Senátu a ak je 
predsedom prvý predseda Slovenského 
najvyššieho súdu, upovedomí o termíne 
zasadnutia aj predsedu Najvyššieho správ
neho súdu, aby zaradil potrebné ohfadom 
zapisovateľa a miestnosti pre zasadnutie 
Senátu.

§ 3.
Konanie,

1. Po vyžiadaní potrebných spisov a vy
jadrení (§ 8 ods. 2 zákona) referent je po
vinný vypracovaf návrh rozhadnutia kom
petenčného sporu a odovzdaf ho do 30 dní 
predsedovi. Predseda môže poveriť aj za- 
pisovateľa, aby vypracoval návrh pod do
zorom a zodpovednosťou referenta.

2. Predseda pridelí návrh referenta ko
referentovi, aby do 30 dní podal písomne 
svoj referát.

3. Predseda zariadi, aby ostatní členo
via Senátu 6a oboznámili pred zasadnutím 
s obsahom spÍ6ov( návrhmi referenta a ko
referenta.

§ 4,
Porada a hlasovanie.

1. Po referáte a koreferáte (§ 9, ods.1 
zákona) nasleduje rozprava. Predseda ude
ľuje slovo členom v poradí, v akom 6a 
o 610Vo prihlásili. Každý člen. Senátu je 
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povinný vysloviť mienku k vecí a ju odô- 
vodnit. Po skončení rozpravy dá predseda 
hlasovať.

2. Členovia Senátu okrem predsedu 
hlasujú podľa služobného poradia, počína
júc najstarším. Predseda hlasuje posledný.

3. Ak sa nedosiahne pri hlasovaní ani 
pre jeden návrh nadpolovičná väčšina hla
sov (§ 9 ode.1 zákona), hlasuje sa znovu, 
pričom, ak to treba, predseda rozdelí ná
vrhy na niekoľko otázok.

§ 5.
Zápisnica o porade.

1. V zápisnici o porade treba uviesť deň 
porady, mená prítomných, stručne priebeh 
parády, všetky návrhy 6 podstatným odô
vodnením a kto pre ne hlasoval.

2. Každý člen Senátu môže pripojít 
k zápisnici písomné dôvody svojej mienky,

3. Zápisnicu spíše zapisovatef. Podpíšu 
ju predseda a zapisovateľ.

4. Do zápisnice o porade môžu nazrieť 
len členovia Senátu a zapisovateľ. Sú po
vinní zachovávať mlčanlivosť o jej obsahu.

Rozhodnutie.
1. Rozhodnutie vypracuje referent. Ak 

však rozhodnutie staio 6a proti návrhu re
ferenta, môže predseda na žiadosf referen
ta prikázať vypracovanie rozhodnutia čle
novi Senátu, ktorého návrh bol prijatý.

2. Prvopis rozhodnutia podpíšu predse
da, všetci členovia a zapisovateľ.

3, Rozhodnutie sa vydáva písomne a 
musí byť odôvodnené.

4. Chyby v písaní, v počtoch alebo iné 
zrejmé nesprávnosti vo vyhotovení alebo 
v odpisoch vyhotovenia môže Senát na ná
vrh účastníka alebo z úradnej moci hoci
kedy opraviť.

§ 7,
1. Ak Senát uzná, že nejde o prípad 

uvedený v § 5 zákona, zneje výrok usne
senia: „Kompetenčný spor nevznikol'.*

2, Ak Senát uzná, že návrh bol podá  
ný nelegitimovanou osobou, alebo neprí
slušným súdom alebo úradom, alebo že 
sám nie je kompetentný vo veci rozhodo
vať, zneje výrok usnesenia: „Návrh sa od
mieta.

*

**
3. Ak Senát uzná návrh za dôvodnýj 

zneje výrok rozsudku: „Príslušné sú riad
ne (osobitné) súdy  alebo „Príslušné sú 
administratívne úrady'.

**
*

4. Ak Senát uzná, že je daná pôsobnost 
Najvyššieho «právneho súdu, zneje výrok 
rozsudku: „Príslušný je Najvyšší správny 
súd",

§ 8.
Uverejňovanie rozhodnutL

Rozhodnutia Senátu budú uverejňova
né v úradnej sbierke rozhodnutí Najvyš
šieho správneho súdu. Senát urči, ktoré 
rozhodnutia majú byť uverejnené.

§9.
Zastavenie pokračovania.

1 .Ak súkromná strana (účastník) pre
javí (§ 7 zákona), že nežiada, aby bol rie
šený kompetenčný spor, alebo ak kompe
tenčný spor prestal v dôsledku opatrenia 

I administratívneho úradu, zastaví predseda 
i ďalšie pokračovanie a spisy vráti.

2 . O zastavení treba vyrozumieť sú- 
I kromnú stranu (účastníka), patričné súdy 

a úrady a generálneho prokurátora, ak 
bol už upovedomený (§ 8, ods. 2 zákona).

'§ 10.
Doručovanie a styk navonok.

1 .Rozhodnutia Senátu, určené pre sú
kromné strany (účastníkov] doručia sa do 
rúk právneho zástupcu, ktorý podanie pod
písal. Ak to nie je možné, doručí 6a pria
mo súkromnej strane (účastníkovi).

2 . O slyku Senátu s úradmi a súkrom
nými stranami (účastníkmi) platia prime
rane ustanovenia platné pre riadne súdy.

§ 11.
Úradná pečať.

Na všetkých vyhotoveniach rozhodnu
tí má byf úradná pečať Senátu.

Záverečné ustanovenia.
§ 12.

V nedostatku ustanovení tohto rokova
cieho poriadku platia podporne obdobné 
ustanovenia rokovacieho poriadku Naj
vyššieho správneho 6údu.

§ 13.
Tento rokovací poriadok nadoíbúda 

účinnosf dňom vyhlásenia.
Dr. Fritz v. r.

Tlač: Andrej v Bralislavc. Trieda kráľa Alexandra i 12
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206.
Vládne nariadenie 

zo dna 29. júla 1941,
ktorým sa upravuje ohlasovacia povinnosť 
osôb odvodom povinných, nezaradených 
odvedených a osôb mimo činnej služby.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 
zákona & 20/1940 SI. z. nariaďuje:

§ 1.
O prihláškach osôb odvodom povinných 

na odvodný súpis.
(*)  Občania Slovenskej republiky muž

ského pohlavia a ií, čo trvale bývajú na 
jej území a nemôžu 6a preukázať iným 
šlálnym občianstvom, sú povinní, ak svo
jím vekom prislúchajú k odvodným trie
dam, ktoré sa v budúcom roku povolajú 
na odvod, prihlásiť sa v čase od 15. októ
bra do 15. novemlbra osobne na odvodný 
súpis.

C) Na odvodný súpis sa treba prihlá- 
sif osobne na nolárskom úrade trvalého 
bydliska.

(a) Osoby, ktoré nemajú trvale bydlis
ko (osoby kočujúce, potulní kramári a 
pod.), sú povinné sa prihlásiť na odvodný 
súpis tam, kde sa zdržujú dňa 15. októbra.

(り Ak sa osoba odvodom povinná vzdia
lila dočasne z miesta svojho trvalého byd
liska, kde sa má prihlásiE na odvodný sú
pis, alebo ak onemocnela tak, že sa osob
ne prihlátsiť nemôže, môže tak urobiť pí
somne; ak sa vráti, alebo ak ozdravie, mu
sí isa prihlásiť aj osobne.

(°) Osoby odvodom povinné! ktoré bý
vajú v cudzine trvale alebo nepretržite 
dlhšie ako jeden rok( povinné sú prihlásiť 
sa na odvodný súpis ústne alebo písomne 

na prislušnom slovenkom zastupiteľskom 
úrade v cudzine.

(°) Osoby odvodom povinné, ktoré bý
vajú v cudzine len prechodne (menej ako 
jeden rok), sú povinné prihlásiť sa píôomne 
na notárskom jírade trvalého bydliska 
<pred odchodom do cudziny alebo samy ale
bo prostredníkom.

(:)Pri prihlasovaní sa treba preukázal 
toložnosf (rodným, prípadne krstným li
stom alebo svedectvom o štátnom občian
stve, občianskou legilimáciou, cestovným 
pasom atd.).

(8) Prihlátsené oso-by notársky úrad (za- 
NUipilefský úrad) zapíše do soznamu (pri
hlášky) a o prihlaske vydá im úradné po
tvrdenie, ktoré majú priniesť na odvod. 
Vzory tlačív určí Ministerstvo národnej 
obrany v dohode s Ministerstvom vnútra.

(°) Prihlás&né osoby 'treba pri prihláš
ke poucif, kde majú &plnif odvodnú po
vinnosť a že na odvod majú priniesf úradné 
potvrdenie, ktoré dostaly pri prihJáske na 
odvodný súpis.

(l°) Osoby odvodom povinné, ktoré sú 
v čase odvodného súpisu vo vyšetrovacej 
alebo trestnej väzbe, v donucovacej pra
covni, polepšovni alebo v prechodnom 
ús'tave( je povinná Ozrúmif zpráva väznice 
alebo trestnice (ústavu) s dátajni potrebný
mi na súpis do 20. novembra okresnému 
úradu, v obvode ktorého je umiestená. 
Tento úrad pošle oznámenie okresnému 
úradu, príslušnému podľa trvalého bydli
ska osoby odvodom povinnej.

(“)Dobrovoľníkov, ktorí v nastávajú
com ro>ku dovŕšia 20. rok a vykonávajú 
prezenčnú službu alebo sú už v zálohe,- 
oznámi do 20. novembra okresnému úra
du trvalého bydlisika pred odchodom do 
prezenčnej služby to doplňovacie okresné 
veliteľstvOi ktoré ich má zapísaných v pro

Cena 1.—Ks.
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§ 3.
Hlásenia zmien bydliska osobami 

na trvalej dovolenke.
Osobami na trvalej dovolenke sú vše

tky osoby, zaradené do brannej moci, po
vinné prezenčnou službou, ktoré ju s po
volením vojenskej správy z akýchkoľvek 
príčin nevykonávajú. Pre ich -ohlasovaciu 
povinnosť platia ustanovenia § 4. Okrem 
toiho sú povinné odhlásiť sa pri odchode 
do prezenčnej shižlby,

§ &
Hlásenia zmien bydliska príslušníkmi 

zálohy.
(り Dôstojníci a ro†ma诃tri v <zálohe, 

mimo služby a v zálohe s výslužným a 
poddôstojníci v zálohe, do 31.decembra 
roku, v. ktorom dokončia 50. rok veku, 
mužstvo v zálohe odvodného ročníka 1929 
a mladší, a to až do 31.decembra roku, 
v ktorom dokončia 40. rok veku, mužstvo 
v zálohe starších odvodných ročníkov, 
ktoré má osobitné určenie pre prípad mo- 
bi'lizácie a vojny, počas platnosti určova- 
cíeho lístku, najneskorší« do 31.decembra 
roku, v ktorom dokončia 50. rok veku, sú 
povinní:

a) doplňovaciemu okresnému veli'leľ- 
stvu, v ktorého obvode majú svoje trvalé 
bydlisko (pobytové doplňovacie okresné 
veliteľstvo) hlásiť:

aa) každú zmenu bytu a trvalého byd
liská v obvode doterajšieho doplňovacie
ho okresného veliteľstva,

bb) nastúpenie cesty, ak neprítomnosť 
v trvalom bydlisku bude trvať dlhšie ako 
1 mesiac,

cc) nastúpenie služolbného miesta (pri*  
jatie práce mimo daterajšie trvalé byd
lisko), aik zamestnanie bude trvať dlhšie 
ako 1 mesiac a ak v novom služobnom 
(pracovnom) mieste budú bývať, i ak si po
nechajú byt v doterajšom trvalom bydli
sku,

dd) v prípade bb) a cc) návrat z cesty 
alebo zo služobného miesta (práce),

ee) prepustenie z prezenčnej (činnej) 
služby,

ff) nastúpenie dobrovofnej ďalšej činnej 
služby alebo činnej služby a<ko dôstojník 
poddôstojník) z povolania;

b) na doterajšom polbytovom dopino  
vacom okresnom velitefstve sa odhlásiť a 
na novom pobytovom doplňovacom okres
nom veliteľstve sa prihlásiť, ak zmenia

*

(okole odvedených, s dátami na súpis a 
s výsledkom dobrovoľného odvodu.

(じ)Notárske úrady sú povinné každo
ročne začiatkom októbra vyzvať verejnou 
vyhláškou s upozornením na zákonné tre
sty osoby, povinné prísť v nasledujúcom 
roku na odvod, aby v čase od 15. ok
tóbra do 15. novembra prihlásily na od
vodný súpis na notárskom úrade trvalého 
bydliska. K tomu istému termínu aj za- 
slupileľské úrady v cudzine vyzvú vhod
ným spôsobom slovenských občanov, kto- 
rí v cudzine (bývajú trvale alebo dlhšie ak-o 
1 rok a sú v nasledujúcom roku odvodom 
povinný aby sa prihlásiK ústne alebo pí
somne na odvodný súpis.

§ 2.
Hlásenie zmien pobytu nezaradenými 

odvedencami,
(り Nezaradení odvedenci sú osobyt od

vedené do vojenskej alebo pracovnej služ
by, odo dňa odvodu do dňa zaradenia do 
brannej mocí1.

(=)Nezaradení odvedenci sú povinní 
hlásiť do jedného týždňa osobne alebo pí
somne priamo doplňovacíemu okresnému 
veliteľstvu, ktorého odvodná komisia ich 
odviedla, každú zmenu svojho bydliska 
(presnú adresu) a odchod do prezenčnej 
služby. DobrovoTníci hlásia tieto zmeny 
doplňovaciemu okresnému veliterstvu, 
označenému na ich odvodných preuka
zoch.

C) V cudzine odvedení a tam bývajúci 
branci hlásia zmenu bydliska osobne ale
bo písomne príslušnému zastupiteľskému 
úradu. Zastupiteľský úrad pošle hlásenie 
Doplňovaciemu olú-esnému veliteľstvu, 
Bratislava.

(ソ Nezaradení odvedenci, ktorým sa 
povolilo odcestovať do cudziny na krátky 
čas (menej ako 1 rok), povinní sú hlásiť 
zmeny bydliska písomne priamo Doplňo
vaciemu okresnému veliteľstvu, Bratisla
va, pričom musia udať, kde boli na od
vode, alebo prostredníkom príslušnému 
doplňovaciemu okresnému veliteľstvu, 
ktorého odvodná komisia ich odviedla.
ド)Odvodný preukaz sa pripojí len 

k hláseniu pri odchode do prezenčnej 
služby,

(り Doplňovacie okresné veliteľstvá za
značia došlé hlásenia zmien bydlísk v pro
tokole odvedených. Hlásenia, ktoré Do
plňovacie okresné velitcľstvOj Bratislava 
dostane podľa ods. 4, pošle príslušnému 
doplňovaciemu okrefinému veliteľstvu.
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Irvalé bydlisko tak, že sa prestahujú do | 
obvodu iného doplňovacieho okrasného 
veli'terstva,

(a) Hlásenie podľa ods.1 predkladajú 
osoby v zálohe priamo doplňovaciemu 
okresnému velŕteľslvu alebo ústne alebo 
písomne, v mieri do 8 dní, za vojny do 48 
hodín. Pri ústnych hláseniach donesú so 
sebou vojenskú 'knižku (preukaz). K pí
somným hláseniam sa vojenská knižka pri
pojí, Potrebné tlačivá pre písomné hláse
nia dodajú Mtánskym úradom doplňovacie 
okresné velilerstvá na bezplatné použitie 
osobami v zálohe,

(a) Ak ' osoby v zálohe opustia svoje 
bydlisko len na jeden mesiac alebo menej, 
nie sú povinné hlásif toto prechodné opu
stenie bydíislca, musia 6a však postarať 
o to/ -aby vojenské rozkazy im určené a 
zaslané boly im bez odkladu doručené.

(')Osolby v zálohe nehlásia odchod na 
cvičenie v zálohe, ani do činnej služby za 
mobilizácie a vojny alebo mimoriadnych 
opatrení v mieri podľa § 27 zákona č. 
20/1940 SI. z.

C) Návrat z cvičení hlásia osoby v zá
lohe len vtedy, ak menia zároveň doteraj*  
áie bydlisko.

(°) Osoby v zálohe, <ktoré cestujú do 
cudziny len prechodne, t； j. nezdržia sa 
v cudzine dlhšie ako 1 rok, ostávajú v evi
dencii doterajšieho doplňovacieho okres
ného veliteľstva. Hlásenia z cudziny zasie
lajú alebo priamo Doplňovaciemu okras
nému veliteľstvu, Bratislava, alebo pro- 
slredníctvom svojho zmocnenca doterajšie
mu doplňovaciemu okresnému veliteľstvu. 
V hlásení na Doiplňovacie o'kresné veliteľ- 
etvo, Bratislava uvedú posledné bydlisko 
vo vlasti. Meno a presnú adresu zmocnen
ca musia hlásit doplňovaciemu okresnému 
veliteľstvu pred odchodom do cudziny. 
S týmto hlásením predložia doplňovaciemu 
okresnému veliteľstvu písomné hlásenie 
zmocnenca, že prevezme úlohu preberať 
pre nich došlé rozkazy a i、m tieto zasielať. 
Ak zmocnenec svoje povinnosti*  nesplní, 
nezbavujú sa osoby v zálohe svojej povin
nosti a zodpovednosti.

(；)Osoby v zálohe, ktoré cestujú do 
cudziny, nesmú vziať so sebou vojenské 
knižky (preukazy). Pri ceste dlhšej ako 60 
dní ich odovzdajú na pobytovom doplňo
vacom okresnom veliteľstve. Pri1 kratšej 
ceste ich bezpečne uschovajú.

(B) Sp-lnenie -ohlasovacej povinnosti po
tvrdí doplňovacie okresné veliteľstvo vo 
vojenskej knižke (preukaze).

(")Trovy, ktoré vzniknú osobám v zá
lohe splnením ohlasovacej povinnosti, sa 
nehradia.

§ 5.
Rozšírenie ohlasovacej povinnosti,

Ministerstvo národnej obrany sa zmoc
ňuje, aby v prípade potreby vyhláškou 
v Úradných novinách rozšírilo ohlasovaciu 
povinnosf i na mužstvo, ktoré nie je uve
dené v § 4, ods.1.

§ 6.
Hlásenie zmien bydliska vojenskými 
osobami, prelozenými do výslužby.
Ohlasovacia povinnosf, uložená oso

bám v zálohe podľa § 4, vzťahuje sa i na 
dôstojníkov a rotmajstrov z povolania, 
preložených do výslužby.

§ 7.
Hlásenie zmien bydliska prislušníkmí zá- 
lohyT osobami na trvalej dovolenke a vo
jenskými osobami vo výslužbe v cudzine.

(り Ohlasovacej povinnosti v cudzine 
podliehajú osoby v zálohe, na 'trvalej do
volenke a vojenské osoby vo výslužbe, 
ktoré sa zdržujú v cudzine 'trvale alebo 
dlhšie ako 1 rok.

ド)Osoby, uvedené v ods.lt sú povinné 
hlásiť najneskoršie do jsdného mesiaca za
stupiteľskému úradu, v ktorého obvode je 
ich trvalé bydlisko (pobyt),

a) každý príchod do obvodu zaistupiteľ- 
ského úradu,

b) každú zmenu miesta trvalého byd
liska alebo bytu.

(3) Osoby, uvedené v ods.vedie 
v evidencii Doplňovacie okresné veliteľ- 
stvOi Bratislava.

p) Doplňovacie okresné velitePstvo, 
Bratislava oznamuje prípad od prípadu prí- 
slušnému zas Lupileľskému úradu v cudzi
ne osoby v zálohet na trvalej dovolenke a 
vojenské osoby vo výslužbe, ktoré odchá
dzajú do cudziny na trvalo, alebo na po
byt dlhší ako 1 rok.

ド)Osoba v ods. 4 uvedená, ktorá pô
vodne chcela v cudzine oslaf len do jedné
ho roka, je však nútená dam os taf dlhšie, 
oznámi to hneď príslušnému zastupiteľské
mu úradu. Tento zisti potrebu dlhšieho 
pobytu, predĺži predbežné povolenie po
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bytu v cudzine a oznámi prípad s návrhom 
Doplňovaciemu okresnému veliteľstvu, 
Bratislava, ktoré upovedomí doterajšie do
plňovacie okresné velitelstvo, vyžiada si 
jeho súhlas a v prípade súhlasu zároveň 
osobné doklady do tyčnej osoby.

§ 8.
Záverečné a priechodné ustanovenia-

Pod trvalým bydliskom podlá tohto na
riadenia treba rozuniief obec, kde 6a oso- 
ba usadila s úmyslom trvalo tam bývať, 
U študentov trvalým bydliskom je miesto 
učilíštU) ak ta.m bývajú. Ak bývajú u rodi
čov a dochádzajú denne do školy, ich trva
lým bydliskom je bydlisko rodičov. To isté 
platí aj pre osoby, ktoré dochádzajú denne 
do miesta svojho zamestnania.

§ 9.
Ustanovenia tohto nariadenia vzťahujú 

sa i na Cigánov a Židov minio činnej pra
covnej povinnosti^ ktorí podliehajú pracov
nej povinnosti podľa § 38 branného zá
kona.

§ 10.

Písomností vo veciach vojenského hlá
senia sú oslobodené od poštovného.

§ 11.
Nakoľko zmena organizácie a potreba 

brannej moci bude vyžadovať také opatre
ní a t ktoré sa o d chyrujú od tohto nariade
nia, môžu ich minister národnej obrany, ak 
treba, v dohode so zúčastnenými ministra
mi, učiniť v zákonných medziach vyhláš
kou v Úradných novinách,

§ 12.

Všade tam, kde sa v tomto nariadení 
uvádza nolánsky úrad, "treba rozumieť 
obecný (obvodný) notársky úrad, v Brati
slave mestský notánsky úrad.

§ 13.

Zrušujú sa §§ 17,18, 249, 250, 251, 252, 
253, 254 a 301 vládneho nariadenia č. 
141/1927 Sb. z. a n. a tie ustanovenia § 
302, ktoré odporujú tomuto nariadeniu.

§ 14.
To*to  nariadenie nadobúda účinnosf 

dňom vyhlásenia, vykoná ho minister ná
rodnej obrany so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tuka v. r.
Čatloš v. r.
Mach v. r.

207.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 9. septembra 1941

o dočasnom snížení všeobecnej colnej 
sadzby na priadzu z umelého hodvábu.

f1) Minister financií v dohode s mi- 
nish-om hospodárstva snižuje podľa 
§ 2 vládneho nariadenia č. 157/39 SI. z. 
clo na priadzu z umelého hodvábu — s.己 

224 — do množstva 66.000 kg na 150.— Ks 
za 100 kg.

(3) Dovoz v ods.1 uvedeného množ
stva tovaru tamtiež uvedeného musí fia 
uskutočnif cez colný úrad v Žiline, ktorý 
zároveň poveru†em kontrolou dovezeného 
množstva.

(s) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

208.

Vyhláška 
ministra financií 

zo dňa 2. augusta 1941
o dočasnom snížení všeobecnej colnej 
sadzby na vulkanizované platne z prírod*  

nej gumy a jej náhrad.

C) Minister financií po dohode s mini
strom hospodárstva podfa § 2 vládne
ho nariadenia č. 157/39 SI. z. snižuje clo 
na dovoz vulkanizovaných platní z prírod
nej gumy a jej náhrad — s. č. 312 — na 
sadzbu 65a— Ks za 100 kg s podmienkou, 
že dovozca pri colnom prejednaní predlo
ží osvedčenie príslušnej obchodnej a prie
myselnej komory, že budú použité na vý
robu obuvi,
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ぐ)Táto vyhláška je platná až do odvo
lania, najneskoršie však do účinnosti no
vého colného sadzobníka.

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vy
hlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

209.
Vyhláška 

Ministerstvá národnej obrany 
zo dna 1.septembra 1941, 

ktorou sa pozmeňuje vyhláška o sídlach a 
vzájomnom vzťahu vojenských doplňova
cích úradov a doplňovacích úradov verej

nej správy vnútornej č. 5/1941 SL z.
L

Ministerstvo národnej obrany v doho
de 6 Ministerstvom vnútra podfa § 58, ods. 
1 zákona č. 20/1940 SL z. a podfa § 6, ods. 
1 branných predpisov (vl. nár. č. 141/1927 
Sb. z. a n.) oznamuje, že za sídlo doplňo
vacieho okresného velitefstva v doteraj
šom doplňovacom ひkreše Levoča určilo 
dňom 25. augusta 1941 Spišskú Novú Ves.

Nový názov DOV: „Doplňovacie okres
né velitefstvo Spišská Nová Ves". Obvod 
doplňovacieho okresu sa nemení.

Čatloš v. r.

697

210.
Vyhláška 

Ministerstva národnej obrany 
zo dňa 10. septembra 1941

o nástupných termínoch do prezenčnej 
služby.

Ministerstvo národnej obrany podfa § 
15, ods. 7 zákona č. 20/1940 SI, z. vyhla
suje:

§ 1.
(')Nástupné 'lerminy do prezenčnej vo

jenskej služby brancov, odvedených v ro
ku 1941,určujú sa：

a) ohfadom vodičov motorových vozi
diel —na deň 10. septembra 1941;

b) ohfadom ostatných brancov — na 
deň 1,októbra 1941.

ド)Nástupný termín do prezenčnej pra- 
covnei s.laúby brancov, odvedených v ro
ku 1941, určuje*  sa na deň 1.októbra 1941.

Ustanovenia § 1 vzťahujú sa aj na tých 
brancov prv odvedených, ktorým bol po
volený odklad prezenčnej služby do ná
stupného termínu v roku 1941.

Čatloš v. r.

Tlač： Andrei v Bratislave. Trieda kr&Ia Alexandra Č.12.
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Čia¾tlca S配 Vydaná dňa 27. septembra 1941. Ročník 1941.

OBSAH： (211.—212*)  211. Vyhláika ministra íinancii o dočasnom snížení víeobecnej colnej 
sadzby na chlorid cinknatý. — 212. VyhJá&ka ministra fínancii o dočasnom mďenl 
cla na liadok v&penatÿ.

2Í1.
Vyhláška 

ministra financií
zo dňa ÍR septembra 1941

o dočasnom snížení všeobecnej colnej 
sadzby na chlorid cínknatý.

円 Minister financií v dohode s Mini
sterstvom hospodárstva podľa § 1 vládne
ho nariadenia č. 157/1939 SI. z. snižuje clo 
na dovoz práškového chloridu cinknatého, 
6adz. pol. 602/f, do množistva 250.000 kg 
na 30,— Ks za 100 kg hrubej váhy.

E) Dovoz v ods.1 uvedeného množ
stva tovaru tamtiež uvedeného musí ca 
uskutačníf cez colný úrad Zilina, ktorý 
zároveň poverujem kontrolou dovezeného 
množstva.
ド)Táto vyhláška nadobúda účinnosf 

dňom vyhlásenia.
Dr. Pružinský v. r.

212, 
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 10. septembra 1941 
o dočasnom zrušení cla na liadok 

vápenatý.

C) Minister financií v dohode g Mini- 
stenstvom hospodárstva zrušuje podľa § 1 
vládneho nariadenia č. 157/1939 SI. z. clo 
na liadok vápenatý eadz. pol. 600/n, do 
mnažstva 5000 (päEtisic) ton.

(=)Dovoz v ods,1 uvedeného množ
stva tovaru tamtiež uvedeného musi sa 
uskutočniť cez colné úrady Dev. Nová 
Ves a Čadca. Kontrolou dovezeného množ- 
6tva uvedeného tovaru poverujem colný 
úrad Dev. Nová Ves.

(a) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alex&ndra t 12.

Cena Ks L—•
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Čiastka 57. Vydaná dňa 29. septembra 1941. Ročník 1941.

OBSAH: (213, —220.) 213. Zákon o verejnej ochrane mládeže, verejnom poručenslve a úprave 
ochnançého dozoru. — 214, Zákon o zvýšení dane z liehu, — 215，Zhkon o vyplácaní 
mzdy, plalu alebo iných služobných psžilkov rahkomyseFnlkov, — 216. Zikon o Rozhod
com súde pre úrazové zaopatrenie železniiných zamestnancov a o senáte Hlavného po・ 
istovacieho súdu pre úrazové zaopatrenie týchto zamcslnancov. — 217. Zákon o prí
davkoch na deti robotníkov. — 218, VlAdnc nariadenie, ktorým ea meni § 219 vykonáva
júceho nariadenia k colnému zá¾anu. — 219. Vládne nariadenie, ktorým sa menia predajné 
ceny liehu zdaoeného spotrebnou danou. — 220. Vládne nariadenie, ktorým sa vykoná>va 
zákon o zvýíení d'an e z liehu.

213.
Zákon

(zo dňa 17. septembra 1941
o verejnej ochrane mládežef verejnom 
poručenstve a úprave ochranného dozoru.

Snem Slovenskej republíky sa usniesol 
na tomto zákone:

D i e 1 I.
Osoby pod verejnou ochranou.

§ t
Verejnej ochrane podfa tohto zákona 

podliehajú poručenci a opatrovanci, malo
leté deli manželov rozvedených alebo roz
lúčených alebo takých, ktorí bez rozvodu 
zrušili manželské spolužitie, maloleté oso
by v cudzej slarofitlivosti a pod ochranným 
dozorom, nariadeným podlá tohto zákona 
alebo podra zákona č. 48/1931 Sb. z. a n.t 
ako aj všetky osoby, u ktorých potrebu 
verejnej ochrany vysloví príslušný poru
čenský súd.

§ 2.
(り V cudzej starostlivosti sú maloleté 

osoby, ktoré sú v inej opatere než u olea 
alebo matky, či už za plat alebo bezplat
ne. Nepalria sem osoby, ktoré sú v starost
livosti pod verejným dozorom, upraveným 
osobitnými zákonmi alebo nariadeniami', 
najmä osoby umiestené v štátnych de卜 
fikých domovoch a ich kolóniách, v Stat
nom výchovnom úftave, vo výchovniach 
ap., ani osoby, ktoré sú v cudzej starost- 
livosti iba prechodne, pre osobitné účely, 
ako je návšteva školy, zotavenie, nemoc
ničné liečenie ap. Pojem maloletosti sa 
určuie podfa-predpisov áúkromného práva.

(り Cudziu starostlivosť môžu vykoná
vať:

a) osoby fyzické (pestúni) a
b) ústavy,
(3) Úislavom podfa tohto zákona je usta

novizeň, ktorá má nahradiE nedostatok 
riadnej starostlivosti rodinnej najmenej 10 
osobám (sirotínce, útulne atď.].

Diel IL

Dozor nad osobami pod verejnou ochranou 
mimo ústavnej starostUvosti.

Dozor nad osobami v § 1 uvedenými 
vykonávaj pokiaľ nejde o dozor na starost
livosť ústavnú, poručenský fiúd, príslušný 
podľa miesta trvalého pobytu osoby, pod
liehajúcej dozoru. V tejto činnosti poručen
ský súd je podriadený dohľadu vyšších sú
dov a Ministerstvu pravosúdia,

§ 4.
(り Priamy dozor nad osobami, uvede

nými v § 3, vykonáva v obvode poručen
ského súdu verejný poručník pomocou 
sirotských otcov.

(2) Verejného poručníka ustanovuje 
Ministerstvo vnútra v dohode s Minister
stvom pravosúdia po vypočutí mienky or- 
jíanizácií dobrovoľnej starostlivosti o mlá
dež. Minifiterólvo vnútra vydá verejnému 
poručníkovi legitimáciu.

(3) pre príslušníkov národnej skupiny, 
ktorá podľa platných predpisov, najmä po
dľa §§ 94 a 95 Üslavy má právo používat 
vo verejnom živote a v školách svoj ja
zyk, ustanoví sa osobitný verejný poruč
ník, ktorý má všetky práva a povinnosti 
verejného poručníka ohľadom príslušníkov 
dotyčnej národnej skuoiny. Ministerstvo 
vnútra v dohode s Ministerstvom pravo
súdia na návrh ústredného orgánu prísluš  *

Ceoa Ki5 4.40,
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nej národnej skupiny určí, v ktorých ob
vodoch má byf takýto verejný poručník 
ustanovený.

(り Za verejného poručníka možno usta
noviť iba osobu svojprávnu, schopnú za
stávať poručenstvo a opalrovníclvo, bez
úhonnú, od klorej možno pcdfa iej schop
nosti a životných skúseností očakávať, že 
sa bude vo svojej funkcii riadiť zásadami 
krestansko-národnej výchovy mládeže. Pri 
výbere verejného poručníka treba dávať 
prednesf osobám, kloré 6a zaoberajú vý
chovou mládeže z povolania( sociálnym 
pracovníkom a funkcionárom organizácií 
dobrovolnej starostlivosti o mládež, kto
ré bývajú s osobami, nad ktorými majú 
vykonávať dozor, v obvode toho istého 
poručenského súdu.

(s) Prednosta poručenského súdu poučí 
verejného poručníka 〇 jeho právach a po
vinnostiach, ako aj o právach a povin
nostiach poručníkov a opatrovníkov, načo 
složí verejný poručník do jeho rúk prí
sahu, že bude usilovne, svedomite a ne- 
stranne plníf svoje povinností podfa záko
nov a nariadení, že úradné tajomstvo ne
prezradí a že sa vo funkcii verejného po
ručníka bude riadif zásadami kresfan- 
sko-nárednej výchovy mládeže. Složenie 
prísahy potvrdí prednesta poručenského 
súdu na legitimácii verejného poručníka.

(c) Vsrejného poručníka odvoláva Mi
nisterstvo vnútra. Ak 6a verejný poruč
ník chce zrieknuí lunkcie, musí to ozná- 
mif aspoň mesiac vopred Ministerstvu 
vnútra. Z vážnych dôvodov môže verej
ného poručníka pozbaviť funkcie aj prí
slušný poručenský súd, najmä ak verejný 
poručník -stratil spôsobilosf za-slávaf funk
ciu verejného poručníka (ods. 4), alebo ak 
náležíte neplní svoje povinnosti. Ak je ve
rejný poručník odvolaný alebo pozbavený 
funkcie, je povinný vrátiť legitimáciu.

(ワ Uítanovenie, odvolanie alebo po
zbavenie funkcie verejného poručníka 
uverejní <sa v Úradných novinách a vy
hlási sa obvyklým spôsobom v obciach, na 
ktoré 6a pôsobnosť verejného poručníka 
vzťahuje.

§ 5.

t1) Verejný poručník vedie evidenciu o 
všetkých osobách, ktoré podliehajú dozoru 
poručenského súdu (§ 3) a majú v jeho ob
vode trvalý pobyt. Vedie o nich katasíer, 
do ktorého zaznamenáva ich osobné a 
majetkové pomery, významnejšie údaje o 
ich živote, duševnom, mravnom a teles

nom vývine a ostatné dôležité skuločnoali, 
o ktorých sa dozvie pri občasných pre
hliadkach.

(ľ) Podrobnejšiu úpravu o vedení ka
tastra verejného poručníka vydá Minister
stvo pravosúdia v dohode s Ministerstvom 
vnútra.

§ 6.

Verejný poručník:
1. dbá, aby mal každý maloletý a opa- 

trovanec zákonného zástupcu. Kým ne
môže poručník alebo opatrovník, prípadne 
iný zákonný zástupca, začať svoju činnosť, 
vykonáva z úradnej povinnosti neodklad
né práce, vyplývajúce z verejnej ochrany 
dotyčnej osoíy. Keby nisíbolo vhodnej oso
by na zastávanie poručenstva alebo opa  
trovníctva, prevezme túto funkciu sám, ak 
to poručenský súd nariadi;

*

2. doizerá na činnosť poručníkov à 
opatrovníkov, dbá na to, aby plnili svoje 
povinnosti po stránke výživy a výchovy, 
po stránke správy majetku poručencov a 
opatrovancov, aby neprekračovali svoje 
oprávnenia a aby v prípadoch, označe
ných zákonom, žiadali súhlas poručenské
ho súdu. Je poradcom poručníkov a opa
trovníkov pri výkone ich funkcie ako aj 
pri styku s poručenským súdom a inými 
úradmi;

3. je povinný spísať a opatriť potrebný
mi dokladmi, listinami žiadostí a stažnosti, 
týkajúce sa výživy, výchovy alebo správy 
majetku osôb, odkázaných na verejnú 
ochranu a maloletých vôbec, ktoré míi 
predniesly tieto osoby alebo ich zákonní 
zástupcovia. Za túto prácu nesmie ani žŕa- 
daf ani prijať odmenu. Tieto podania pred
kladá poručenskému súdu alebo inému 
úradu, zároveň sa o nich vyjadrí a vyko
ná i prípadné potrebné šetrenie;

4. stará sa, aby maloleté a iné osoby, 
odkázané nヨ verejnú ochranu, v jeho ob
vode neboly zanedbávané vo výžive a vý
chove, aby neboly vydávané mravnej ska- 
zs, aby ich majet-ok nebol ohrozovaný zlou 
alebo neprimeranou správou; ..

5. prebúdza v rodinách porozumenie 
pre starostlivosť o cudzie dsti a má v evi
dencii všetky osoby svojho obvodu； ktoré 
6ú spôsobilé a ochotné prijať cudzie malo
leté osoby do opatery, ako aj tie o-soby, 
ktorým 8a udelilo povolenie maf takéto 
osoby v opatere； 二

6. je v bezprostrednom a častom styku 
s osobami, podliehajúcimi jeho dozoru] aby 
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mohol bedlive sledoval. Či sa o ne rodičia, 
pestúni alebo ŕné povinné osoby svedo
mite starajú a či im poskytujú všetko, čo 
potrebujú pre zdarný duševný, mravný a 
telesný vývin. Navštevuje a prehliada po
dľa potreby byty a miestnosti, určené im 
na obývanie, ako aj osoby samé a žiada od 
rodičov, pestúnov alebo iných povinných 
osôb vysvetlenia o pomeroch, umiestení, 
výžive, ošetrovaní, výchove, o rozumo- 
vom, mravnom a telesnom stave, chova
ní a zameistnaní týchto osôb. Má častej
šie, najmenej raz za polroka navštevovať 
v jeha obvode 6a zdržujúcich poručencov 
a opatrovancov, aby sa presvedčil o ich 
osobných a majetkovýcft pomeroch ako 
i o tom, či poručníci a opatrovníci plnia 
svoje povinnosti. Pritom -si počína tak, 
aby zí<skal dôveru rodičov, pestúnov 
ako aj iných oisôb, podriadených jeho do
zoru;

7, po-dáva ma požiadanie súdu mláde
že zprávy o živo-te, osobných, rodinných a 
majetkových pomeroch osôb mladistvých;

8, vykonáva práva príbuzných podfa 
ustanovení § 144 zák. čl, XX/1877 a spro
stredkuje styk medzi poručníkom, opa
trovníkom, ochranným dozorcom alebo 
iným zástupcom a príbuznými (§§ 145 a 
150 zák. čl. XX/1877);

1

9. prevezme dozor nad poizostalosfou 
od orgánu, spisujúceho úmrtný zápis, ak 
niet na mieste, kde zomrel pozoisíavitel, 
ani pozostalého manžela (manželky), ani 
svojprávneho potomka, ani iného blízke
ho príbuzného alebo zamestnanca, pove
reného správou majetku, ppd dozorom 
ktorých by bolo možno panechat pozosta
lostný majetok, a záujemcom je o«soba ma
loletá alebo pod opatrovníctvom (§ 14 zák. 
čl. XVI/1894); vyja-druje sa o návrhu na 
ustanovenie poručníka alebo opatrovníka 
a spolupôsobí pri súpise pozostalosti, ak 
nie je ustanovený poručník alebo opatrov
ník (§§ 18 a 39 zák. čl. XVI/1894);

10. oznamuje rodinné a iné osobné po
mery, o ktorých sa dozvedel pri výkone 
funkcie, najmä pri prehliadkach v domác- 
nosliach, iba poručenskému isúdu, ináč je 
povinný zachovat o nich mlčanliyosC. 
Týmto nie 6Ú dotknuté predpisy, podľa 
ktorých je verejný poručník povinný uči
niť oznámenie úradu alebo súdu;

11. je povinný db aï na pokyny a ná
vrhy poručenského súdu a organizácii do
brovoľnej starostlivosti o mládež, a v prí
pade potreby je povinný takéto pokyny 
alebo návrhy od nich vyžiadať. Ak by bol 
nesúlad aleba rozpor v pokynoch alebo 

názoroch, upozorní ich na to, aby nesrov
nalosti mohly ešte včas odítrániC;

12. uschováva korešpondsnciu, týkajú
cu sa dozornej činnosti, najmä návrhy, 
podané poručenskému 6údu, organizáciám 
dobrovoľnej starostlivosti o mládež a iným 
úradom. Po skončení verejného dozoru 
nad osobou, podliehajúcou verejnej ochra
ne, odovzdá všetky spisy, vzťahujúce sa na 
dotyčnú osobu, do uschovania príslušnému 
poručenskému súdu. Ak prejde takáto 
osoba do obvodu iného verejného poruční
ka, odovzdá všetky spisy na ňu 6a vzfa- 
hujúce doteraz príslušnému poručenskému 
súdu, ktorý ich zašle príslušnému poru
čenskému súdu, aby ich odovzdal vwrejné- 
mu poručníkovi, do obvodu ktorého sa do
tyčná osoba presťahovala;

13. je povinný hockedy predložiť kata
ster (§ 5, ods.1)na požiadanie poručen
skému súdu na nahliadnutie a preskúma
nie. Poručník a opatrovník prípoja zprá
vu, ktorú sú povinní podlá § 96 zák. čl. 
XX/Í877 podať súdu, ku katastru verej
ného poručníka, aleba vyslovia súhlas so 
zápisom v katastri verejného poručníka a 
ho spolupodpíšu;

14. má sa presvedčiť, či sirotskí otcovia 
(§ 11)a ochranní dozorcovia (§ 14) vyko
návajú náležite svoje povinnostij a ak zi
stí v tomto ohľade nedostatok, postarať 
6a o vhodnú nápravu. Závažnejšie prípa
dy oznámi poručenskému súdu s prípad
ným návrhom, aby sirotský otec alebo 
ochranný dozorca bol pozbavený funkcie;

■15. svoláva podľa potreby sirotských 
otcov a ochranných dozorcov svojho ob
vodu na občasné porady, aby s nimi poro- 
koval a dohodol sa o prostriedkoch, ktoré 
by zlepšily a zdokonalily starostlivosť o 
osoby, odkázané na verejnú ochranu.

§ Z

Ak sú preto dôvody, najmä ak zákon*  
ný zástupca nemôže náležite vykonávať 
jednotlivé úkony, môže poručenský súd 
preniesť na verejného poručníka i jednot
livé práva a povinnosti zákonného zástup
cu, hlavne vymáhanie výživného alebo 
podpôr a výkon ostatných práv a povin*  
ností s lým «súvisiacich.

§ 8.

(l) Ak verejný poručník zistí okolnosti, 
ktoré prekážajú alebo zEažujú zdarný du
ševný, mravný alebo telesný vývin osoby, 
podriadenej jeho dozoru) postará sa po
dľa možnosti o vhodnú nápravu； ináč po
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dá G nich zprávu príislušnému poručen
skému súdu 6 vhodným návrhom.

(2) Ak 6a presvedčí, že rodič, poruč- 
níkt opatrovník, pestún alebo iné osoby, 
povinné živif a vychovávať osobu, jeho 
dozaru podliehajúcu, nie sú schopní plnit 
svoje povinnosti, alebo tieto povinnosti 
i po dôraznom upozornení a napomenutí 
zanedbávajú, oznámi to poručenskému sú
du s vhodným návrhom.

(3) Ak je výživa osoby, podliehajúcej 
jeho dozoru, bezprostredne ohrozená, a 
m史no sa dôvodne obávať, ze súhlas zá- 
koného zástupcu alebo zmocnenie poru
čenského súdu podľa § 7 príde neskoro, a 
ak sú tieto okolnosti potvrdené prísluš
ným notárskym úradom a sirotským otcom 
dotyčnej obce, môže verejný poručník sám 
vykonávať neodkladné úkony a jednotlivé 
práva a povinnosti zákonného zástupcu, 
najmä vymáhať výživné alebo podporu, a 
t6 aj v súdnom pokračovaní.

C) Ak je mravná alebo tele<sná bezpeč- 
nosf oso'by, podliehajúcej verejnej ochrane, 
v starostlivosti ■ pestúna bezprostredne 
ohrozená a je dôvodná obava, že by po
moc nadriadeného orgánu p-ríšla neskoro, 
verejný poručník môže dotyčnú -osobu od 
pestúna odňať a.sveriť ju inej vhodnej oso
be. Je však povinný to oznámiť hneď prí
slušnému poručenskému súdu so žiado
sťou, aby jeho opatrenie schválil,

付 Vynímajúc prípady nebezpečenstva 
omeškania (ad(s. 3 a 4))nemôže verejný po
ručník učiniť nijaké opatrenie bez súhlasu 
zákonného zástupcu, bývajúceho v mieste, 
kde je osoba podliehajúca jeho dozoru v 
starostlivostí. Ak by zákonný zástupca 
s opatrením nesúhlasil, musí verejný po
ručník požiadať o rozhodnutie príslušný 
poručenský súd.

§ 9.
Pôsobnosť verejného poručníka 6a 

vzťahuje í na maloletých a osoby, odkáza
né na verejnú achranu. ak vôbec nemajú 
trvalý pobyt (kočujúci) a 6a zdržujú v 
jeho obvode. Ako dozomv úrad íe prísluš
ný rozhodovať poručenský súd ich do*  
£a<sného pobytu.

§ 10.
Styk verejného poručníka s poručen

ským súdom je bezprostredný a zpravidla 
ústny. Pokiaľ nie je potrebná spolupráca 
poručenského súdu, verejný poručník je 
oprávnený dopisov-af priamo s iným poru
čenským súdom a verejným úradom

§ 11.
(リ Každá obec je povinná v smysle § 

173 zák. čl. XX/1877 ustanovit pre svoj 
obvod sirotského otca, ktorý zastupuje 
verejného poručníka v obcí a pomáha mu 
vo výkone jeho . funkcie. K ustanoveniu 
Girotského otca treba súhlas poručenské
ho súdu, v obvode ktorého je obec.

(=)O kvalifikácii sirotských otcov pla
tia ustanovenia o kvalifikácii verejných 
poručníkov. •

(3) Pre príslušníkov národnej skupiny 
ktorá podľa platných predpisov, najmä po
dľa §§ 94 a 95 Üfitavy má právo- používať 
vo verejnom živote a v školách £voj ja
zyky ustanoví obec na návrh ústredného 
OTgánu príslušnej národnej skupiny osobit
ného sirotského otca, ktorému prináležia 
všetky práva a povinností sirotského otca 
ohľadom príslušníkov dotyčnej národnej 
skupiny. Takýto sirotský otec má byf 
ustanovený v tých obciach, ktoré urči 
okresný úrad na návrh ústredného orgánu 
príslušnej národnej skupiny, a v Bratislave.

P) Okresný úrad môže väčšie obce na 
vlastnú žiadosť splnomocniť,, aby si usfa- 
novily dvoch alebo viac sirotských otcoり 
ktorých pôsobnosť by 6a vzťahovala na 
určité časti obce. Splnomocnenie pre Bra
tislavu udeľuje Mestský notársky úrad..

(5) Obce vydá sirotskému otcovi 
timáciu.

广)Prednosta poručenského súdu poučí 
ustanoveného sirotského olca o jeho prá
vach a povinnostiach, ako aj o právach a 
povinnostiach verejného poručníka, poruč
níkov a opatrovníkov, načo sirotský otec 
složí do jeho rúk prísahu, že bude usilov， 
ne, svedomite a nestranne plniť svoje po*  
vinnosti podľa zákonov a nariadení, že 
úradné tajomstvo neprezradí a že sa vo 
funkcii sirotského otca bude riadiť zása
dami krefifansko-národnej výchovy mlá
deže. Složenie prísahy potvrdí prednosta 
poručenského súdu na legitimácii.

(T) Sirotský otec vedie evidenciu o 
všetkých osobách svojho obvodu, podlie
hajúcich dozoru verejného poručníka.

(")Vo výkone funkcie je povinný spra
vovať sa pokynmi verejného poručníka, 
ktorému má bez prieťahu podávať zprá- 

každom dôležitom opatrení a kaž- 
závažnejšom nedostatku s prípadný

mi návrhmi.
(°) Sirotský otec 6a stýka s poručen

ským súdom proistredníctvom verejného 
poručníka.
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(“)Sirotského otca odvoláva obec. Ak 
sa chce sirotský otec zrieknuť úradu, musí 
to oznámiť obci aspoň mesiac vopred. 
Z vážnych dôvodov môže pozbaviť sirot
ského otca funkcie aj príslušný poručenský 
súd, najmä ak sirotský otec stratil spòso- 
bllo<sť zastávať funkciu poručníka alebo 
opatrovníka, alebo ak neplní náležite evoje 
povinnosti. Ak je sirotský otec pozbavený 
úradu alebo odvolaný, je povinný vrátiC 
legitimáciu.

§ 12.
Lekársky dozor nad osobami, uvede

nými v § 3, vykonávajú orgány, povolané 
na to podľa predpisov, upravujúcich ve
rejnú zdravotnú starostlivosť.

§ 13.
t1) Ak sa poručenský súd z akéhokoľ

vek podnetu presvedči, že zdarný dušev
ný, mravný alebo telesný vývin maloleté
ho vyžaduje, aby sa prísnejšie dozeralo 
na jeho výchovu, dá maloletého pod 
ochranný dozor.

(3) Ochranný dozor, nariadený podľa 
tohto zákona, potrvá, kým to vyžaduje je
ho účel, najdlhšie však da nadobudnutia 
plnoletosti. O prepustení z ochranného 
dozoru a o premene ochranného dozoru 
na iné ochranné opatrenie rozhuduje prí
slušný poručenský súd na návrh alebo po 
vypočutí verejného poručníka.

§ 14.
(り Ochranný dozor, nariadený podľa 

tohto zákona alebo podľa zákona č. 48/ 
1931 Sb. z. a n.( vykonáva príslušný poru
čenský súd, pričom podľa okolností po
užije sucinnosf organizácie dobrovoľnej 
staroistlivosti o mládež alebo sirotského 
otca pripadne ochranného dozorcu, kto
rého 6ám ustanoví.

(2) Za ochranného dozorcu možno usta
noviť iba osobu, požívajúcu verejnú dô
veru, bezúhonnú a schopnú zastávať po
ručenskú a opalrovnícku funkciu. Pri vý
bere treba dávať prednosť príbuzným a 
osobám tej istej národnosti a toho istého 
náboženského vyznania. Ak ochranný do
zorca nekoná náležite svoje povinnosti, 
poručenský súd ustanoví namiesto neho 
iného ochranného dozorcu.

(a) Ochranný dozorca má sa pri za
čatí funkcie predovšetkým presvedčiť o 
tom, či jeho zverenec, aka aj osoby, v kto
rých starostlivosti 6a tento nachádza, po- 

rozumely úpravu súdu a či sú dostatočne 
oboznámené 60 svojimi povinnosfami, 
V prípade potreby ich náležite poučí.

(リ Ochranný dozorca má byť v bez
prostrednom a častom styku so svojím 
zverencom, aby mohol bedlive pozorovať 
jeho duševný, mravný a telesný vývin. Má 
sa najmä starať o to, aby nebol zanedbá
vaný vo výžive a výchove, aby viedol 
riadny život, aby navštevoval školu, prí
padne vykonával primerané zaraeslnaníe, 
aby sa vystríhal všetkého( čo by mohlo 
ohroziť jeho budúcnosť a aby 6Í dôkladne 
uvedomcFval škodlivosť skutočnosti, kto
rým má čelif zavedenie ochranného do
zoru. Ochranný dozorca je preto opráv
nený svojho zverenca navšlevova{( alebo 
si ho daf predvolal Ak spozoruje u neho 
škodlivé obyčaje a náklonnosti, nepriaz
nivý vliv prostredia alebo nedostatky vo 
výchove, sám dá primerané príkazy o jeho 
výchove, chovaní alebo spôsobe života 
a podá o tom hneď zprávu prostredníc
tvom verejného poručníka (sirotského 
otca) príslušnému poručenskému súdu. 
Ochranný dozorca môže najmä sám na- 
riadif, aby sa malaletý chránil liehových 
nápojov, hry v karty, návštevy určitých 
osôb, spoločností, miest, alebo aby sa po 
určitej hodine nezdržoval mimo domu. Pri
tom si má počínaf tak, aby si získal dô
veru maloletého, postaveného pod ochran
ný dozor, ako i osôb, v ktorých etarost- 
Hvofiti 6a tento nachádza.

C) Maloletý pod ochranným dozorom, 
ako i osoby v ktorých starostlivoisti 6a 
tento nachodí, sú povinní apravovať sa 
pokynmi poručemského súdu a ochranného 
dozorcu. Ak 6a domnievajú, že opatrenia
mi ochranného dozorcu sa im krivdí, ale
bo že tieto nie sú v záujme maloletého, 
môžu 6i sťažovať príslušnému poručenské
mu súdu, iktorý vo veci rozhodne.

(°) Ochranný dozorca podáva o svojom 
zverencovi prostredníctvom verejného po
ručníka (sirotského otca) príslušnému po
ručenskému súdu pravidelne zprávy v le
hotách, ktoré tento určí a aznamuje mu 
každý nedostatok, o ktorom sa dozvie.

§ 15,

C) Poručenský súd vedie v evidencií 
všetky osoby) podliehajúce jeho dozoru 
(§ 3).

(:)Poručenský súd každoročne bedlive 
preskúma kataster verejného poručníka, 
najmä výsledky vyšetrovania osobných a 
majetkových pomerovf akひ i zprávy po
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ručníkov a opatrovníkovi aby sa presved
čil, či netreba udinif osobitné opatrenia.

§ 16.
P) Prednosta poručenského súdu jé po

vinný sa presvedčiť, či verejný poručník 
vedie náležite kataster a či plní i ostatné 
svoje povinnosti.

ド)Ak zisti u verejného poručníka ne
dostatky, postará sa o vhodnú nápravu. 
Závažnejšie prípady oznámi Ministerstvu 
pravosúdia.

P) Poručenské súdy sú povinné do 
konca mesiaca marca každého roku pred
ložiť služobným postupom Ministerstvu 
pravosúdia zprávy o vykonávaní agendy 
podľa tohto zákona, v ktorých shrnú po
znatky o ispolupôsobení pomocných orgá
nov, upozornia na nedostatky a prípadne 
padajú návrhy na ich odstránenie. Mini
sterstvo pravosúdia zašle súhrnnú zprávu 
Ministerstvu vnútra.

Diel ni.
Dozor nad ústavnou starostlivosfou.

§ 17.
f1) Dozor na maloleté osoby v ústav

nej starostlivosti vykanáva Ministerstvo 
vnútra, ktoré na výkon dozoru priberie 
organizácie dobrovofnej starostlivosti o 
mládež, prípadne aj iné osoby, ak s tým 
súhlasí Ministerstvo pravosúdia. Týmto 
dozorom nie sú dotknuté zákonné ustano
venia Q právomocí poručenských súdov.

(ľ) Účelom dozoru podfa ods.1 je pôso- 
bif a zariadiť, aby ústavy, ktoré vykoná
vajú cudziu starostlivosť vyhovovaly vše
tkým podmienkam, potrebným pre zdarný 
duševnýj mravný a telesný vývin svere
ných im osôb, najmä s hľadiska kreefanふko・ 
národnej výchovy mládeže.

(3) Orgány, ktoré dozerajú na ú&tavy, sú 
oprávnené prezrieť všetky miestnosti 
ústavov a ich zariadení, pokiaľ slúžia úče
lom ústavným, a presvedčiť sa o spôsobi
losti ústavného personálu, o stave ústavu 
a o pomeroch v ňom.

(リ Správa ústavu je povinné poskytnúc 
dozorným orgánom voľný prístup do ústa*  
vu a daf im potrebné informácie. Dozorné 
orgány preukážu 6a pri výkone dozoru le
gitimáciou, potvrdenou Ministerstvom 
vnútra.

E) Orgamízácie dobrovoľnej starostli
vosti o mládež, poverené výkonom tohto 
dozoru, podávajú Ministerstvu vnútra kaž
doročne najneskoršie do konca marca 

zprávu o dozornej činnosti a jej výsledku 
za minulý rok. O výsledkoch jednotlivých 
prehliadok podávajú zprávu iba vtedy, ak 
im to bolo osobitne uložené, alebo ak to 
samy považujú za potrebné.

§ 18.

(*)  Lekársky dozor na ústavy vykoná-, 
vajú orgány, povolané na to podľa pred
pisov, upravujúcich verejnú zdravotnú sta
rostlivosť.

(=)Ústav treba zariadiť a upraviť tak, 
aby vyhovoval všetkým požiadavkám zdra- 
volnictva a umožňoval zdarný duševný, 
mravný a telesný vývin zverenca.

(3) Správa ústavu je povinná dbať, aby 
zverenci boli pri vstupe do staroistlivosti 
ústavu riadne lekársky vyšetrení, a posta
rať sa o občasné lekárske prehliadky vše
tkých zverencov, aby sa zistil ich zdravot
ný stav a aby sa im v prípade nemoci do
stalo potrebné ošetrenie.

§ 19.
Üstav má v evidencii všetkých zve

rencov a vedie o nich kataster, do kto
rého si zaznamenáva ich osobné a majet
kové pomery, významnejšie údaje o živo
te, o duševnom, mravnom a telesnom vý
vine, ako aj iné dôležité skutočnosti. Je 
povinný viefif riadne účtovníctvo a pred
kladať výročnú zprávu o svojej činností 
organizácií dobrovofnej starostlivosti o 
mládež, poverenej výkonom dozoru nad 
ústavom.

DielIV.
O úradných povoleniach prijimaf malo

letých do cudzej starostlivosti.
§ 20.

(*)  Osoba fyzická, ktorá chce prijať na
trvalo do svojej výchovy cudziu maloletú 
csubu, musí si na to vyžiadať povolenie. 
Takéto povolenia udeľuje a odvoláva ve
rejný poručník, v ktorého obvode má oso- 
ba žiadajúca o povolenie alebo pestún 
trvalý pobyt( a to po vypočutí rodičov, 
prípadne poručníka, opatrovníka alebo 
iného zástupcu a bližších príbuzných ma
loletého. Proti jeh.o rozhodnutiu si môže 
sťažovať príslušnému poručenskému súdu 
každý, kto má záujem na náležitej starosi- 
livosti a maloletú osobu. Poručenský súd 
rozhoduje s konečnou platnosťou. Ak by 
nebolo možno vyžiadať si- povolenie pred 
prijatím maloletého do starostlivosti, treba 
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oň zažiadať najneskoršie do 15 dní odo 
dňa prevzatia maloletého do výchovy.

ド)Povolenie 6a udelí len takým oso
bám, ktorých osobné, rodinné, zdravotné, 
majetkové a bytové pomery poskytujú zá
ruku, že budú riadne a v duchu kresfan- 
sko-národnej výchovy mládeže plni£ vše
tky poviimostif ktoré berú na seba. Pri 
výbere treba dávať prednosť príbuzným a 
osobám tej istej národnosti a toho istého 
náboženského vyznania.

(a) Povolenie neslobodno udelif osobám, 
od ktorých nemožno očakávať riadnu vý- 
chovu1 najmä:

a) ktoré vedú nemravný život (opil-. 
stvo( záharčivý život ap.), alebo ktoré 
žijú v spoločnej domácností s takýmito 
osobami,

bi duševný alebo telesný stav ktorých 
alebo členov ich rodiny by mohol ohrožo- 
vaf výchovu alebo zdravie zverenca,

c) ktoré nemajú potrebné prostriedky 
na vlastnú výživu a sú odkázané na ve
rejnú podporu,

d) ktorým zamestnanie znemožňuje 
náležite sa starať o zverenca,

e) ktoré nemajú -trvalé bydlisko alebo 
možnosť zdravého a primerane priestran
ného ubytovania zverenca,

f) ktoré 6Ú pre pokročilý vek na to ne
schopné,

g) u ktorých sa treba obávať zneužitia 
zverenca na záro'bkovú prácut žobrotu ap.

C) Pred udelením povolenia treba ná
ležitá vyšetriť všetky závažné okolnosti. 
Ak niet prekážky, udelí sa povolenie vy
daním pestúnskej knižky; pestún v nej po
tvrdí, že vzal na vedomie povinnosti, spo
jené s výkonom starostlivosli o cudzie oso
by, a že tieto povinnosti bude riadne plniť.

C) Povolenie treba odvolať a zverenca 
sveriE inej vhodnej osobe, ak pestún ne
plní náležite svoje povinnosti, alebo ak sa 
pomery pestúnove natoľko zmenily, že ne
zaručujú riadnu starostlivosť o zverenca.

§ 21.

(*)  Üstav, ktorý chce prijímať do svojej 
starostlivosti maloletých, musí žiadať po
volenie Ministerstva vnútra, ktoré schva
ľuje poriadok (stanový) ústavu. Povolenie 
možno udeliť iba vtedy, ak má ústav vše
tky náležitosti, ktoré úplne zaručujú, že 
ústav bude prevádzať výchovu v duchu 
kresfansko-národnom a že nahradí zveren
com nedostalok riadnej starostlivcisti vlast
nej rodiny.

(3) Ústavný poriadok musí najmä obsa
hovať podrobné ustanovenia:

a) o účele ústavu a prostriedkoch, kto
rými 6a má účel dosiahnuť,

b) o majitefovi a vydržovatefovi ústa
vu, o zadovažovaní hmotných prostried
kov na vydržovanie ústavu a o hradení 
prípadného schodku,

c) o úprave organizácie a správy, 
d) o spôsobe zabezpečenia účelnej sta- 

i‘osHivosti o zverencov po stránke výchov
nej a hmotnej.

(3) Ústav musí byf hc^podársky, tech
nicky, zdravotne a výchovne tak upravený 
a zariadenýf aby úplne vyhovoval svojmu 
účelu,

P) Ak má ústav vlastnú školu, ktorá 
poskytuje maloletým zverencom potrebnú 
školskú výchovu, musí sa preukázať pod
mienkami, určenými zákonnými školský
mi predpismi.

C) Ak ústav, hoci ho na to Minister
stvo vnútra už dvakrát vyzvalo, neodstrá
ni do určitej lehoty podstatné nedostatky 
alebo prekážky, ktoré vylučujú dosiahnu
tie určeného účelu, môže mu Ministerstvo 
vnúlra dočasne alebo natrvalo odňaf 
právo prijímat do starostlivosti maloleté 
osoby.

Diel V.
Povinnosti pestúnov.

§ 22.
(*)  Pestúni sú povinní starať sa o svojho 

zverenca tak, ako sa starajú svedomití ro
dičia o vlastné deti, poskytovať mu vše
tky životné potreby, ako byt, stravu, odev 
a primerané liečebné prostriedky, ak mu 
ich nedodávajú osoby, ktoré sú k tomu 
povinné alebo zaviazané, ako aj náležitú 
kresťansko-národziú domácu výchovu.

(?) V starostlivosti o zverenca sú pe
stúni povinní podriadiť sa dozoru podlá 
ustanovení tohto zákona, umožňovať do
zorným orgánom výkon dozoru a dbaf na. 
ich pokyny.

(3) Pestúni*  sú najmä povinní bez zby
točných prieťahov, najneskoršie do 15 dní 
oznámíC verejnému poručníkovi prostred
níctvom sirotského otca, že prevzali zve
renca do starostlivostif že zverenca ne
môžu alebo nechcú v starostlivosti po
držať, že zverenec zomrel, alebo pre akú- 
kofvelc inú príčinu z ich starostlivosti vy
stúpil alebo že je potrebné osobitné opa
trenie dozorného úradu. Svoje presťahova*  
nie so zverencom do iného obvodu oznámia
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prostredníctvom sirotského otca tak ve
rejnému poručníkovi, v obvode ktorého 
doteraz bývali, ako aj verejnému poruční
kovi, do obvodu ktorého sa presťahovali.

Diel VI.
Povinnosti obce.

§ 23.
(*)  Obecný (obvodný) notársky úrad, 

v Bratislave mestský notársky úrad (v 
ďalšom texte „notársky úrad") je povinný 
oznámiť poručenskému súdu prostredníc
tvom verejného poručníka:

1. že treba ustanoviť poručníka alebo 
opatrovníka v dôsledku úmrtia zákonného 
zástupcu alebo pre inú príčinu [§ 10 zák. 
čl. VI/1885), najmä:

a) ak 6a. narodí nemanželské dieťa,
b) ak je potrebné daf pod opatrovníc

tvo plnoleté osoby prelo, že sú
aa) duševne choré,
bb) hluchonemé a nemôžu 6a doroz

umievať znakmi,
cc) slabomyseľné alebo hluchonemé, 

schopné dorozumievaf sa znakmi, avšak 
nespôsobilé na zárobok pre niektorý 
z týchto nedostatkov,

dd) aspoň rok neprítomné, ak je mie
sto ich pobytu neznáme, alebo ak 6a ne
môžu vrátit domov a spravovať svoj ma
jetok,

ee) odsúdené na trest na slobode, pre
vyšujúci 1 rok, a to v prípadoch bb) a cc), 
ai nastaly také okolnosti, v dôsledku kto
rých sa možno obávaC, že hluchonemý ale
bo slabomyseľný úplne schudobnie a pri
padne na ťarchu obce, a v prípadoch dd) 
a ee)( ak neprítomná alebo odsúdená 
osoba neustanovila splnomocnenca, alebo 
ak splnomocnenec nemôže majetok cpra- 
vovaf, alebo ak 6a záujem fplnomocnenca 
protiví záujmom splnomocniteľa, a koneč
ne ak fiplnomocneníe zaniklo;

2. že sa stal doterajší poručník alebo 
opatrovDik podľa zákona nespôsobilým za- 
stávať poručenstvo aiebo opatrovníctvo;

3. že rodičia, pestúni, poručníci alebo 
opatrovníci zanedbávajú výživu, výchovu 
alebo správu majetku maloletého alebo 

-opa trovamca a preto treba osobitné opalre- 
níe poručenského súdu, alebo že niet oso
by, ktorá by bola povinná a schopná sta
rať sa o neho;

4. že 6a -vydala maloletá žena, ktorá je 
pod poručenstvomi nema<nželská matka, 
osvojileľka, vdova alebo rozlúčená man“

želka, ktoré sú zákonnými a prirodzenými 
poručničkami alebo opatrovníčkami ;

5. že zomrel poručenec alebo opatro- 
vanec；

6. že sa prisťahoval do obce .poručenec 
alebo opatrovanec, allibo sa z nej vysťa
hoval on alebo jeho zákonný zástupca.

(')Rovnako treba oznámift ak sa vy
skytne potreba učiniť vhodné opatrenie 
v prospech maloletých osôbt ktoré eú du
ševne choré, slabomyseľné alebo hlucho
nemé a nemôžu 6a dorozumievať znakmi.

(3) Štátny matrikár je povinný zaslať 
v prvých 7 dňoch každého mesiaca poru- 
čenskému súdu a verejnému poručníkovi 
výkaz nemanželských pôrodov za minulý 
mesiac; v Bratislave je povinný okrem ioho 
podľa predpísaného vzorca oznámiť naro
denie každého nemanželského diefafa 'hneď 
mestskému notárskemu úradu.

(リ Notánsky úrad vypočuje, nečakajúc 
na vyzvanie poručenského súdu, neman
želskú matku o tom, kto je nemanželským 
otcom a či je schopná dieta živif； ak je 
nemanžel-ský otec prítomný v obci, vy
počuje i jeho, či uznáva otcovstvo, ako sa 
bude o dieťa starať, prečo nepojme matku 
nemanželského diefafa za manželku ak 
niet zrejmých prekážok, prípadne kedy 
tak urobí. Spísaný protokol 6 prípadnou 
dohodou o platení výživného alebo fi ná
vrhom na takúto dohodu alebo s návrhom 
poručníka na splnomocnenie k žalobe za
šle poručenskému súdu a odpis protokolu 
vereinému poručníkovi.

(n) Všetky oznámenia, podávané podľa 
predošlých ustanovení, notársky úrad uro
bí za spolupôsobenia sirotského otca do
tyčnej obce, ktorý ich podpíše na zn吗 
toho, že si ich obsah uvedomil a prípad si 
naznačil.

(°) Notársky úrad a eirotský atec 6a 
pričinia všemožným 6pôsobom o odstráne
nie všetkých prekonatelných prekážok, 
ktoré bránia nemanželským rodičom vstú
piť do platného manželského sväzku, ale
bo ktoré bránia uzákoniť ich nemanželské 
deti uzavretím manželstva, a ak by boli 
nemanželskí rodičia bez zárobku, potreb
ného pre výživu rodiny, vynasna-žía sa — 
v medziach svojich možností —, aby mali 
primerané zamestnanie.

§ 24.
Notársky úrad je povinný splniť do

žiadanie poručenského súdu o výsluch 
osôb, zúčastnených v pokračovaní poru
čenského súdut prípadne o prevedenie 
šetrenia v takomto pokračovaní.
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§ 25.
Na ochranu osôb a záujmov poručen

cov, opatrovancoVf maloletých a ostat
ných osôb, odkázaných na verejnú ochra
nu, ktorí nie sú slovenskými štátnymi prí
slušníkmi a majú v obci trvalý alebo do
časný pobyL treba urobiť rovnaké opa
trenia, aké by vyžadovala ochrana slo
venských štátnych príslušníkov. Ak 6Ú 
v medzinárodných smluvách iné ustanove
nia, platia ustanovenia týchto smlúv,

§ 26.
(')Notársky úrad je povinný pomá

hať sirotskému otcovi radou, a ak treba, 
i písomnými prácami.

ド)Notársky úrad je povinný spísať a 
opatriC potrebnými dokladmi, listinami ap. 
a predložiť patričnému súdu alebo úradu 
žiadosti a eťaZnosti poručencov, opatro- 
vancov a ostatných osôb, odkázaných na 
verejnú ochranu, ako aj zákonných zá
stupcov týchto, ktoré mu predniesli vo 
veciach verejnej ochrany. Za túto činno&ť 
nemožno žiadať ani prijať nijakú odmenu.

(3) Notársky úrad obstaráva pisamné 
práce vo veciach poručenskej (opatrov- 
níckej) správy.

§ 27.
Ustanovenia tohto zákona netýkajú sa 

zákonných ustanovení o povinnosti obce 
átarať 6a o výživu a zaopatrenie súdnych 
chránencov, pokiaľ ich nevydržujú prí
buzní, osoby, ktoré 6a ich dobrovoľne 
ujaly, dobročinné ústavy alebo spolky a 
pokiaľ nie 6a v starostlivosti štátneho 
detského domova (§§ 112, 264 zák. čl. 
XX；1877; § 1 zák. čl. VIII/1901;§ 1 zák. 
čl. XXI/1901).

Diel VII.
Povinností školských správ.

§ 28.
Ak ide o osoby školopovinné, sprá

vy škôl 6ú povinné podávať požadované 
zprávy poručenskému súdu ako aj verejné
mu poručníkovi (sirotskému otcovi) a upo
zorňovať ich na potrebu zakročenia.

Diel VIII.
Povinnosti organizácií dobrovolnej 

starostlivosti o mládež.
§ 29.

Organizácie dobrovoTnej starostlivosti 
o mládež sú povinné poskytnúť v rámci

6vojej štatutárnej činností poručenskému 
súdu a verejnému poručníkovi (sirotskému 
otcovi) pri vykonávaní tohto zákona vše
strannú pomoc, najmä ak ide o vyšetro
vanie pomerov osôb odkázaných na ve
rejnú ochranu, o ich záchranu umiestením 
vo vhodnej rodine, vo výchovní, v učení( 
alebo o prípadný peňažný príspevok tým, 
ktarí 6a o ne «'irajú.

D i e 1 IX.
Ührada nákladov.

§ 30.
(')Verejnému poručníkovi prináleží 

za výkon funkcie primeraná odmena 
(plat). Výšku odmeny (platu), spôsob vý
platy a os tatné platové podmienky určí 
Ministersítvo vnútra po dohode s Minister
stvom pravosúdia.

Náklad na odmenu verejných po
ručníkov, ako aj náklad, ktorý si nevy
hnutne vyžiada výkon verejného poručen- 
stva, uhradí štát.

(3) Na odmenu -vereinýoh poručníkov 
nevzťahuje sa ustanovenie § 27, písm. a) 
vládneho nariadenia č. 380/1938 Sb. z. a n.

§ 3í.
Pokiaf osobitné zákony alebo naria*  

denia neustanovujú inak, náklady ochran
nej výchovy, nariadenej podľa zákona č. 
48/1931 Sb. z. a n. — vynímajúc náklady 
ochrannej výchovy odsúdených mladist
vých —zaťažujú maloletého a osoby, 
.ktoré sú podľa platných právnych pred
pisov povinné alebo zaviazané starať sa 
a jeho výživu a výchovu. Ak by nebolo 
takýchto osôb, alebo ak by hradenie ná
kladov ochrannej výchovy vážne ohrozilo 
ich vlastnú výživu, výživu ich rodiny ale
bo výživu osôbf o ktoré 6Ú podľa platných 
predpisov povinné sa slaraf, znáša ná
klady štát.

D i e 1 X.
Všeobecné ustanovenia.

§ 32.
(l) PokiaT tento zákon neustanovuje 

inak, o pokračovaní pred poručenským sú
dom a o《rovách tohto pokračovania platia 
ustanovenia -poručenského zákona, a ak by 
nebolo osobitných predpisov, ustanovenia 
zákona č. 100/1931 Sb. z. a n,

F) Právo podávaf opravné prostried
ky v medziach platných predpisov proti
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rozhodnutiam poručenského súdu náleží i 
verejnému poručníkovi a organizáciám 
dobrovoľnej starostlivosti o mládež; pri 
ochrannom dozore aj ochrannému dozor
covi.

(3) Proti opatreniam siroUkého otca, 
vykonávajúceho dozor podľa tohto záko
na, možná žiadaf o nápravu u príslušného 
verejného poručníka a proti opatreniam 
tohto u príslušného poručenského súdu.

p) Proti opatreniam organizácií dobro- 
volnej starostlivosti o mládež a iných 
osôb, vykonávajúcich dozor podľa § 17, 
možno podat dozornú stažnost Minister
stvu vnútra.

C) Všetky právne úkony, podania, listi
ny a protokoly( ktoré sú potrebné na vy-_ 
konanie tohto zákona, sú oslobodené od 
kolkov, poplatkov a dávok za úradné vý
kony.

C) Korešpondencia verejného poruč
níka a sirotského otca s poručenskými 
súdmi a 6 verejnými úradmi ako aj vo 
vzájomnom styku, pokiaľ ide o výkony po
dľa tohto zákona, je oslobodená od po
štovného.

(7) Verejnému poručníkovi a sirotské- 
mu otcovi prináleží pri výkone ich funkcie 
trestná ochrana orgánov verejnej moci 
(zák. čl. XL"914).

Diel XL
Trestné ustanovenia.

§33.
Klo
a) dá bez úradného povolenia ma

loletú O£obu do cudzej starostlivosti, ale
bo prijme bez úradného povolenia cudziu 
maloletú oscbu do vlas Inej starostlivosti,

b) ponechá maloletú osobu v cu
dzej starostlivosti, alebo podrží cudziu 
maloletú o^obu vo vlastnej 6tarofitlivostit 
hoci udelené povolenie bola odvolané, 
a加bo stratilo platnosť, a o udelenie po
volenia znovu nežiada],

c) neohlási skutočnosti, klorých hlá- 
6eníe predpisuje tento zákon v § 17( 
ods, 4 a v § 22, ods. 3, alebo v takomto 
hlásení alebo vysvetlení, podávanom do
zorným osobám, učiní vedome nesprávne 
údaje,

potresce 6a okresným súdom, ak nejde 
o čín prísnejšie trestný, pre priestupok 
peňažným trestom do Ks 1000.

Diel XII.
Záverečné ustanovenia.

§ 34.
Zrušujú sa všetky ustanovenia, ktoré 

odporujú tomuto zákonu, najmä zákon č. 
256/1921 Sb. z. a n., vládne nariadenia č. 
29/1930 a č. 40/1932 Sb. z. a n. a vyhláška 
ministra sociálnej starostlivoisti č. 87/1936 
Sb. z. a n.

§ 35.
Tento zákon nadobúda účinnosf dňom 

1.januára 1942; vykoná ho minister vnú
tra a minister pravosúdia so zúčastnenými 
ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r., 

Mach v. r. 
Sivák v. r. 

aj za ministra Dr. Fritza.

214.
Zákon 

zo dňa 17. septembra 1941 
o zvýšení dane z liehu

Snem Slovenskej republiCcy sa usniesol 
na tomto zákone:

円 Výrobná a spatrebná daň z liehu 
činí z každého hektolitrového stupňa aL 
koholu Ks 29.—.
ド)Doterajšie označenie „dávka z lie- 

hu'1 (výrobná i spotrebná) sa nahradzuje 
vo všetkých zákonoch a nariadeniach o 
zdanení liehu označením ‚‚daň z liehu".

§ 2.
(り Pálené liehové tekutiny alebo vý

robky, ktoré v hotovom stave obsahujú 
aikohoi, podliehajú dodatočnému zdaneniu 
sumou Ks 4.— za každý heklolitrový stu
peň alkoholu, ak sú 1.októbra 1941 na 
území Slovenskej republiky vo voľnom 
obehu. Táto dodatočná daň je spJatná u 
daňového úradu do 8 dni po doručení 
rovnopisu vybavenej ohlášky,

ド)Za výrobky, ktoré v hotovom stave 
obsahujú alkohol, považujú sa všetky vý
robky, ktoré v hotovom stave obsahujú 
ešte alkohol získaný destiláciou.
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(=)Na dodatočnú daň sa vzťahujú ob
dobne ustanovenia, platné pre spolr&bnú 
daň z liehu.

C) Od dodatočnej dane sú oslobodené: 
a) pálené .liehové tekutiny a výrobky, 

ktoré obsahujú v hotovom stave alkohol, 
ak ich celkový obsah alkoholu nepresahu
je 10 hektolitrových stupňov, Toto množ
stvo Jiehu je oslobodené od dodatočného 
zdanenia aj pri ohlásení zásob nad 10 hzh 
tolitrových stupňov;

b) vína s obsahom alkoholu najviac 
22.5 objemových percent;

c) lieh, ktorý je podľa doterajších 
ustanovení od spotrebnej a výrobnej dane 
z liehu oslobodený.

C) Kto 1.o>klóbra 1941 v páilených lie
hových tekutinách alebo výrobkoch, v ho- 
tovam stave obsahujúcich alkohol, má 
väčšie množstvo alkoholu áko 10 hekio- 
litrových stupňov, je povinný ohlásif prí
slušnému dôchodkovému kontrolnému 
úradu v dňoch 1.až 4. októbra 1941 množ
stvo a alkoholový obsah týchto pálených 
liehových tekutín alebo výrobkov, ako aj 
mieslo a miestnosti kde sú uložené.

(G) Pálené 'liehové tekutiny aleíbo vý
robky, kloré v hotovom stave obsahujú 
alkohol a podliehajú dodatočnému zdane
niu podlá ods. 2, ak sú- v prvých štyroch 
dňoch mesiaca októbra 1941 v doprave a 
neboly už ohlásené a dodatočne zdanené, 
Ije príjemca povinný ohl'ásiť príslušnému 
dôchodkovému kontrolnému úradu na do
datočné zdanenie predpísanou ohláškou 
najneskôr do 48 hodin po cbdržaní zá
sielky.

(7) Osoby, ktoré sa zaoberajú výrobou, 
obchodom alebo predajom pálených lie> 
hových tekutín alebo výrobkov, v hoto
vom stave obsahujúcich a;kohol( ako aj 
živnostníci, ktorí pre svoju živnosť takélo 
tekutiny alebo výrobky upotrebujú, do 30. 
novembra 1941 sú povinní na vyzvanie 
preukázať odber svojich zá'sob pálených 
liehových tekutín alebo výrobkov, obsa
hujúcich v hotovom stave alkohol, alebo 
zaplatenie dodatočnej, pripadne zvýšenej 
spotrebnej alebo výrobnej dane z týchto, 
pokiaľ nie sú oslobodené od dodatočnej 
dane podľa ods. 4.

C) Finančná správa môže priznať úľa
vy pri ohlasovaní a zisťovaní zásob pále
ných liehových tekutín alebo výrobkov, 
obsahujúcich v hotovom stave alkohol( 
ktoré podliehajú dodatočnému zdaneniu.

(°) Kto nepodá ohlášku podfa ods. 5 
alebo 6, alebo kto udá v nej menšie množ
stvo alkoholu o viac ako 5 percent( po

tresce sa štvor- až osemnásobkom skráte
nej alebo ohrozenej dodatočnej dane,

門 Iné nesprávností v ohláške, ktoré 
sa nevzťahujú na množstvo alkoholu, tréba 
Ir&staf poriadkovými pokutami od Ks 
20.— do Ks 400.—.

(“)Klo nepodá predpísaný preukaz o 
tom, odkial odobral pálené liehové teku
tiny alebo výrobky, v hotovom stave ob
sahujúce alkohol, alebo o tom, že doda
točná dan bola z nich zaplatená, potresce 
sa stvor- až osemnásobkom dodatočnej 
dane, pripadajúcej na množstvo alko-holu, 
o ktorom nebol podaný uvedený preukaz.

(")Minister financií môže vykonať do
datočné zdanenie aj paušalovanim.

§ 3.
Zákon č. 99/1926 Sb. z. a n“ 己L L zá

kona c. S6/1932 Sb. z. a n. a čl. XXVI. zá
kona č. 1/1941 SI. z. sa zrušujú.

§ 4.
Podrobnosli pre vykonanie lohlo zá

kona určí vláda nariadením,

§ 5.
Tento zákon platí a nadobúda účinnosť 

dňom 1.októbra. 1941; vykoná ho mi
nister financií.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r.

215.
Zákon 

zo dňa 24. septembra 1941 
o vyplácaní mzdyf platu alebo iných slu

žobných pežitkov FahkomyselnikoT.

Snem Slovenskej republiky sa usnie
sol na tomto zákone:

(*)  ĽahkomyseTnikom podľa tohto zá
kona je osobat o ktorej sa ustáli (§ 3), že 
požíva liehové nápoje alebo sa oddáva 
hrám alebo iným náruživostiam v takej 
■miere, že tým ohrožuje riadnu výživu 
osôb, ktoré podfa zákona je povinná vy
živovať.

f) Mzdu plat alebo iné služobné po*  
žilky fahkomyfieïnika môže zamestnáva-
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1er platne vyplatiť (vydaf) iba tomu, koho 
súd za príjemcu určil.

(')Povinnosť zameslnàvatefa uvedená 
v ods. 2 nastáva dnom, kedy obdržal usne
senie o usláleoí ľahkomyseľnosti.

§ 2.
P) Ustálenie Tahkomysefnosti môže 

navrhnúť:
a) manželka alebo manžel,
b) osoba, ktorú je povinný fahkomy- 

sefník podľa zákona vyživovať,
c) starosta obce,
d) štátny bezpečnostný orgán.
ド)Návrh sa má podaf ústne alebo pí- 

60mne na okresnom súde, príslušnom po
dlá bydliska alebo miesta zamestnania 
osoby, proli ktorej návrh smeruje.

§ 3.
(*)  O návrhu (§ 2) rozhodne okresný 

súd v nespornom pokračovaní.
p) Usnesenie, ktorým sa ustaľuje Tah- 

komyseTnosf, platí 6 mesiacov, ak rozho
dujúci súd neurčí kratší čas.

C) Súd môže aj z úradnej moci ustá
lil fahkomyseTnosf.

§ 4.
Súd môže v usnesení o ustálení Tahko- 

myseînosli výnimočne povolit, aby zo 
mzdy, plalu alebo iných služobných požit
kov vyplácala sa určitá čiastka samotné
mu rahkomyseíníkovi.

§ 5.
Pro ti usneseniu súdu je prípustný jed

nostupňový rekurz; rekurz nemá odklad
ný účinok.

§ 6.
(り Príjemca dôchodkov (§ 1)má voči 

zamestnávateľovi ľahkomyseľníka pri 
vymáhaní mzdy, platu alebo iných služob
ných požitkov isté právne postavenie, 
aké by mal rahkomyseľník, keby nebol 
za takého vyhlásený.

ド)Príjemca je povinný s dôchodkom 
fahkomyselnika hospodáriť lak, ako sta- 
lostlivá hlava rodiny a za túto činnosf 
nemá nárok na odmenu.

Podania, zápisnice, prílohy a rozhod
nutia v pokračovaní podľa tohto zákona 
nepodliehajú kolkom, poplatkom a dáv
kam.

§ 8.
Tento zákon platí a nadobúda účin

nosf dňom vyhlásenia; vykoná ho mini
ster pravosúdia so zúčastnenými mini
strami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r. 
Dr. Tuka v. r. 

Sivák v. r. 
za ministra Dr, Fritza 

Mach v. r.

216.
Zákon 

zo dňa 24. septembra 1941
o Rozhodcom súde pre úrazové zaopatre
nie železničných zamestnancov a o senáte 
Hlavného poisťovacieho súdu pre úrazové 

zaopatrenie týchto zamestnancov.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tornio zákone:
§ L

Na rozhodovanie sporov železničných 
zamestnancov, vyňatých zo všeobecného 
úrazového poistenia (zák. čl. XIX/1907) o 
nárokoch z úrazového zaopatrenia proti 
Slovenským železniciam, zriaďuje sa Roz- 
hodčí súď pre úrazové zaopatrenie želez
ničných zamestnancov so sídlom v Bra
tislave (v ďalšom texte „Rozhodčí súd").

§ 2.
Proti rozhodnutiam Rozhodčieho súdu 

(§ 1)možno sa odvolať spôsobom a za 
podmienok uvedených v § 1 zákona č. 
173/1934 Sb. z. a n. a vo vládnom naria
dení č. 262/1934 Sb. z. a n. O odvolaniach 
rozhoduje Hlavný poistovací súd v Bra
tislave (vl. nár. č, 27/1939 SI. z.) v osobit
nom senáte pre úrazové zaopatrenie že
lezničných zamestnancov,

§ 3.
O zriadení, rokovacom poriadku a 

pokračovaní pred Rozhodčím súdom a 
Hlavným poisťovacím súdom platia usta・ 
novenia zákona č. 173/1934 Sb. z. a m a 
vládneho nariadenia č. 262/1934 Sb. z, a n.

§ 4.
Výdavky spojené so zriadením a čin- 

nostou Rozhodčieho súdu (§ 1)hradia 
Slovenské železnice.
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§ 5,
Lehota uvedená v § 23 vládneho na

riadenia č. 262/1934 Sb, z. a n. na uplat
nenie nárokov, vzniklých pred účinno- 
sfou tohto zákona, a lehota podľa § 44 
uvedeného nariadenia v prípadoch, v kto
rých rozhodnulie rozhodcieho súdu bolo 
doručené pred účinnosťou tohto zákona, 
sa počíta odo dňa účinnosti tohto zákona.

§ 6.
Tento zákon platí a nadobúda účin

nosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
vnútra, minister pravosúdia a minister 
dopravy a verejných prác.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Sivák v. t. 

za ministra Dr. Fritza.

Stano v. r.

217.
Zákon 

zo dňa 24. septembra 1941 
o prídavkoch na deti robotníkov.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone;

Zamestnancif ktorí podliehajú povin
nému nemocenskému poisteniu podľa zá
kona č. 221/1924 Sb. z. a n. alebo podľa 
zákona č, 242/1922 Sb. z. a n. v znení 
právnych predpisov tieto zákony menia
cich alebo doplnujúcicht majú podľa usta
novení tohlo zákona nárok na prídavok 
na každé nezaopatrené dieťa.

C) Nárok na prídavok má zamestna
nec (§ 1):

a) na vlastné i nevlastné dieťa do do
vŕšenia 14. roku jeho veku,

b) na osvojené dieťa do dovŕšenia 14. 
roku jeho veku,

c) na nemajetného chovanca, ak sa 
oňho bezplatne stará, do dovŕšenia 14. ro
ku jeho veku.

F) Nárok na prídavok má zamestnanec 
aj na dieťa [ods.lt písní, a), b) a c)]:

a) v učňovskom pomere do dovŕšenia

16. roku jeho veku; ak po dosiahnutí to
hto veku učeň nedostáva mzdu: do do
vŕšenia 17. roku jeho veku,

b) ktoré študuje: do dovŕšenia 18, roku 
jeho veku; ak po dosiahnutí tohto veku 
die【a ďalej úspešne Študuje: do skonče
nia štúdií, najďalej však do dovŕšenia 24. 
roku jeho veku,

c) ktoré je pre duševnú alebo telesnú 
vadu nespôsobilé zarábať: počas tejto ne
spôsobilostí, najďalej však do dovŕšenia 
18, roku jeho veku,

E) Nárok na prídavok má zamestnanec 
na dieEa staršie deväťdesiatich dní, ak 
žilo v roku, ktorý je základom (§ 14) pre 
vymeranie prídavku.

p) Zamestnanec nemá nárok na prí
davok na dieťa (ods.1 a 2), o ktoré sa 
nestará.

C) Ak sú zamestnaní otec i matka, má 
nárok na prídavok na každé dieťa iba je
den z nich, a to ten, ktorého nárok je 
výhodnejší. To platí ubdobne aj v ostat
ných prípadoch, uvedených v ods.1 a 2.

§ 3.
(リ Prídavok prislúcha zamestnancovi 

(§ 1)len, ak v kalendárnom roku, ktorý je 
základom (§ 14] pre vymeranie prídavku, 
bol prihlásený k povinnému nemocenské
mu poisteniu aspoň 60 dní.

(2) Zamestnanec, ktorý bol síce za
mestnaný po dobu uvedenú v ods.1,ale 
nebol prihlásený k povinnému nemocen
skému poisteniu, nadobúda nárok na prí
davok len po zaplatení poistného podľa 
zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. v znení 
právnych predpisov tento zákon menia
cich alebo doplňujúcich, prípadne podľa 
obdobných predpisov nemocenského po
istenia baníkov a príspevku zamestnáva
teľa podľa § 6, predpísaného právoplat
ným platobným výmerom.

(3) Do doby zameetnania, predpísanej 
podľa ods.1,zaráta sa zamestnancovi i 
čas, v ktoram ako práceneschopný po
žíval peňažné dávky z nemocemského po- 
iátenia.

ゝ §ム
(り Prídavok Činí ročne na každé dieťa 

(§ 2, ods.1 a 2):
a) Ks 120 pri 60 až 90 príspevkových 

dňoch povinného nemocenského poistenia,
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b) Ks 240 pri 91 až 180 príispevkových 
dňoch povinného nemocenikého poistenia,

c) Ks 360 pri 181 až 270 príspevkových 
dňoch povinného nemocenského poistenia,

d) Ks 480 pri 271 a viac príspevkových 
dňoch povinného nemocenského poistenia- 
(§ 3, ods.11.

円 Vláda môže vzhľadom na hospodár
ske a cenové pomery výšku prídavku me- 
nif nariadením.

円 Prídavok nie je súčiastkou mzdy a 
nezaráta 6a do pracovného zárobku podfa 
§§ 10 a 11 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. 
v znení právnych predpisov tento zákon 
meniacich alebo doplňujúcich, ani podľa 
obdobných predpisav nemocenského po
istenia baníkov.

(*)  Prídavok možno postúpiť, dobro
voľne dať do zálohu a exekvavať len pre 
pohľadávky z titulu zákonného výživného 
na deti.

§ 5.
(*)  Na plnenie úloh podTa tohto zákona 

zriaďuje 6a Fond rodinných prídavkov 
(v ďalšom texte „Fond"). Fond spravuje 
Robotnícka sociálna poislovňa v Brati
slave s osobitným hospodárením a účto
vaním.

C) Príjmy Fondu tvoria príspevky za- 
mestnávatelov (§ 6) a príspevok štátu 
(§7).

(5) Fond nie je samostatnou právnou 
osobou; podrobnosti jeho spravovania 
určí vláda nariadením.

§ &
C) Príspevok (§ 5, ods. 2) zame<stná- 

vateľov činí 3% zo stredného denného 
zárobku, určeného podľa § 12 zákona č. 
221/1924 Sb. z. a n. v znení právnych 
predpisov tento zákon meniacich alebo 
doplňujúcich, pripadne podľa obdobných 
predpisov nemocenského poistenia baní
kov.

广)Vláda môže podľa výsledkov ho
spodárenia Fondu príspevky zamestnáva
teľov primerane snížiť alebo zvýšiť na
riadením.

(')Robotnícka sociálna poisťovňa vy
rubuje príspevok z úhrnného predpisu po
istného nemacenského poistenia, a to vy
násobením percenta, ktoré tvorí sadzba 
rodinných príspevkov zo sadzby poist

ného nemocenského poistenia, pričom 
zlomok percenta zaokrúhluje sa na celé 
percento. Zamestnávateľ odvádza príspe
vok súčasne s príspevkami nemocenského 
poistenia.

(り O príspevkoch zamestnávateľov 
platia ináč obdobne §§ 163, ods. 2,166, 
168 až 177 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. 
v znení právnych predpisov tento zákon 
meniacich alebo doplňujúcich, prípadne 
obdobné ustanovenia nemocen<ského po
istenia baníkov.

P) Zo sumy zaplatenej na poistné a 
príspevky treba ponajprv uhradiť poistné, 
pripadajúce na poistenie invalidné a sta
robné, zo zbývajúcej sumy potom nemo
censké poistenie a príspevky podľa po
meru, v akom boly tieto predpísané.

§ 7.
Stat poskytuje ako príspevok sumu, 

rovnajúcu 6a celkovému ročnému pred
pisu príspevkov zamestnávateľských.

(り Prídavok na deti vypláca Robotníc
ka sociálna poisťovňa v Bratislave,

(2) Lehoty a spôtsob uplatňovania ná*  
rokov a výplaty prídavkov ako aj pre
mlčanie nárokov upraví vláda nariade
ním.

C) O opravných prostriedkoch, a leho
tách v administrativnom pokračovaní pla
tia obdobné uslanovenia zákona č. 221/ 
1924 Sb. z. a n. v znení právnych pred
pisov tenta zákon meniacich alebo do
plňujúcich.

(リ O žalobe proti výmeru, ktorým sa 
prídavok celkom alebo zčasti zamietol 
nesprávne uistálil, snížil alebo odňal, roz- 
haduje Poi-sťovací £údf po pripadc Hlavný 
poisťovací súd (zákon č. 221/1924 Sb. z. 
a n. a jeho doplnky alebo zmeny) podlá 
ustanovení a súdnictve v dávkových ve
ciach invalidného a starobného poistenia.

§ 9.
ľ) Úrady, súdy, verejnoprávne korpo

rácie a ustanovizne sú povinné vyhovovať 
dožiadaniam Robotníckej sociálnej po- 
isEovne v Bratislave vo veciach vykoná
vania tohto zákona, podávať jej potrebné 
oznámenia a podľa možnosti ju aj inak 
podporovať.
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円 Podania a listiny vyhotovené pri 
vykonávaní tohlo zákona nepodliehajú 
kolkom a poplatkom.

§ 10.
(*)  Z prostriedkov Fondu môže Robot

nícka sociálna poisťovňa udeFovat jedno
razové výpomoce viacčlenným robotníc
kym rodinám, ktoré sú v mimoriadnej nú
dzi.

(a) Jednorazové výpomoce 6a udeľujú 
podľa smerníc, schválených Ministerstvom 
vnútra.

§ H.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zá
kona sa zrušujú ustanovenia vyhlášok 
predsedu Üstredného úradu práce a usta
novenia dohôd, ktoré uzavreli zamestná
vatelia a zamefitnanci, pripadne ich orga
nizácie o príplatkoch na deti a zrušujú sa 
aj dobrovoľné plnenia zamestnávateľov, 
ak sú plnenia poskytované z uvedeného 
titulu rovnaké alebo nižšie ako prídavky 
podľa § 4. Ak sú tieto plnenia v^sie, 
piati zamestnávateľ zamestnancovi iba 
rozdiel.

§ 12.
Kto poruší ustanovenia tohlo zákona, 

ako aj ustanovenia nariadení na jeho zá
klade vydaných, alebo kto obchádza tieto 
ustanovenia, spácha — ak nejde o čin 
prísnejšie trestný — priestupok, ktorý 
tresce okresný (štátny policajný) úrad pe
ňažným trestom do Ks 1000 alebo zatvo
rením do 20 dní. Nevymožiteľný peňažný 
Irest má 6a premenil podlá miery zavine
nia na zatvorenie do 20 dní. § *

§ 13.

Právne úkony, ktorými 6a obmedzuje 
alebo vylučuje platnosE ufilanoveni tohto 
zákona v neprospech zanjestnancav( sú 
neplatné.

§ 14.
ť) Príspevky (§ 5( ods. 2) sa vyrubia 

od 1.septembra 1941.
ド)Prvý kalendárny rok, klorý slúži za 

základ vymerania rodinného prídavku, je 
rok 1940. Prvá polovica prídavku, vy
meraného zo základu roku 1940, 6a vy
platí v jeseni roku 1941, druhá polovica 
na jar roku 1942. Za ďalšie roky bude 6a 
diat výplata obdobne.

§ 15.

Tento zákon nadobúda účinnosť 一 
okrem § 14, ods.1,ktorý je účinný odo 
dňa 1.septembra 1941—dňom 1.októ
bra 1941; vykoná ho minister vnútra so 
zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Dr, Pružinský v. r. Ia mKHra Dr. Fňi«

Stano v. r.

218.
Vládne nariadenie 

zo dňa 29. septembra 1941, 
ktorým sa mení § 219 vykonávajúceho na

riadenia k colnému zákonu.

Vláda Slovenskej republiky podľa zá
kona č. 114/1927 Sb. z. a n. nariaďuje；

§ L
(l) Ustanovenie § 219, ods. 3( pism. b) 

vládneho nariadenia £.168/1927 Sb. z. a 
n. sa meni takto:

„b) z tovaru vyrobeného z liehu alebo 
s prísadou liehu náhradná dávka sumou 
Ks 29.— za hektolitrový stupeň použitého 
alkoholu".

(2) Soznam „B. Náhradná dávka za daň 
z liehu  k § 219 vládneho nariadenia č. 
168/1927 Sb, z. a n, sa mení takto:

**
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B. Náhradná dávka za daň z liehw

Sadz. 
čis. Druh tovaru

Stála 
náhradná 

ddvka
Vyrubovacia 

základウa

Taxa 
pre vnútorné 

obaJv

Ks

109 Dcserlné vina s prísadou alkoholu 
(cyperské, kapské, madeira, malaga, 
malvasia, mansala, moskalo, porlo, 
sherry, xeres a pod.), ak majú viac 
než 15, najviac však 22*/s  objemových 
percent alkoholu....................................... 217.50

ale

29.—

b

100 kg čistej 
váhy alebo 
100 litrov

100 kg čistej 
váhy 

(litrov) a stupeň 
lad 15 obj, percent

pre sudy 13%

pre sudy 13%

620*) Elliylnatý éter (sírny élerj .... 5.075.— 100 kg Čistej 
váhy pre sudy 20%

63Ü

632

Alkoholické liečivá, ak nemajú viac 
nez 15 objemových percent alkoholu 435.—

Alkoholické aromatické IreEi 2.610.— 100 litrov

633b Voúavky a kozmetické prostriedky 
obsahujúce alkohol................................

2.610.—

")Za Chytaly (sírny) éter k priemyselným účelom nevyberá sa náhradná dávka, ak slraaa 
prcdlcži podľa bodu V ministerského nariadenia zo dňa 25. V. 1903 そ•135 r. z. (nariadenie uh. 
ministcr&tva íinancii zo dňa 18, júna 1903 č. 34.504) povolenie £ínaii£ného úradu I. sloHce k odberu 
sírneho éteru k priemyselným úCclom, vyrobeného z liehu dancprostého.

§ 2. 219.
Nariadenie č. 157/1932 Sb. z. a n. sa 

zrušuje.

§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom 1,októbra 1941;vykoná ho minister 
financií.

Dr. Tuka v, r.
Dr. Pružinský v. r.

Vládne nariadenie 
zo dna 29. septembra 1941, 

kterým sa menia predajné ceny liehu zda
neného spotrebnou daňou.

Vláda Slovenskej republiky podľa čL 
VL. § 7 zákona č. 86/1932 Sb. z. a n. na
riaďuje:

§ 1.
(り Najvyššie predajné ceny liehu zda

neného spotrebnou daňou činia za 1 hek-



Slovenfky z3ko n n í k č. 219, a 220, 717

toliLer alkoholu (100 hektolitrových stup
ňov), ak dodávka obsahuje v jednej ná
dobe;
a) viac než 480 hl.st. alkoholu Ks 4.550,— 
b) viac než 188 hl. st., najviac

však 480 hl. st. alkoholu . Ks 4.560.—
c)188 hl. st., najmenej však "

25 hl. fit. alkoholu ... Ks 4.580.—
ド)Pri predaji v drobnom pod 25 hl.

et. najvyššia predajná cena liehu zdanené
ho spotrebnou daňou činí Ks 48.— 2a je
den priestorový liter bez nádoby.

§ 2.

(リ Alkoholový obsah liehu zdaneného 
spotrebnou daňou musí činiť pri teplote 
+ 12° R a množstve 25 'hl. st. alebo väč
šom najmenej 95°/o a pri množstve men
šom ako 25 hl.s t. najmenej 94%.

(2) Z rafíncrie alebo zo slobodného 
skladišfa liehu smie byf vyskladnený lieh 
zdanený spotrebnou daňou o najnižšej 
stupňovitosti 96°/o.

§ 3.
(')Predajné ceny liehu zdaneného spo

trebnou daňou, určené v § 1 pre množstvo 
25 hl. 61, alebo väčšie, treba rozumief pri 
vyskladnení z rafinérie alebo zo slobod
ného skladište liehu podfa úradného zi
stenia pri vyskladnení tovaru, pri v「 
skladnení z iných skladíšť podľa zistenia 
pri expedícii, za hotové, bez prípadných 
autonomných dávok, a ak sa zasiela že
leznicou! s vyplateným dovozným do sta
nice určenia, avšak na nebezpečenstvo 
prijímateľovo.

(') Kupujúci nemá právo, ak nedodá 
vlastné sudy, volif sudy určitej veľkosti. 
Cena sa účtuje podľa množsitva hekto
litrových stupňov v jednotlivých sudoch.

§ 4.

Vo všetkých predajných cenách liehu, 
určených týmto nariadením, zahrnutá je 
i dan z obratu,

§ 5.

Nariadenie č. 129/1932 Sb. z. a m 6a 
zrušuje.

§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnost 

dňom 1.októbra 1941; vykoná ho minister 
financií.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Pružinský v r.

220.
Vládne nariadenie 

zo dňa 29. septembra 1941, 
ktorým sa vykonáva zákon o zvýšení 

dane z liehu«

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 
zákona č. 214/1941 SI. z. nariaďuje:

§ h
.(*)  Dopravné schodky, podliehajúce 

spotrebnej dani, zistené úradne 1.októ
bra 1941 alebo neskoršie pri zásielkach 
liehu, vyskladnených bez zaplatenia spo
trebnej dane z 'konzumných liehovarovf 
alebo zo slobodných skladi式 liehu ešte 

I pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 
214/1941 SI. z. treba plne zdaniť sadzbou 
Ks 29.— za každý zdaniteTný hektolitrový 
stupeň alkaholUf ak sa o týchto schod
koch hodnoverne nepreukáže, že vznikly 
bez zavinenia odosielateľovho už pred 1. 
októbrom 1941.

ド)Nevyrovna'teľné schodky zistené v 
konzumných liehovaroch alebo slobod
ných skladíštiach liehu po 1.októbri 1941, 
ako aj konečný schodok vyplývajúci z roč
ného vyúčtovania vyrovnalefných schod
kov a prebytkov za výrobné obdobie 
1941/1942, irsba zdaniť sadzbou Ks 29.—.

(3) V produkčných lidhovaroch, pesto
vateľských aj živnostenských, výroba lie
hu započatá v septembri 1941 musí byť 
ukončená najneskoršie 30. seplembra 
1941 o 18, hodine, V ďalšej výrobe liehu 
smie sa pokračovať v týchto podnikoch 
až po úradnom zistení výroby a po úrad
nom zistení zá<sob pálených liehových te
kutín a výrobkov, obsahujúcich v hoto
vom stave alkohol, ktoré podliehajú do
datočnému zdaneniu.

C) Ak nastane po 1,aktóbri 1941 dô
vod pre zdanenie liehu predtým danepro- 
fite odobraného k niektorému z účelov v § 
6, ods.1 až 4 zákona č. 643/1919 Sb. z. a
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n., treba za každý zdanilefný heklolitro- 
vý stupeň alkoholu predpísať daň Ks 29.—— 
bez ohľadu na čas, kedy dolyčný lieh bol 
odobraný.

§ 2.
Predmet dodatočného zdanenia.

Dodatočnej dani Ks 4 zi každý hekto- 
lílrový stupeň alkoholu sú podrobené — 
(/krem výnimky uvedenej v § 2, ods. 4, 
zákona č. 214/1941 SI. z. — všetky pálené 
liehové tekutiny, ako aj výrobky obsahu
júce alkohol v hotovom stave, ktoré sú 
dňa 1.októbra 1941 vo volnom obehu, 
K páleným liehovým tekutinám, prípadne 
k výrobkom, ktoré v hotovom stave ob
sahujú alkohol, patria hlavne： arak, rum, 
koňak, brandy, likéry a iné pitné pálenky 
s prísadami, taktiež esencie na pálenky, 
umelé ovocné esencie a ovocný éter, slo
žené z rôznych druhov éterov, z alkoholu 
a z iných látok, ako aj voňavky, kozme
tické prípravky, liečivá a farmaceutické 
preparáty, ktoré v hotovom stave obsahu
jú alkohol.

§ 3.
Obláška.

C) Každý, kto má 1.októbra 1941 
množstvo tekutín alebo výrobkov, ktoré 
podliehajú dodatočnej dani, je povinný 
ohlásiť dvojmo predpísaným tlačivom (viď 
prílohu) najneskôr 4. októbra 1941 množ
stvo, druh a alkoholový obsah celej záso
by uvedených tekutín a výrobkov, ako aj 
mi&sLnosti a priestory, kde je táto zásoba 
uložená. Ohlášku treba podat dôchodkové
mu kontrolnému úradu, v obvode ktorého 
sa nachádza zásoba podliehajúca dodatoč
nému zdaneniu.

(2) Tým istým spôsobom je prijímate! 
povinný zásielku dodatočnej dani podro
bených pálených liehových tekutín alebo 
výrobkov obsahujúcich alkohol písomne 
ohlásiť tomu dôchodkovému kontrolnému 
úradu, v obvode ktorého je zásielka pri
pravená na úradné prejednanie a to naj
neskôr do 48 hodín po obdržaní zásielky.

( j Tlačené vzorky ohlášok možno ob
držať u každého dôchodkového kontrolné
ho úradu a u každého okresného finančné
ho riadHeKstva.

(リ Ak množs tvo pálených liehových te
kutín alebo výrobkov obsahujúcich v ho

tovom stave alkohol, ktoré treba na do
datočné zdanenie ohlásiť, neprevyšuje 
v jednollivom prípade 5 hektolitrov teku
tiny —bez ohľadu na obsah alkoholu — 
nie je potrebné v ohláške udávať alkoho
lový obsah zásoby ani počet hektolitrových 
stupňov alkoholu, ktorý zásoba celkove 
obsahuje.

E) Bez ohľadu na veľkosť zásoby nie 
je treba ohlasovať alkoholový obsah a po
čet hektolitrových stupňov alkoholu u pá
lených liehových tekutín alebo výrobkov 
obsahujúcich alkohol v hotovom stave, ak 
sú tieto naplnené vo ffašiach podľa ob
chodných zvykloslí uzavretých, taktiež 
u likérov, t. j. u pálených liehových teku- 
[ínt ktoré ebsahujú aspoň 10 kg cukru v 1 
hektolitri tekutiny, u sladených pitných 
páleniek, ktoré obsahujú viac než 1 kg, ale 
menej než 10 kg cukru na 1 hl. tekutiny, 
a konečne u všetkých dodatočnej dani po
drobených esencií, voňaviek kozmetických 
prípravkov, liečiv a farmaceutických pre
parátov.

§ 4.

Úradné prejednanie.
(り Dôchodkové kontrolné úrady, u kto*  

rýcli sa podávajú ohlášky zásob podrobe
ných dodatočnému zdaneniu, preskúšajú 
jiajpív ohlášku, či je úplná a nariadia prí
padne jej doplnenie. Po tomto prikročí sa 
urýchlene k úradnému zisteniu zásob po
dľa zásad uvedených v § 5.

ド)Na obidvoch rovnopisoch ohlášky 
treba uviesC výsledok úradného šetrenia, 
časť pripadajúcej dodatočnej dane a pla
tobné miesto, kde sa má dodatočná dan 
zaplaliť. Jeden exemplár ohlášky treba 
vrátiC osobe povinnej zaplatiť dodatočnú 
dan, prípadne jej zástupcovi.

C) Dodatočnú dan z úradne zistenej zá- 
osoby, zmenšenej o daneprostú časí, uve
denú na rube ohlášky, treba zaplatiť do 
8 dní po doručení vráteného rovnopisu 
ohlášky u daňového úradu, označeného vo 
vybavení tejto ohlášky. Včas nezaplatená 
dodatočná daň sa exekučne vymáha.

§ 5.
Zisťovanie zésob a stupňovitostí alkoholu.

(')Pri zistovaní množstva treba sa ria- 
dif týmito zásadami:
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á) Ale sú tekutiny alebo výrobky, pod
liehajúce dodatočnému zdaneniu v úradne 
ciachovaných sudoch, kesónoch, cisternách 
atď. a ak sú tieto nádoby plné, je rozhod
ná pre určenie ich obsahu ciachovná znač
ka, ak o jej správnosti niet dôvodných po
chybností; ak nie sú sudy ciachované ale
bo plné, treba ich obsah vyšťlrif Matievi- 
čovým sudomerom. Pri -tekutinách v su
doch možno určiť množstvo v litroch tiež 
tak, že sa zistí čistá váíha a pravá alkoho- 
lovi'tosť obsahu a podía týchto údajov vy
počíta sa potom objem podľa úradne pri
pustených alkoholometrických prevodných 
tabuliek. Ak kesóny alebo nádržky nie sú 
ciachované, treba množstvo ich obsahu zi
stiť kubickým výpočtom, alebo iným spo
ľahlivým spôsobom;

b) pri fľašiach 'treba zistif počet a ná
plň fliaš tej i$tej veľkostí a toho istého 
druhu; z týchlo údajov 6a vypočíta v lit
roch vyjadrené množstvo dodatočnému 
zdaneniu podrobenej tekutiny.

c) v destilatúrach spracujúcich zdanený 
lieh, ktoré v dobe zisťovania zásob sú 
v činnosti, treba vhodným spôsobom vy
šetriť i to množstvo liehovej tekutiny, kto- 
ré sa nachádza v tom čase v destilačných 
prístrojoch alebo na používanom zariade  
ni vôbec. Ak je lo odôvodnené, má sa na 
požiadanie finančných orgánov celkom za
staviť činnosf podniku na dobu zisťovania 
zásob;

*

d) ak slrana k dodatočnému zdaneniu 
povinná má tiež povolenie na daneprostý 
odber liehu k exportným účelom, treba 
pred zisfovaním zásob uzavrieť zápisy 
o odbere a upotrebení daneprostého ex
portného !iehu a zisliE množstvo, ktoré zo
stáva vyhradené k povolenému danepro- 
stému použitiu a ktoré teda dodatočnému 
zdaneniu nepodlieha.

(2) Pri zisťovaní alkoholového obsahu 
má sa postupovať podľa týchto zásad:

1. ak ide o pálené liehové -tekutiny 
alebo výrobky, ktoré nemôžu byť spoľahli
vo stupňované liehomerom, ako napr, li
kéry, sladené liehoviny atď., a ak nebolo 
v ohláške podľa § 3, ods. 4 a 5 upustené 
od udania obsahu alkoholu, treba z teku
tiny alebo výrobku vziať priemernú vzor
ku a jeho alkoholový obsah, ktorý má slú- 
žif za základ výpočtu dodatočnej dane, 
má sa zistiť pomocou prístroja na skúšanie 

alkoholového obsahu sladených liehových 
tekutín. Ak nemá dôchodkový kontrolný 
úrad uvedený prístroj k dispozícii, treba 
množstvo liehovín v zásobe zislit proto
kolárne a z jednotlivých druhov vziat prie
merné vzorky a pod úradnou pečliakou 
dozorného úradu i strany zaslaf Chemicko- 
technickej skúšobni Ministerstva financií 
v Bratislave, ktorá vykoná ich rozbor a 
oznámi výsledok miestne príslušnému 
okresnému finančnému riaditeľstvu, kloré 
dodatočnú daň predpíše podľa výsledku 
rozboru,

2. Ak ide o iné tekutiny alebo výrobky 
ako pod bodom 1 uvedené1 má sa postu
poval takto:

a) liehové iekutiny v sudoch je treba 
stupňovať predpísaným úradným liehome- 
rom podlá vzorky, ktorá sa má vziať ná
soskou alebo iným vhodným spôsobom 
z každého suda po náležitom premiešam 
jeho obsahu;

b) u tekutín v nádržkách alebo iných 
veľkých nádobách treba brat vzorky 
z vrchnej, strednej a spodnej vrstvy v rov
nakých množistváoh, tieto dôkladne s mie
šať a potom stupňovať;

c) ak 6Ú liehové tekutiny vo ífašiach 
alebo podobných menších nádobách a ak 
od zisťovania skutočného obsahu alkoholu 
nemožno upustíE podlá predpisov uvede
ných pod bodom 4 a 7t stačí stupňovanie 
námatkou.

3. Nesladené alebo veľmi málo sladené, 
ako aj s prísadami smiešané pálené liehové 
tekutiny alebo výrobky v hotovom slave 
obsahujúce alkohol treba taktiež skúšať 
úradným lie'homerom.

4. Ak nebol v ohláške udaný alkoholo
vý obsah (§ 3, ods. 4 a 5), predpokladá sa, 
že uvedené tekutiny alebo výrobky majú 
podľa stodielneho liehomeru túto stupňo
vitosť: 

francovkat arak..................... 65 st“
koňak, brandy, rum, whisky, 
čerešňovica, slivovica, borovič
ka a takzvané prírodné lieho
viny ..............................................40 st.,
likéry každého druhu a sladené
liehoviny.....................................35 st.,
esencie, liečivá a farmaceutické
preparáty'.....................................70 st.,
voňavky a kozmetické príprav*
ky.............................................. 90 st.
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5. Ak sú pochybnosti o druhu liehovín, 
napr, podozrenie, že liehoviny o značnom 
obsahu alkoholu boly ohlásené za prírodné 
liehoviny alebo lieh s cukrom smiešaný za 
Jikér, treba tieto podozrivé pálené liehové 
tekutiny alebo výrobky podfa možnosti po
drobiť predbežnému preskúšaniu. Ak je to 
nie možné alebo ak potvrdí predbežná 
skúška podozrenie, treba zistiť skutočný 
obsah alkoholu všetkých zásob dodatočnej 
dani podrobených a zaviesť dôchodkové 
trestné pokračovanie pre nesprávne ohlá
senie. V tomto prípade predpíše sa doda
točná daň podľa alkoholového obsahu, zi
steného vyšetrením.

6, Ak strana ohlási alkoholový obsah 
liehových tekulín alebo výrobkov a pre
ukáže ho svojimi obchodnými knihami, úč
tami a pod., o správnosti ktorých niet po
chybností, netreba vyšetrovať skutočný 
obsah. j

7. V továrňach na rum alebo likéry, 
ako i u tých protokolovaných firiem, kto
ré prevádzajú ako hlavnú živno-sť veľko
obchod rumom, koňakom, slivovicou ale
bo podobnými liehovými nápojmi, upusti 
6a od skutočného zisťovania zásob doda
točnej dani podrobených, ak podnikateľ 
ohlisi zásoby tak, že najneskôr do 4. ok- 
lóbra 1941 predloží okresnému finančné
mu riaditeÍstvu podrobný, na základe in
ventúry spísaný a podlá skupín tovaru o 
rovnakom alkoholovom obsahu sostavený 
výkaz o množátve pálených liehových te
kutín dodatočnej dani podrobených, kto
ré 1.októbra 1941 mal v podniku, taktiež 
ak strana súčasne prejaví súhlas 6 tým, 
aby správnosť údajov v ohláške bola pre
skúšaná šetrením na mieste samom zá
stupcom linančného úradu L stolice, na
hliadnutím do obchodných kníh, nachá
dzajúcich sa v podniku, prípadne pokiaľ 
ide o udaný obsah alkoholu, rozborom 
týchto vzoriek, klaré by boly vzaté. Pri

tom je dovolené udaf v ohláške alkoholo
vý obsah číslicami zaokrúhlenými sme
rom dolu na najbližšie čísla, končiace 0 
alebo 5. Okresné finančné riaditeľstvo mô
že na žiadosť povoliť uvedenú výhodu i 
iným veľkoobchodníkom. Ak pri 'takomto 
preskúmaní vzniknú pochybnosti o správ
nosti údajov strany, treba bezpodmienečne 
prikročiť k úradnému zisteniu všetkýoh zá
sob. Dodatočnú daň v týchto prípadoch 
predpíše okresné finančné riaditeľstvo,

(3) Trovy za rozbor vzoriek znáša fi
nančná správa.

O dôchodkovom dozore.

(J) Vyrábatelia pálených liehových te
kutín alebo výrobkov v hotovom stave ob
sahujúcich alkoholf ako i tí, ktorí sa za
oberajú obchodom, výčapom alebo drob
ným predajom týchto liehovín alebo vý
robkov, povinní sú preukázať v dobe od 
1.októbra 1941 do 30. novembra 1941 fi
nančným organom na ich požiadanie od
ber pálených liehových tekutín, prípadne 
výrobkov obsahujúcich alkohol, alebo že 
z uvedených tekutín, prípadne výrobkov 
bola dodatočná daň už zaplatená, pokiaľ 
tieto nie 6Ú od dodatočnej dane oslobo
dené.

f) Kto nepadá predpísaný preukaz o 
dodatočnom zdanení tovaru alebo o jeho 
odbere, potresce 6a podľa § 2t ods.11 zá
kona č. 214/1941 SI. z.

§工

Tato nariadenie nadobúda účinnost 
dňom 1.októbra 1941; vykoná ho minúster 
financií.

Dr. Tuka v. r.
Dr, Pružinský v. r.
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Príloha k § 3 vl.nár. £. 220,1941 SI. z.

Okresné finančné riaditeľstvo --------

Daňový úrad ---------------------------------- -------------------

Ohláška
pálených liehových tekutín alebo výrobkov podrobených dodatočnej dani, ktoré 
podpísaný má:
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Obsah alkoholu pálených liehových tekutín alebo výrobkov v hotovom stave 
obsahujúcich alkohol a celkový počet hektolitrových stupňov alkoholu, ktorý obsa
hujú, netreba udávať u zásob obsahujúcich 5 hektolitrov tekutiny alebo menej a ďa
lej, bez ohľadu na veľkosť zásoby, ak sú tekutiny naplnené vo ffasiach podľa ob
chodníckeho zvyku uzavrených, pri likéroch, sladených liehových tekutinách, esen
ciách, voňavkách, kozmetických prípravkoch, liečivách a farmaceutických prepará
toch. Ak sa alkoholový obsah neohlási, počíta sa alkoholovitosť podľa ustanovení 
§ 5, ods. 2, č. 4 (vl. nár. č. 220/1941 SL z.

Nesprávne údaje v tejto ohláške trestajú 6a podfa § 2^ ods. 9 a 10 zákona 
č. 214/1941 SI. z. stvor- až osemnáfiobkom skrátenej alebo ohrozenej dodatočnej 
dane, prípadne poriadkovými pokutami od 20 do 400 Ks.
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Úradné vyb.a v e n i e.

1. Podané dna -------一・.一一----  1941 Č. položky------------------- - záznamu,

2. Výsledok úradného šetrenia vykonaného dňa ------------------------------- 194!,

3. Z úradne zisteného celkového množstva------------ hektolitrových stupňov
alkoholu (zmenšeného o daneprostú časfi činí dodatočná daň------------- Kß

-—h, - slovom ------------- —---------------------- ——------ ------- 一—〜 ■
ktorú treba zaplatiť najneskôr do 8 dní u Daňového úradu v -------- ------ —

V ---------------------------------- , dňa --------------------- 1941.

Podpis sírany; Üradnà peEiaUca a podpis:

Tlač： Andrej v Bratislave, Trieda krhla Alexandra č.12,
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OBSAH: 221,Vládne nariadenie o služobnej rovaoiale, služobných a osobitných odznakoch za- 
mesLnæncov Slovenských železníc.

221.
Vládne nariadenie 

zo dňa 10. septembra 1941 
o služobnej rovnošate, služobných a oso
bitných odznakoch zamestnancov sloven

ských železníc.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 
210, ods.1 zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. 
a podfa § 206, ods. 2, písní, ch) zákona č. 
86/1937 Sb, z. a n. v smysle §§ 21,39t 55 
a 65 vládneho nariadenia č. 15/1927 Sb. z. 
a n. nariaďuje:

Üvodné ustanovenia.
§ E

(')Súčiasllcy služobnej rovnoSaiy, slu
žobných odznakov alebo osobitných ozna
čení (§§ 16,17, 26) zamestnancov sloven
ských železníc musia svojou úpravou, 
najmä vyhatvením, formou a farbou, vy
hovovať ustanoveniam tohto nariadenia.

(3) Zakazuje sa na rovnošate nosiť iné 
ako služobne určené a povolené odznaky 
a označenia.

(リ K služobnej rovnošate sa nosí:
a) pod neotvoreným golierom blúzy 

rovnako vysoký biely alebo čierny golier,
b) tmavosivé Hebo čierne rukavice,
c) čierne topánky; v zime alebo v dáž- 

divom počasí môžu 6a nosif ；k jazdeckým 
nohaviciam čižmy farby čiernej,

d) úradníci, úradnícki čakatelia, gá- 
žisli mimo služobnej triedy a ich čakate
lia, nosia k otvorenej blúze čiernu krava
tu a oceFove sivú košeľu s tvrdým, polo- 
ivrdým alebo mäkkým vpredu vystuženým 
dvojitým golierom vo íarbe košele,

e) pri slávnostných príležitostiach a 
mimo služby 6a nosí k otvorenej blúze bie
la košeľa. Úradníci a gážisli v ústrednej 
službe a ma premávkových inšpektoráitoch 
nosia k otvorenej blúze vždy bielu košeľu.

(2) Na ochranu proti nepriaznivým po- 
vetrnostným vplyvom je dovolené nosif 
tiež zimnú čiapku a miesto plášťa čierny 
nepremokavý plášť alebo čierny kožuch 
(krátky alebo dlhý).

Popis služobnej rovnošaty,
§ 3.

Čiapka úradnícka 
a gazistická.

(Obraz č. L)

p) Čiapka je z čierneho súkna, z česa
nej priadze a má mat vhodne umiestenú 
ventiláciu. Má čierne lakovaný štílok 
z ko‘že alebo z koženej imitácie, ktorý je 
prišitý lak, že smeruje šikmo do-lu vpred. 
V prostriedku v najširšom mieste je 5 cm 
široký.

C) Nad štítkom je voľne položená dvo
jitá, .t'O'cená, pletená šnúra (obraz č. 4) 
z kovového pletiva, ktorá je u úradníkov 
L a II. služobnej triedy, ich čakateľov, ako 
aj úradníkov štátusu 111. v 5, a 6. platovej 
fi^upnici a u gážíslov v I. platovej stupnici, 
farby žiale j; u ostatných gážistov (ich čaka- 
teîov) a úradníkov Štáitusu IIL farby slríe- 
bornej. Dvojitá šnúra je asi 12 mm hrubá 
a je po stranách pripevnená na dvoch ko
vových gombíkoch o priemere 16 mm, 
ktoré majú farbu šnúry. G&mJbiky sú pri
pevnené na dolnom okraji čiapky asi 
v miestach, kde končia konce štítka.

(3) Úradníci a gážisti. ako aj ich Čaika- 
telia (s výnimkou úradníkov štátusu III. 
v 5. a 6. platovej stupnici a gážístov v I. 
platovej stupnici), majú okolo zadného 
dolného okraja čiapky pevne prišitú jed
noduchú 5 mm širolcú netočenú šnúru 
(obraz č. 5) z pletiva, z akého je predná 
šnúra. Konce tejlo šnúry siahajú až pod 
■kovové gombíky.

P) Svislá spodná čast čiapky (okolok) 
je vystužená, 5 cm vysoká a je spojená so 
širšou strechou čiapky kónidkým TiadiS'tav- 
com, ktorý je vpredu 6.5 cm, na bokoch a 
vzadu 4.5 cmt široký. Kónický nadstavec

Cena Ks 7.20.
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je vpredu vystužený a smeruje šikmo do
predu v uh!e asi 25 stupňov od svislé] 
myslenej čiary. Úradníci, úradnícki čakate
lia, gážíisli a ich čakalelio. v ústrednej služ
be a na premávkových inšpektorátoch no
sia čiapku, ktorej svislá časf (okoilok) je 
z čierneho zamatu.

(')Medzi svislou časťou a ikonickým 
nadstavcom a medzi strechou čiapky a kó
nickým naistavcom je všitá úzka paspulka 
farby červenej.
ド)Podšívka má čiernu alebo Imavú 

farbu. Medzi podšívkou a strechou čiapky 
je jutová vložka. Vnútri v čiapke na dol
nom okraji je potítko, ktoré môže byť 
z kože alebo iného vhodného materiálu. 
Medzi strechou a kónickým nadstavcom 
vo vnútri je vystuženie zo silnej lá't'ky ale
bo iného vhodného materiálu, čím s*a  udr
žuje tvar čiapky. Podľa možnosti nemá to 
však byf výstúha z drôtu, klorý je ťažký 
a lálku prediera.

(T) Na prednej kónickej čiastke čiapky 
je pripevnený vyšívaný ítatranský orol 
6 rozpätými krídlami, ktorý drží v pazú
roch sväzok Svätoplukových prútov (ob
raz č. 10). Orol je 33 mm vysoký a 73 mm 
široký a má na hrudi vyšívaný štátny 
znak. Štátny znak je 15 mm vysoký,12 
mm široký a má vyšívanie: na červenom 
podklade belasý trojkopec, do ktorého je 
zasadený istriebomý dvojkríž.
■(ツ Pod orlom na svislé) časti čiapky je 

vyšívané dvojstranné okrídlené koleso 
(obraz č. 12). Táto ozdoba má oválny 35 
mm vysoký a 28 mm široký tvar s vyší
vaným okrajom.

(°) Vyšívanie czdôb podľa ods. 7 a 8 
je u úradníkov I. a II. služobnej triedy, 
ich čakateľov, ako aj u úradníkov štátusu 
III. v 5. a 6. platovej stupnici a u gážistov 
v I. platovej stupnici, farbv zlatej; u ostat
ných gážíďtov (ich čakateľov) a úradníkov 
statusu III. farby slriebomej.

Ozdoby podľa ods. 7 a 8 môžu byf 
aj kovové.

§ 4.
Čiapka pri výkone d o pr av n e j 

s J u ž b y.
(り Výpravcovia vla'kov v službe nosia 

čiapku, popísanú v § 3, iba látka kónickej 
časti a strechy je zo súkna farby rakovo- 
červenej.

(-') Úradníci I. a II. služobnej triedy, ich 
čakatelia, ako aj úradníci šíáíusu III, v 5. 
a 6. platovej stupnici a ^ážisti v I. plato
vej stupnici majú ozdoby zlatej farby, 

ostalní gážiis-ti, úradníci štátiisii III. a vše
tci ostatní zameistnanoi (i nižšie kategórie) 
—pokiaľ vykonávajú samosta±ne doprav
nú službu (výpravcov vilakov) —■ majú na 
tejto čiapke celú výzdobu striebornú.

§ 5.
Čiapka pre podúradníkov 

a z r i a d e n c o v.
(Obraz č. 2.)

(り Čiapka je z hnavdb'elasého súkna a 
má maf vhodne umiestenú ventiláciu. Má 
čierne lakovaný kožený (alebo z imitácie) 
a šikmo dolu prišitý štítok (§ 3, ods,1). 
Sviís'lá časť (okolok) je 5 cm vysoka a je 
vyslúžená. Kónická čast je dookola 4.5 cm 
široká. Medzi Jcónickou čas£ou a strechou 
čiapky je všitá úzka paspulka farby ra- 
kovo-červenej. Podšívka je tmavá alebo 
čierna a dolu je zakončená potítkom. Me- 
dzi podšívkou a strechou je jutová vložka. 
Zv>nú'£ra mag strechou a kónickou ča
sťou čiapky je všilý vatový prúžok. Táto 
čiapka na rozdiel od úradníckaj (§ 3) nie 
je vystužená drôtenou vložkou. Kónická 
časf vpredu je čiastočne vystužená.

ド)Nad štítkom je voľne položená dvo
jitá točená pletená šnúra (obraz č. 4), kto
rá je pre podúradníkov (I. a II. platová 
stupnica) strieborná, pre zriadencov (III. 
a IV. platová stupnica) alumíniová, pre 
pomocných zamestnancov a zamestnancov 
na výpomoc čierna. Šnúra je pripevnená 
na dvoch kovových gombíkoch o prieme
re 16 mm, ktoré majú farbu šnúry. Pod- 
úradnícka a zriadenecká čiapka nemá oko
lo zadného doJného okraja šnúru.

(3) Vpredu nad štítkom je pripevnený 
orol s rozpätými krídlami, ktorý drží v pぎ 
žúroch dvojstranne okrídlené koleso (ob- 
raz č. 11), Orol má na hrudi štátny znak 
ako v § 3( ods. 7. Celý odznak je kovový, 
pre podúradníkov posiriebrený, pre ostat
ných zamestnancov alumíniový, a je 45 mm 
vysoký a 75 mm široký. Upevňuje sa 
vpredu nad štítkom, a to tak, že asi dvo
ma tretinami výšky je na kónickej a jed
nou tretinou na svis加j čaHti čiapky. Ten
to cdznak môže sa nosiť tiež vyšívaný.

C) Pod úradnícka a zriadenecká čiapka 
môže byf tiež z ľahšieho materiálu, ale 
vhodne vyslúžená, aby podržala pôvodný 
tvar.

(5) Podúradníci, zriadenci, pomocní za
mestnanci i zame<s tnanci na výpomoc 
v službe úslrednej a na premávkových in
špektorátoch, pri exekutíve v kancelár-
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âkej službe, ďalej vlakvedúcí a sprie
vodcovia rýchlikov, osobných a osoby 
prepravujúcich motorových vdak&Vj môžu 
nosif tiež čiernu セiapku úradníckeho Ivaru 
(obraz č.1)s ozdobami ako na úradníckej 
čiapke (abrazy č,10 a 12). Podúradníci ma
jú lielo ozdoby strieborné a definitívni 
zriadenci alumíniové. Pomocní zam&Sitnali
ci a zamestnanci <na výpomoc majú dvojilú 
šnúru čiernu a obidva odznaky alumínio- 
vé. Odznaky vo všetkých prípadoch môžu 
byť vyšívané alebo kovové.

§ 6.
Zimná čiapka pre p o d- 

úradníkov a zriadencov.
[Obrazy č. 3a) a 3b).]

P) Čiapika je 8 cm vysoka, zo sil-nej 
tmavobelasej vlnenej látky. Štítok na le»to 
čiapke je zo súkna a je vystužený gumo
vou alebo inou vhodnou vložkou a prišitý 
ta<kf že smeruje mierne šikmo dolu vpred. 
Vnútri je tmavá alebo čierna vatovaná 
podšívka. Rozkladací nátyflník je našitý na 
spodnom okraji bočníc a je dva razy pre
ložený. Nátylník sa vprs-du zúzuje, sbieha 
a zapína sa na jeden malý hladký matný 
kovový gombík. Složená časť nátylníka sa 
dá spuslif na uši [obraz č. 3b)].

ド)Vpredu nad sopätým nátylnikom je 
pripevnený orol s dvojstranné okrídleným 
kolesom podFa popisu v § 5, ods. 3 (obrajz 
č. 11).

ヽ§ 7.
B1 ú z a pre úradníkov 

a g á ž í s t o v.
[Obrazy č. 14a) a 14b).]

(*)  Blúzd je z jemnej česanej priadze 
tmavobelasej farby a siaha po boky. Skla
dá sa z dvoch vzadu sogitých rovnakých 
polovíc, z dvoch rukávov, z dvoch navrch 
prišitých náprsných a z dvoch všitých boč
ných vrecák.

ド)Náprsné vrecká sú 10 až 12 cm ši
roké a 12 až 14 cm hlboké, V prostriedku 
náprsného vrecka je 2.5 až 3 cm široký 
záhyb. Bočné vrecká sú 15 cm široké a 
17 cm hlboké. Všetky vre cká na blúze sú 
kryté navrch prišitými chlopňami, ktoré 
majú na tspodnom okraji dva rovnaké mier
ne výkroje. Chlopne sú v prostriedku a na 
krajoch asi 8 cm široké a zapínajú sa 
v prostriedku kovovými gombíkmi prieme
ru 16 mm, ktoré sú ozdobené dvojité okríd
leným kolesom (obraz č. 8). Blúza má pre

ložený otvorený golier a zapína sa na 4 
kovové gombíky)ktoré majú ozdoby ako 
gombíky na vreckách a priemer 26 mm 
(obraz č. 7), Gomíbíky sú prišité na pravej 
strane blúzy a zapínajú sa do 4 obsilých 
dierok na favej strane blúzy. Na dolnom 
konci rukávov na vonkajšej strane sú pri- 
šilé po dva gombíky tvaru a veľkosti ako 
na vreckách. Všetky gomlbíky u úradníkov 
I. a II. služobnej triedy, ich čakateľov, ako 
aj u úradníkov štátusu 111, v 5. a 6, pla
tovej stupnici a u gážistov v I. iplalovej 
tslupnící, sú farby zlatej; u ostatných gá
žistov (ich čakateFov) a úradníkov štátusu 
III. farby striebornej. Klopy blúzy sú vy
strihnuté takt že výstrih goliera a klopy 
tvorí rovjioramenný 'trojuholník. Rovnaké 
strany itvorí golier a klopa, a majú po 5.2 
cm; spojujúca strana má 4.5 cm.

(3) Na oboch stranách goliera Tiad spo
jom medzi golierom a klopami blúzy sú 
prišité výložky, na ktorých sú umiestené 
di'stinkčné o>značenia (§ 16). Výložky sú 
zamatové, 'tvaru a farby podľa § 16.

C) Na otvorenej blúze na pravom vrec
ku je prišitý Vyšívaný odznak podľa § 17( 
ods. 2 a 3 [obrazy d. 13a) a 13b)], Nosiť sa 
môže Üba jeden z uvedených odznakov.

(3) Gážhti @ úradníci štátusu 111., ktorí 
vykonávajú cestovnú MuZbu, nosia ,pri vý
kone služby hlúzu tvaru uvedeného v § 8 
(za'tvorenú).

(°) Blúza môže byť v lete z listru alebo 
mohéru a nosia sa k nej iba dlhé čieme 
alebo papalavosivé súltenné nohavice.

§ 8.
Blúza pre podúradníkov 

a zriadencov.
(Obraz č, 15.)

(り Blúza je zatvorená, z tmavobelasej 
látky. Golier má dvojitý, prekladaný, níz
ky, ležatý a zatvoremý. B'lúza sa zapína na 
šesť gombíkov a golier ha drôtené háčky. 
Vrecká a ostatné časti sú ako u blúzy po- 
dľa § 7. Gombíky majú farbu čiernu, tvar 
a veľkosť ako na blúze podľa § 7; môžu 
byť kovové, z rohoviny alebo iného vhod
ného materiálu.

(2) Na golieri sú prišité súkenné vý
ložky, na »ktorých sú umiestené dístínkčné 
označenia podľa § 16. Za ■výložkami po 
obidvoch stranách goliera sú kovové, pre 
podúradníkov postricíbrené, pre OAtalných 
zame<s tnancov alumíníové, iednostramne 
okrídlené kolesá 18 mm vysoké a 35 mm
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široké (obraz č. 9). Jednostranne okrídle
né kolesá môžu byf 'tiež vyšívané.

(3) Na tejto blúze nosia prednosteuský 
odznak (§ 17, ods. 2) iba vedúci klanice. 
Tento odznak nosí sa prišitý na pravom 
náprsnom vrecku.

(4) Blúza pre letné obdobie môže byf 
z rahšieho materiálu.

§ 9.
Dlhé nohavice.

[Obraz č. 18a).]
(l) Nohavice sú pre všetky kategórie 

rovna'kého strihu. Skladajú sa z dvoch 
predných a dvoch zadných dielov a v páše 
sú podšité. V hornej èafiti obidvoch pred
ných dielov sú všité postranné vrecká 14 
až 16 cm široké a 20 až 25 cm hlboké. Na 
pravej prednej strane v páše je všité malé 
vrecko pre hodinky.

(2) Nohavica pre úradníkov a úradníc
kych čakateľov, pre gážistov (ich ča'kate- 
fov) sú čierne a majú po voaikajších boč
ných stranách všité úzke paspulky farby 
rakovo červenej. Ostatní zamestnanci ma
jú nohavice imavobelasé (ako bl úzu) a bez 
paspuliek. Úradníci v 1.a 2, plaitovej stup
nici miesto paspulíek majú prišité poedĺž 
celého švu po oboch jeho stranách dva na 
5 mm od seba vzdialené po 20 mm. široké 
lampasy z rakovo-červeného súkna.

C) Obvody spodných okra-jov nohavíc 
majú 50 až 54 cm. Nohavice sú dolu bez 
manžet a zvnútra majú po c&lom obvode 
prišitú 1.5 až 2 cm širokú ochrannú pásku 
z tmavého plátna alebo iného vhodného 
materiálu.

(')Úradníci a úradnícki čakaíeHa a gá- 
žisti (ich čakatelia) môžu v lete nosiť dlhé 
nohavice popofavosivej farby (§ 7, ods. 6).

f) Podúradníci, zriadenci, pomocní za・ 
meSlnancí í zameslnanci na výpomoc 
v ús trednej službe, na premávkových in- 
špekíorátoch, pri exekutíve v kancelár- 
skej službe, ďalej vlakvedúci a sprie
vodcovia rýchlikov, osobných a osoby pre- 
p-ravujúcich motorových vlakov, môžu no
ciť tiež nohavice z čiernej látky.

§ 10-
Jazdecké nohavice..

[Obraz č. 18b).]
f1) Jazdecké nohavice (do čižiem) sú 

pre všetky kategórie rovnakého strihu, a 
to pre úradníkov (úradníckych čakateľov) 
a gážistov (ich čalcalefov) farby čiernej, 

pre ostatných zamestnancov ^mav-obel-asej. 
Nohavice sú široké, a to tak, že sa od pá
su až nad kolená oblúkovité rozširujú a 
od kolien dolu priliehajú 'tesne k lýtkam- 
Na dolnom konci každej nohavice je roz- 
parok asi 20 cm dlhý, ktorý sa zapína na 
3 gombíky, alebo sťahuje sa skrúcanými 
šnúrkami. Do čižiem sa môžu nosiť iba 
jazdecké nohavice.

(2) O vreckách a podšívke v páše pi aiti 
obdobne ustanovenie § 9, odď.1.

(3) Nohavice sú bez pas-puliek, iba úrad
níci 1.a 2. platovej stupnice majú po 
obidvoch vonkajších stranách po dva lam
pasy z červeného súkna podľa §  ods. 2.*

C) Čierne nohavice môžu nosif tiež 
zames'tnanci, uvedení v § 9, ods. 5,

§ 11.
Plášť pre úradníkov 

a gážistov.
[Obrazy č. 19a)t 19b) a 21.]

p) Plášť je z čierneho plášťového súk
na. Strih má prispôsobený tak, aby golier 
mohol sa nosiť oftvorený alebo zapnutý. 
Golier je mäkký, zamatový, farby čiernej 
a tvar výstrihu má podľa obrazu č. 19a) 
a 19b). Na rukávoch sú 16 až 20 cm vyso
ké prehnuté manžety. Plášť sa nosí pra
videlne s rozopnutým goliercm. Spodok 
plášťa, je asi 30 cm od zeme.

(2) Vpredu má prišitých 12 malných 
gombíkov o priemere 28 mm, ktoré sú 
ozdobené dvojstranné okrídleným kolesom. 
Gombíky sú pre úradníkov I. a II. služob
nej triedy, ich takatebv, úradníkov sta
tusu III. v 5. a 6. platovej stupnici a 館・ 
ži®tov v I. platovej stupnici pozlálejié, 
ostatných gážistov a úradníkov štátusu Bl. 
postrisbrené. Sú prišité vo dvoch radoch, 
a to na každej strane š est. Pravostranné 
gombíky sa zapínajú do šies-tich dierok, 
vyšitých na ľavej filtrane. Keď je plášť úpl
ne zapnutý, zapína sa všetkých šesť gonr 
tíkov; pri otvorenom golieri zapínajú sa 
iba spodné štyri gorribíky.

(3) Vo výške posledného gombíka dolu 
na etra n á ch sú všité 18 cm široké a 20 cm 
hlboké vrecká, na 'ktoré fiú navrch našité 
20 cm dlhé a 10 cm široké ležaté -a látkou 
podšité chlo.pme, ktoré prikrývajú otvor 
vrecka.

C) Na chrbte má plášť obojstranný zá
hyb, ktorý 6a končí asi 40 cm dlhým roz- 
parkom. Rozparok sa dá zapínať na 3 až 
4 malé (16 mm) matné kovové gombíky. 
Vzadu v páše je dvojdielna 6 cm široká
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spona (dragún), ktorej vonkajšie konce sú 
všité do pozdĺžnych švov. Oba diele spo
ny isú preložené cez seba a zapínajú sa ni 
；tri veľké gombíky, 'tvaru a veľkosti ako 
predné. (Obraz č. 21.)

(■') Plášť je úplne alebo čiaistočne pod
šitý čiernou podšívkou. Vnútri po oboch 
stranách prednice sú náprsné 16 cm ši
roké a 20 cm hlboké vrecká.

ド)Na koncoch goliera sú prišité výlož
ky s dislinkčnými označeniami ako na blú
ze (§ 16).

(ľ) Služobný odznak, uvedený v § 17, 
ods. 2 a 3, je prišitý na von!kajšej stra.ne 
pravého rukáva v polovičnej výške medzi 
plecom a lakfom. Na rukáve môže sa no- 
6Í[ iba i s den odznak.

C) Na zapnutom golieri môže sa nosiť 
pri n.epriiaznivom počasí osdbílný 15 cm 
široký pripínací čierny kožušinový golier 
(obraz č. 17).

§ 12.

Plášť pre podúradníkov 
a zriadencov.

(Obraz č. 20.)
(*)  Plášf je zo silnej tmavobelasej pláš- I 

[ovej látky a je úplne alebo čiastočne pod- | 
šitý tmavou podšívkou. Spodok plášťa je 
aii 30 cm od zeme.

ド)Má mäkký preložený, ležatýt 7 cm 
šircký a iba zatvorený golier z látky pláš
ťa, klorý sa zapína drôteným háčkom. Na 
spodnej ľavej strane goliera je malá 4 až j 
5 cm dlhá páska, ktorá sa pri vyhrnutom 
gelieri pri nepriaznivom počasí zapína na 
čierne gombíky.

(")Na rukávoch sú 16 až 20 cm široké 
prehnuté manžety.

(り Na každej prednici je 6 od seba na 
rovnakú vzdialenosť prišitých gombíkov 
a na Ťavej prednici š es C obšítých dierok, 
Kcd je plášť zapnutý, sú horné dva gom
bíky na oboch stranách ači 18 cm od seba 
vzdialené, dolné asi 14 cm.

( j Na chrbte má plášE obojstranný zá
hyb 6 rozparkom (ako v § 11,ods. 4). Vza
du vo výške pášu je dvojdielna 6 cm šíro： 
ká «spona (dragún), ktorej vonkaisie konce 
gú všité do pozdĺžnych švov. Oba diele 
Gpony -3ú preložené cez seba a zapínajú sa 
na dva vclké gombíky tvaru a velkosti ako 
predné (obraz č. 21).

C) Na každej prednici po (Stranách sú 
všité 18 cm široké a 20 cm hlboké vrecká. 
Na vreckách je našitá 20 cm dlhá a 10 cm

široká ležatá chlopňa, ktorá je podšitá 
lúlkou. Chicpne sú našité tak( že prikrý
vajú otvor vrecka.

(り Gombíky na plášti sú čierne z ro
hoviny alebo z iného vhodného materiálu 
(môžu byl tiež kovové, tmavo morené). 
Sú ozdobené dvojstranné okrídleným ko
lesom a majú priemer 28 mm.

(ソ Plášť má vo vnútri na lavej prednici 
náprsné 18 cm široké a 20 cm hlboké 
vrecko.

(**)  Na golieri sú prišité súkenné výlož
ky podľa ustanovenia § 16, ods.1.Na vý
ložkách sú označenia ako na blúze a na 
oboch stranách goliera za výložkami sú 
prišité jednostranne okrídlené kolesá po
dľa § 8, ods. 2.

(*")  Na golieri môže 6a nc>sif pri ne
priaznivom počasí osobitný 15 cm široký 
pripínací čierny kožušinový golier (obraz 
č. 17).

§ 13.
Krátky vrchný kabát.

(Obraz č. 16.)
C) Krátky vrchný kabát je zhotovený 

z plášťovej látky. Látk-a je u úradníkov 
(úradníckych čakatelov), gážiislov a ich 
čakateľov farby čiernej, u všetkých ostat
ných zamestnancov farby tmavobelasej, 
a siaha asi 10 až 20 cm nad kolená. Je 
podšívaný tmavou podšívkou ktorá môže 
byť tiež z tmavej kožušiny.

(2) Skladá sa z dvoch prednic a z jed
ného zadného dielut ktorý je v celku stri
haný. Rukávy má bez manžet.

(3) Golier má ležatý, mäkký, preložený 
a zatvorený, ktorý <sa zapína na drótený 
háčik alebo čiernu látkovú olivu. N?, -spod
nej ľavej strane goliera je malá 4 až 5 cm 
dlhá pánska, ktorá 6a zapína na oba konce 
vyhrnutého goliera na malé čierne gombí
ky. Üradnici (úradnícki čakalelia), £áži<sli 
a ich čakatelia, nosia zamatový čierny 
golier, všetci cstatni zame-stnanci súkenný 
vo farbe látky.

(り Na každej prednici po boku je 18 
cm široké a 20 cm hlboké vrecka, s naši
tými 20 om dlhými a 10 cm širokými lát
kou podšitými ležatými chlopňami, ktoré 
prikrývajú otvor vrecka.

C) Na každej prednici je 5 od seba rov
nako vzdialených 26 mm širokých gombí
kov a na ľavej prednici 5 obsilých d“rok.

(t；) Gombíky sú u úradníkov I. a II. »slu
žobnej triedyt ich čakatelov, úradníkov 
štátusu III. v 5. a 6. platovej stupnici
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a u gážistov v I. platovej stupnici pozláte
né; u gážistov v II. a III. platovej stupnici, 
ich čakateľov a u úradníkov štátusu III. 
v 7. platovej stupnici postriebrené; u ostat
ných zamestnancov čierne.

(7) Vo vnútri na Ťavej sírane prednice 
je 18 cm široké a 20 cm hlboké vrecko.

(ツ Na golieri sú priši lé výložky a 
distinkčné označenia podfa § 16. Znak 
jednostranne okrídleného kolesa podfa 
§ & od«. 2 za výložkami goliera nosia iba 
podúradnícíj zriadenci, pomocní zamest
nanci a zamestnanci na výpomoc. Služob
ný odznak, uvedený v § 17, ods. 2 a 3, je 
prišitý na vonkajšej strane pravého ruká
va v polovičnej výške medzi plecom a lak- 
(om. Na rukáve 6a môže nosiť iba jeden 
odznak.

(p) Na golieri krátkeho vrchného kabá
ta môže sa nosiť pri nepriaznivom počasí 
osobitný 15 cm široký pripínací kožušino
vý golier čiernej farby (obraz č. 17).

§ 14.
Pláštenka.
(Obraz č. 22.)

(り Pláštenka je z tenšej plastovej látky 
a skladá 6貧 z dvoch predníc a z jedného 
zadného dielu; je u úradníkov (úradníc
kych čakateľov), gážistov a ich čakateľov 
[alby čiemei，a u ostatných zamestnancov 
[alby tmavobelasej.

ド)Má mäkký, preložený, ležatý a za
tvorený gc'lier. Úradníci a gázisti (ich ča
katelia) nosia golier čierny zamatový, 
Í)odúradníci a zriadenci súkenný vo farbe 
átky.

C) Pláštenka je bez rukávov a má na 
každej prednici pozdfž po jednom asi 40 
cm dlhom otvore, ktorý sa. v prostriedku 
zapína do obšitej dierky jedným veľkým 
čiernym gombíkom o priemere 26 mm. 
Otvory sú na to, aby pri zapnutej plášten
ke mohly 6a cez ne prestrčiť ruky. Pláš
tenka je tak dlhá ako plášf (§§ 11,12).

(り Na pravej prednici je prišitých 5 od 
seba rovnaká vzdialených čiernych gombí
kov o priemere 26 mm, ktoré 6a zapínajú 
do 5 obšitých dierok v spodnej páske, pri
šitej pod ľavú prednicu. Pláštenka je bez 
podšívky.

(*)  Pláštenka sa môže nosif tiež rozop
nutá a v tomto prípade je zapätá len čier
nou dvojdielnou sponou 6 olivou (obraz 
č. 23), ktorej každá čiastka má dĺžku aii 
10 cm. Spona je prišitá z vnútra pláštenky 
na oboch stranách predníc a<si vo výške 

druhého gombíka, a to tak, že koniec po
lovičného dielu «pony je prišitý od okraja 
pláštenky na 10 cm.

(,l) Golier 6a zapína drôtenými háčka
mi a 6Ú na nom prišité výložky s označe
niami podľa § 16. Jednostranne okrídlené 
kolesá za výložkami nosia iba zamestnan
ci, spomenutí v § 13, od<s. 8, veta druhá.

(；)Pláštenka 6a smie nosit iba v tom 
prípade, keď pri vykonávaní služby ne
bráni tomu osobná bezpečnosť zamestnan
ca. Posunujúci a cestovný personál pri 
vykonávaní služby pláštenku z bezpeč
nostných -dôvodov nosiť nesmie.

§ 15.

Gombíky.
(Obrazy č. 6( 7f 8.)

(*) Gombíky na rovnošate sú jednotné. 
Majú plafitickú ozdobu (obojstranne okríd
lené koleso) a tri veľkosti.

(3) Veľké gombíky majú priemer 28 
mm, nosia sa na plášti; prostredné majú 
priemer 26 mm, nosia 6a na blúze, krát
kom vrchnom kabáte a na pláštenke; ma
lé majú priemer 16 mm, prišívajú 6a na 
vrecká blúzy, na rukávy, na čiapku a vza
du na rozparok plášťa.

(3) Úradníci L a II. služobnej triedy, ich 
čakatelia, úradníci štátusu 111. v 5. a 6. 
platovej stupnici a gážisti v I. platovej 
stupnici, nosia kovové gombíky matné po
zlátené; ostatní úradníci štátusu III. a 
ostatní gážisti (ich čakatelia) kovové mat
né pofitriebrené. Podúradníci a zriadenci 
majú gombíky čierne z rohoviny alebo iné
ho vhodného materiálu; môžu byf tiež ko  
vové tmavo morené. Na pláštenke 6Û 
u všetkých kategórií gombíky farby čier
nej.

*

§ 16.

Výložky a distinkčné 
označenia.

p) Výložky sa nosia na golieri blúzy, 
plášfa, krátkeho vrchného kabáta a pláš
tenky. Sú u úradníkov I. a II. služobnej 
triedy (úradníckych čakateľov), u gážís- 
tov mimo služobnej triedy (ich čakaleľov) 
a u úradníkov štátusu III. zamatové; u 
všetkých ostatných zamestnancov súken
né.

(斗 Výložky sú farby tmavočervenej 
(bordò).

(コ)Tvar výložky pri atvorenej blúze je 
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nepravidelný kosodížnik, ktorého pravo
uhlá krátka a dlhá strana sa prišíva rov
nobežne s vonkajším okrajom goiiera (ob
raz č. 24). Tvar výložiek na podúradníckej 
a zriadeneckej blúzet na plášti úradníc
kom i zriadeneckom, na krátkom vrchnom 
kabáte a na pláštenke, je nepravidelný 
kcsodlžnik prispôsobený tvaru goliera, 
ktorého podlhovastý ostrý hrot leží 
v predĺženom hrote goliera a najdlhšia 
Gtrana je na vonkajšom okraji goliera (ob
raz č. 28).

P) Úradníci I. a II. služobnej triedy 
(úradnícki čakatelia) majú -okolo celej vý
ložky lemovanie. Je to pre I. služobnú 
triedu 4 mm a pre IL služobnú triedu 2.5 
mm široká jednoduchá šnúra z kovového 
pletiva zlatej farby (obrazy č. 25 a 31). 
Gá芝话ti v II. a III. platovej stupnici (ich 
čakatelia) a úradníci štátusu III. v 7. pla
tovej stupnici majú 2.5 mm široké lemo
vanie farby striebornej (obraz č. 25). Le
movanie je vyšité alebo prišité priamo na 

okraji výložky. Üradnici I. a II. služobnej 
(riedy v 1.až 5. platovej stupnici vpocíta- 
ne majú nad dolnou páskou lemovania eš
te 10 mm široký zlatom vyšívaný orna
ment, ktorý zobrazuje 10 čiastočne cez 
6eba preložených kolies vzadu zakonče
ných malým krídlom (obrazy č. 26, 27 
a 32). Podúradnící v I. a II, platovej stup
nici majú na prednej krátkej strane výlož
ky 3 mm širokú šnúru z kovového pleti
va slriebornej farby, ktorá je vyšitá priar 
mo (alebo prišitá) na okraji výložky (ob
raz č. 30).

E) Služobné postavenie je vyznačené 
na golieri — okrem lemovania a označe
nia, uvedeného v od配 4 — ornamentom 
vyšívaných lipových listov —1.a 2. pla
tová stupnica (obrazy č. 33 a 34) 一( alebo 
ružicami, ktoré môžu byť vyšívané alebo 
kovové. Ružice majú priemer 15 mm (ob
raz č. 29) a sú umiestené vedia seba na 
výložkách (obrazy č. 25 až 27, 30 až 32), 
a to v jednotlivých ka：tegóriách takto:
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: P-očel lipových 

listov olcbo 
ružíc:
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È 3

Osobilné označenie 
a poznámky:

Úradníci I. služobnej ilricdy

Úradníci I. a 11. služobnej Iriedy

Úradnícki čakatelia

b

2.

2 žlaté lipové 
listy

1 zlatý lipový 
lisi

Ú
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ne
 zlat

om
 vyší
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né

 
25

 nun
 aleb

o 4 
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m
 

šir
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é (vi
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. 4)

Úradníci 3. až 5. pla
tovej stupnice vpoil- 
lané majú nad dolnou 
pá&kou lemovania eite 
10 mm široký zlatom 

vyštvaný omament 
(obrazy も 26, 27, 32),

3. 
4
5.

3 zlaté ružice
2 alaté ruHcc
1 zlalá ružica

6.
7.

3 zla.lé ružice
2 zlaté ružice

Bez osabilného orna
mentu (obrazy £. 25 a 

311.
— 1 zlatá ružica

Gážidli mimo služobnej triedy

GAžísti-Cakatclia po složení doprav
nej alebo komerčnej skúíky 
Gážisli-čakalclia bez dopravnej ale
bo komerčnej skúšky

I. 2 zlaté ružice —

Bez osobitného orni- 
nícnlu (obraz t. 25).

n.

m.

3 striebor, ružice

2 slriebor. ružice

Ü
pl

ne
 stri

eb
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m
 vyíí
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- 

né
 2.5

 mm
 šir
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é 

1

一 2 slriebor. ružice

1 slriebor. ružica
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Kalcgória:
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Počet lipových 
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ruiic:
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Osobitné označenie 
a poznámky:

Podúradníci I.

II-

3 striebor, ružice

2 slricbor. ružice
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á

Pomocní zamestnanci a pom. z am. 
podľa § 135 vl,nár. E. 15/1927 Sb. 
z. a n. s určením pre kategóriu pod- 
úradnícku (I. a IL), a to iba po slo
žení predpísanej skúšky pre ich ka
tegóriu

— 1 slricbor. ružica

i Na pred
ne

j sv
isl

é 
vý

lo
žk

y 3 
m

m
 

J 
slr

ie
br

om
- vy

j
šn

úr
a Bez osobitného omá

meniu (obraz č, 30).

Zriadenci III.

IV.

3 alumíniové 
ružice

' 2 alumíniové 
ružice

—

Bez osobitného oma-

Pomocní zamcftnanci a pom. zam- 
podľa § 135 vl.nár. č. 15/1927 Sb. 
z. a n. s určením pre kategóriu 
zriadcncckú (III. a IV.l,a to iba po 
složení skúšky predpísanej pre ich 
kategóriu

— 1 alumíniová 
ružica —

mentu a bez lemovania 
(obraz 士• 28)-

(")Úradníci štátusu III. nosia takéto 
distinkčné označenia：

a) v 5. platovej stupnici 3 zlaté ružice 
bez lemovania,

b) v 6, platovej slupnici 2 zlaté ružice 
bez lemovania,

c) v 7. platovej stupnici ako gážistí mi
mo služobnej Iriedy v II. platovej stupnici.

E) Pomocní zamestnanci (tiež pomocní 
zamestnanci podľa § 135 vládneho naria
denia č. 15/1927 Sb. z. a n,), ak nemajú 
složené predpísané skúšky, určené pre ich 
kategóriu, a všetci zamestnanci na výpo
moc, nosia výložky bez označenia.

Služobné odznaky.

(リ Všeobecný služobný odznak sa nosí 
na ľavom nadlaktí. Je z červeného ne
poddajného plátna alebo z iného vhodného 
materiálu a má tvar 10 cm širokej ramen
nej pásky, na ktorej je vytlačené dvoj
stranné okrídlené koleso vo farbe čiernej 

alebo tmavobelasej. Na konci pásky je 
vhodná uzávsra (obraz č, 35).

ド)Prednostenský odznak nosia trvale 
poverení prednostovia a správcovia jedno
tlivých služobných miest a vedúci staníc. 
Prednostovia služobných miest a správco- 
cia staníc majú odznak zlatom vyšívaný, 
vedúci staníc striebrom vyšívaný. Námest
níci a substitúli alebo dočasní zástupco
via lento odznak nosiť nemôžu. Odznak 
má tvar štítu v rozmeroch 4X4 cm; zo
brazuje dvojstranné okridlemé koleso so 
štátnym znakom a je vyšívaný na čier
nom látkovom podklade [obraz と !3b)]. 
Odznak má okolo celého okraja vyšité 2 5 
mm široiké lemovanie. Štátny znak má vy
šívanie irojfar.eíbiné. Tento odznak sa nosí 
prišitý iná pravom hornom vrecku bliizy, 
na pravom rukáve plášťa alebo krátkeho 
vrchného kabáta. Na rukáve je priši-tý na 
vonkajšej strane pravého rukáva v polo
vičnej výške medzi lakťom a plecom. Od
znak nenosia tí zamesLnanci, ktorí majú 
nosit odznak podľa ods. 3.

P) Osobitný odznak pre vyšších úrad-
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níkov Mhfíslenstva dopravy a verejných 
prác a premávkových inišpeklorátov je 

určený pre úradníkov 1.až 5. platovej 
stupnice vpočílane a nahradzuje odznak, 
popísaný v ocls. 2. Odznak je iba zlatom 
vyšívaný a zobrazuje dvojstranné okríd
lené koleso so štátnym znakom (ako od
znak, uvedený v očú. 2), iba lemovanie 
má dvojiléf z ktorého vonkajšie je 4 mm 
šiiroké a vnútorné 1.5 mm 'široiké. Rozmer 
odznaku je 5X5 cm [obraz č. 13a)].

(り Služobný odznak pre ozbrojený 
strážny oddiel železničný (OSOŽ) nosia 
členovia tohto sboru íprišitý na ľavom ru
káve vo výške, kde sa nosí páska služob
ného odznaku, uvedeného v ods.1.Odznak 
je vyšitý na červenom súkennom podkla
de nifou farby striebornej a má tvar päť
uholníka (obra^z č, 36), ktorého horná stra
na je 6 cm široká a svislé strany sú 7 cm 
dlhé. Dolný koniec vybieha do hrotu,, kto
rého každá strana má dĺžku 4 cm. Odznak 
je lemovaný 2.5 mm širokou lemovkou 
slriebornej fajfby, pričom je ponechaný 2 
mm široký lá-tkový okraj. Na 1 cm od hor
ného okraja lemovania sú vyšité sriebomé 
15 mm vysoké a 2 mm hrubé veľké tla
čené písmená OSO2t pod ktorými v pro
striedku odznaku je prišité postriebrené 
kovové číslo pridelené členovi strážneho 
oddielu. Vedúci oddielu má na 3 mm nad 
dolným lemovaním prišitú alebo vyšitú 10 
mm širokú lomenú pásku strieboHiej farby 
(obraz č. 37). Okrem itohto odznaku majú 
členovia OSOŽ výstroj a výzbroj podľa 
osobitného predpisu ozbrojeného strážne
ho oddielu železničného.

C) Odznak pre vlakových revízorov 
(obraz E. 38) má oválny tvar rozmerov 
3X3.5 cm; je kovový a na povrchu emai- 
lovaný. V hornej ias^ti má štátny znak: na 
červenom podklade belasý trojkopec, do 
ktorého je zasadený strieborný slovenský 
dvojkríž. Pod znakom je pozlátené dvoj
stranné okrídlené koleso a po stranách 
znaku sú veľké belasé písmená SŽ. Nad 
spodným okrajom odznaku je červený ná
pis REVÍZOR. Na zadnej strane odznæku 
je hák na zavesenie. Odznak sa nosí na 
Ťavej klope kabáta pri kontrole cestov
ných 'lístkov.

(°) Minísrter dopravy a verejných prác 
môže ákrem odznakov, spomenutých v ods. 
1 aを 5t zaviesť a naríadif nosiť v niekto
rých prípadoch i oisoibi'tné odznaky a ozna
čenia inej úpravy; môže v rámci rozpočtu 
rozšíriť povinnosť nosenia rovnošaty, ale
bo ju obmadziťf prípadne nariadiť | 

sto rovnošaty nosít iba niektorý odznak 
(ods.1 až 5), alebo zavíe^í iný služobný 
odznak, prípadne označenie.

(:)Odznaky podľa ods. 2 a 3 môžu byť 
kovové alebo z iného vhodného materiálu.

Povinnosť nosenia služobnej rovnošaty 
a služobných odznakov,

§ 18.
Služobná rovnošata,

(')Úradníci slovenských železníc, ich 
己卽kaitelia, gážisti mimo služobnej triedy, 
ich čaikatelía, podúradníci a zriadenci, tak
tiež pomocní zam&stnanci a zamestnanci 
na výpomoc, sú povinní nosiť predpísanú 
služobnú rovnošatu pri výkone vonkajšq 
služby, ktorej osobitná povaha to vyža
duje alebo pri ktorej zamestnanci prichá
dzajú služobne do priameho styku s obe- 
censlvom.

(2) Služobnú rovnošatu podľa ods.1 6ú 
povmni nosiť

a) definitívni zamestnanci：
1,prednostovia staníc a ich ustanovení 

námestníci,
správcovia staníc,
zástupcovia v cudzích pohraničných 
sEmciach,
úradníci vlakového dozoru a dispozič
ní úradníci,
školní (cviční), •kom'airdujúci a vyše
trujúci úradníci； ak konajú tiež pravi
delne službu výpravcov vlakov, ďalej, 
ak túto službu konajú podfa rozvrhu 
služby ako vys'triedaci, alebo ak po- 
dTa rozvrhu služby sú určení pre in
špekčnú službu, 
výpravcovia vlakov, 
skladištní úradnícij
vozňoví úradníci,
gážísti, ktorí konajú službu vozňovú, 

2. vlakmajstri,
vlakvedúci,
vlakoví manipulan'ti,
sprievodcovia vlakov,

3. vedúci nádražnít
nádražní,
dozorcovia posunu,
posunovači,
zapisovači vozňov,

4. skladmajstri, a to iba, ak. konajú tiež 
vonkajšiu službu skladištnú, 
skladištní manipulant! ako vedúci sta
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nice, ako výpravcovia vlakov, alebo 
ak konajú službu vozňovú, taktiež v 
službe komerčnej, 
skladníci v službe komerčnej, 
staniční manipulan^ti ako vedúci sta
nice, ako výpravcovia vlakov, alebo 
ak konajú službu vozňovú, taiktiež ak 
sú ustanovení na nesamostatných sta*  
niciach, zastávkach a nákladišliach, 
staniční pomocníci,' ak konajú službu 
tranzitérsku (komerčný dozor), službu 
vrátnickú a na malých staniciach služ
bu spoločnú,

5. dozorcovia výhybiek, 
hra diári, 
výhybkári,

6. vodičia elektrických motorových voz
ňov,
vodičia vozidiel so spaľovacími mo
tormi, a to koľajových i cestných^ 
vyberači v autobusoch,

7. úpravcovia traie, 
strážnici trate,

8. kancelárski zriadenci, ak konajú von
kajšiu álužbu výkonnú,
vrátnici, ak konajú vonkajšiu službu 
výkonnúf

9. členova, ozbrojeného strážneho oddie
lu železničného (OSOŽ),

W. zamestnanci iných služieb ako pod 
c.1 až 9, ak konajú službu v cudzom 
štáte a ak medzinárodné smluvy inak
šie neurčujú;

b] ne definitívni zamestnanci:
1 .úradnícki čakatelia a gážisti-čakatelia 

po složení telegrafnej a dopravnej 
alebo telegrafnej a komerčnej skúšky, 
ak vykonávajú samostatne trvale ale
bo prevažne niektorú zo služieb( uve
dených pod pis m. a),

2 . pomocní zamestnanci a zamestnanci 
na výpomoc pri samostatnom trvalom 
alebo prevažnom výkone služieb, uve
dených pod písm. a).

§ 19.

Služobné odznaky.

(り Gážisti mimo služobnej (triedy (ich 
čakateliaレ podúradníci a zriadenci, slo
venských železníc, ďalej pomocní zamest
nanci a. zamestnanci na výpomoc, sú po
vinní pri výkone stráženia hate alebo 
vonkajšej dozornej alebo revíznej služby 
nosiť všeobecný álužobný odznak podľa 

§ 17, ods.1,ak nie sú povinní nosiť slu
žobnú rovnošatu podľa § 18.

(2) Povinnosť nosenia všeobecného slu
žobného odznaku (ods.1)je spojená 6 vý
konom týchto služieb:
a) dielmajstrov I. a II. tóedy v impreg

načných závodoch, v štrkovniach, re
žijných a návesfcnýdh dielňach, 
mos'tmajs'trov, 
návestných majstrov, 
ítraťmajstrov,
fikladmajslrov v službe vo z ebne j a zá- 
sobárenskej (v službe 'komerčnej iba 
■vtedy, ak nie sú povinní nosiť rovno
šatu podľa § 18), 
vo'zmajsitrov,
skladištných ma-nipulautov a skladní
kov, ak nevykonávajú službu komerčnú, 
mostných zámočníkov, 
návestných zámočníkov;

b) všetkých nedefinitívnych zamestnan
cov, ktorí konajú trvale alebo prevaž
ne službu na miestach, uvedených pod 
písní, a).
(3) Pri mimoriadnych pomeroch môže 

železničný správny úrad nariadiť, aby vše- 
oíbecný služobný odznak nosili všetci za・ 
me^Lnanci (alebo určité kategórie), ktorí 
vykonávajú službu v železaičných objek
toch alebo na nich a ktorí nie sú povinní 
nosiť rovnošatu podľa § 18.

｛リ Revízori vlakov pri výkone ich 
funkcie sú povinní nosíf služobný odznak 
podľa § 17, ods. 5.

Služobná rcvnošata a služcbné odznaky 
ako naturálny príjem.

§ 20.

(り Úradníci slovenských železníc (ich 
čakateliaレ gážisti mimo služobnej triedy 
a ich čakatelia, pri výkone služieb vyme
novaných v § 18, obstarávajú si predpísa
nú služobnú rovnošatu na vlastné útraty. 
Ako náhradu na zaopatrenie prvej rov
nošaty podľa tohta nariadenia obdržia 
osobitný obstarávací príspevok a pre ob
novenie tejto rovnošaty udržovací príspe
vok. Výšku obstarávacieho a udržovacie- 
ho príspevku a podmienky ich vyplácamia 
určí Ministerstvo dopravy a verejných 
prác po dohode s Ministerstvom financií.

(ラ Všetci ťJslainí ■definitívni zamest
nanci slovenských železníc 3 pomocní za
mestnanci podľa § 135 vládneho nariade*  
nia č. 15/1927 Sb. z. a n., ktorí sú povinní 
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mosif služoibinú rovnošaitu podľa § 18, ob
držia služobnú rovnošatu v naturáliách 
ako osobné súčiastky (ad personám), kto
ré prechádzajú po uplynulí užívacieho 
času do ich vilastnidtva. Užívací čas pre 
prídel služobnej rovnošaty podlá tohto 
odseku počíta sa podľa prílohy ,(A" lohto 
nariadenia,

(3) Nedefinitívnym zamestnancom 
(okrem čaka'teľov, uvedených v ods.lt a 
pomocných zamestnancov podE § 135 
vládneho nariadenia č. 15/1927 Sb. z. a 
n.), ktorí konajú trvale alebo prevažne 
službu na miestach, na ktorých definitívni 
zamesitnanci by mali nárok -na prídel slu
žobnej rovnošajty ad personám (ods. 2), 
vypožičiava služobnú rovnošatu železnič
ná správa v rámci príslušných položiek 
rozpočtu a iba v čase ich určenia pre túto 
službu. Tento prídel rovnošaty je príde
lom inventárnym a skutočný užívací čas 
pre jednotlivé kategórie je uvedený v prí
lohe „B'*  tohto nariadenia. Zásadne inven
tárne rovnošalové súčiastky môžu sa vy
meniť až po ich úplnom opotrebeni, ale 
najskôr po uplynutí ich užívacieho času. 
Distinkčné označ&nia na inventárnu slu
žobnú rovnošatu musí si každý zamestna
nec obs taraf na svoj náJdad.

P) Všetci zamestnanci sú povinní zná- 
šat náklad na prípadné zmeny odznakov 
a distinkčných označení, ak nejde o sú
časný prídel služobnej rovnošaty alebo 
niektorej jej súčiastky.

P) Zamestnanci, ktorí majú nárok na 
prídel služobnej rovnošaty ad personám 
(ods. 2) a sú pridelení neskoršie k služ- 
lbet kde nie sú podľa § 18 povinní nosiť 
služobnú rovnošatu a pri lom užívací čas 
im pridelených súčiastok služobnej rovno
šaty este neuplynul, musia tieto súčiastky 
vráti C, alebo zaplalit alikvo'lný diel za čas 
ich nedonosenia. V takomto prípade za
počíta sa zamestnancom alikvolný diel 
skutočného nákladu na rovnošatu alebo 
niektorú súčiastku.

じ)Us tanovenia ods.1 až 5 platia aj pre 
prípady rozšírenia povinností nosiť služob
nú rovnošatu podľa § 17, ods. 6.

Všeobecné a prechodné ustanovenia«
§ 21.

I1) Čiapka, zimná čiap-ka a krá't-ky vrch
ný kabát, ktoré sa priderujú alto odevné 
súčiastky podľa vládneho nariadenia č. 
133/1934 Sb. z. a n.( prídefujú sa od účin
nosti ifohto nariadenia podľa popisu (for

my), uvedeného v§§3až6av§13 tohto 
nariadenia.

(2) Pre úpravu všetkých ostatných 
odevných zimných, ochranných a dopln
kových súčiastok, ako aj ich prideľovanie, 
platia ustanovenia vládneho nariadenia č. 
133/1934 Sb. z. a n. s tým rozdielom, že 
užívací čas čiapky pre definitívnych za
mestnancov a pre pomocných zamestnan
cov podľa § 135 vládneho nariadenia č. 
15/1927 Sb. z. a n. je dva roky, a pre vše
tkých ostatných zamestnancov tri roky.

C) Tí zamestnanci, ktorým sa prideľujú 
niektoré odevné súčiastky ako súčiastky 
rovnošaty podľa tohto nariadenia, nemajú 
na ne nárok podľa vládneho nariadenia č. 
133/1934 Sb. z. a n.

C) Pod služobným odznakom, ktorý je 
uvedený v osobitnej časti prílohy k vlád
nemu nariadeniu č. 133/1934 Sb. z. a n., 
treba rozumief všeobecný služobný od- 
znák podľa § 17, ods.1 tohto nariadenia. 
Tento služobný odznak $a neprideľuje 
tým zamestnancom, ktorí nosia služobnú 
rovnošatu v smysle § 18 tohto nariadenia.

§ 22.
C) Zásoba rovnošaty, ktorá je ešte na 

sklade v zásobárni podniku Slovenské že
leznice, použije sa pre prídel rovnosaty až 
do úplného vyčerpania s tým rozdielom, 
že výložky musia vyhovovať § 16, taktiež 
gombíky na plášti a na králkom vrchnom 
kabáte musia byť vymenené za gombíky, 
uvedené v § 15.

ド)Nové objednávky smú 6a robí f iba 
podľa tohto nariadenia. Objednávky, kto
ré do účinnosti tohto nariadenia neboly 
uskutočnené, sa zadržia a pozmenia podľa 
tohto nariadenia.

C) Príslušné orgány objednajú urýchle
ne -taký počet čiapok, uvedených v §§ 3 
až 5, a'by zásobáreň podniku Slovenské 
železnice mohla do času, ktorý určí Mini
sterstvo dopravy a verejnych prác, podeliť 
novými čiapkami všetkých zamestnancov, 
ktorí majú nárO'k na prídel čiapok in na*  
iura, a to bez ohľadu na to, či užívací čas 
z predošlého prídelu už uplynul.

P) Zimné čiapky, ak sú ešte na sklade, 
budú sa i naďalej prideľovať až do úplného 
vyčerpania zásoby s lým rozdielom, že sa 
na nich starý odznak vymení za odznak 
po-dľa § 6, ods. 2.

C) Užívací čas starých súčiastok rov
nošaty sa nemení okrem čiapok, spomenu
tých v ods. 3. Ak neuplynie užívací čas 
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pridelenej zimnej čiapky, blúzy, plášťa 
□lebo králkeho vrchného kabáta do 31. 
decembra 1941,je povinný každý zameôt- 
nanec, ktorý má taký prídel in nalura, 
výložky, distinkčné označenia a ostatné 
odznaky na týchto súčiastkach, ďalej gom
bíky na plášti a na krátkom vrchnom ka
báte, do tohto termínu na vlastné trovy 
vymeniť podľa ustanovení tohto nariade
nia.

§ 23.
(*)  Úradníci (úradnícki čakatelia) a gá- 

žisli (ich čakatelia), ktorí sú povinní nosif 
služobnú rovnošatu a na zaopatrenie a 
udržovanie itejto dos*lali,  poťažne dostá
vajú, osdbitný obstarávací a udržovací prí
spevok, musia si najneskoršie do 31.de
cembra 1941 z vlastných prostriedkov za
obstarať rovnošatu podľa tohto nariade
nia.

C) Zmeny rovnošaty u úradníkov, 
úradníckych čakatelov a gižistov (ich ča- 
kaセeTov), nesmú sa slaf po jednotlivých 
čiaslkach, ale naraz. Plášť a krátky vrch
ný kabát, ak je v dobrom stave, musí byf 
novej úprave prispôsobený. Čiapka musí 
byf vymenená celkom. Stará zatvorená 
blúza môže sa donosiť, ale di'S'ti'íikč.né 
označenia a ostatné odznaky musia byf 
vymenené a doplnené naineskoršie do 31. 
decembra 1941. Táto blúza má sa prispô
sobiť lak, že bude maf strih, aký má pred
písaný zatvorená blúza pre podúradníkov 
a zriadencov, pri čom gombíky «a odznaky 
musia vyhovovať tomuto nariadeniu. Sta
ré nohavice sa môžu donosiť bez zmeny.

§ 24.

(り Rovnošata musí sa udržovať vždy v 
dobrom stave a v čistote.

(2) Úmyselné predča,sné opotrebenie a 
zničenie rovnošaty pridelenej in natura 
môže byť predpísané vinníkovi k náhrade.

§ 25.

(')Rovnošata sa zásadne nosí iba do 
služby.

广)Okrem služby môže &a rovnošata, 
nosif iba pri štátnych slávnostiach, pri 
verejných oslavách a iných p-ríl ežit os Ha ch, 
usporiadaných štátnymi úradnú, Hlinko
vou slovenskou ľudovou stramou alebo jej 
odbormi, Hlinkovou 顔 rdou, Hlinkovou 
mládežou, ďalej pri oslavách a iných príle- 

ži'tos'tiach, u'Sporiadaných štátom uzna-ný- 
mi politickými organizáciami národnost
ných skupín, a štátom povolených verej
ných kultúrnych, športových a podobných 
organizácií. Rovnošata sa môže nosiť >tiež 
pri rodinných a osobných slávnostných 
prileži'tO'Stiach (svadba, pohreb a pod.), do 
kostolov a pri slávnostiach štátom uzna
ných cirkví.

(3) Ministerstvo dopravy a verejných 
prác môže nariadiť aj povinné nosenie 
rovnošaty v niektorom z prípadov, uve
dených v ods. 2, ako aj v iných odôvod-i 
nených prípadoch.

(り Penzisti môžu nosiť rovnošatu iba 
pri príležitostiach, uvedených v ods. 2; 
v iných prípadoch iba s povolením Mini
sterstva dopravy a verejných prác.

§ 26.

f1) Okrem označení, služobných a oso- 
biitných odznakov, určených týmto naria- 
denínit na rovnošate sa môžu no^iE iba tie 
vyznamenania, pamätné medaile, odznaky 
a pod.( ktorých nosenie minister dopra
vy a verejných prác výslovne povolí. Lieto 
6a nosia zpravidla na hrudi na ľavej stra
ne blúzy.

f) Ptí smútku povoľuje sa nosiť na ľa
vom nadláktí smútočná páska.

§ 27.

C) Ak odpadne povinnosť nosiť služob
nú rovnošatu alebo jej niektoré súčiastky, 
z-anikne nárok na. (prídel rovnošaty alebo 
jej súčiastok.

(3) Ustanovemia §§ 6, 7„ § 9, ods. 2 až 
8, §§ 10,11,13,16 a § 17, od-s.1 a 2 vlád
neho nariadenia č. 133/1934 Sb. z. a n. 
platia obdobne i pre toto nariadenie.

(3) Úradníci, ich čakatelia, gážisti mimo 
služobnej triedy, ich čakatelia, a všetci 
ostatní definitívni a pomocní iamestnancit 
ktorí nie sú povinní nosiť rovnošatu, mô
žu služobnú rovnošatu nosiť podľa ufita- 
novení tohto nariadenia, ale musia si ju 
obstarať na vlastné útraty.

• § 28.

(り Ustanovenia tohto nariadenia) sa 
vzťahujú — okrem §§ 16t 17 a 27 — i na 
zamestnancov železníc v súkromnej pre
vádzke. Pokiaľ však ide o čiapky, maíú 
byť na nich označenia, uvedené v 'tomto 
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nariadení (obrazy č.10 a 11), nahradené 
inými vhodnými označeniami. Tieto ozna
čenia, ako aj di&linkčné označenia a slu
žobné odznaky >na rovnošate zamestnan
cov železníc v súkromnej prevádzke, pod
liehajú schváleniu Ministerstva dopravy a 
verejných prác.

ド)Ustanovenie ods.1 nevzťahuje 6a na 
drobné železnice! ktoré 6n povinné pred
kladať predpis o služobnej rovnoša'lc svo
jich zames'Lnancov na schválenie Minister- 
slvu dopravy a verejných prác.

Záverečné ustanovenia,
§ 29.

Zrušujú sa všetky právne predpisy, 
ktoré odporujú tomuto nariadeniu; zrušu
jú sa najmä ustanovenia vládneho naria
denia č.1344934 Sb. z, a n.

§ 30.

To'to nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister do
pravy a verejných prác.

Dr. Tuka v. r. 
Stano v. r.
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Príloha “A" k vládnemu nariadeniu č. 221/1941 SI. z.

扁 Služobná kMeg6ria.
ぞ služobné použi Lie：

Súčiastky š EA
記E

Pozn&mka;

1 2 3

čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

4 _

2
« 2 

1*/ í

5

1 5

1 Mádražni

2 Skladní manipulanti:
a) vedúci stanice alebo vý

pravcovia vlakov

b) v službe komerčnej alebo 
vozňovej

čiapka 
blúza 
□ □havice 
pláš[ 
čiapka pri výkone 
dopravnej služby')

2
2 
1%
4

3

•) Vedúci stanice obdrží iba 
ak koná službu výpravcu vla
kov.

čiapka 
blúza 
□ ohavice 
krátky vrchný 
kabát

2
2 
1リ：

6

3 Vlakvedúci čiapka 
blúza 
nohavice 
plást

2
2 
パム

4

4 Vlakoví manipulan ti čiapka 
blúza 
nohavice 
plást

2 
2 
Vít
4

5 1 Dozorci posunu. čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

2 
2 
l*/2

4

Vodičŕi elektrických motoro
vých vozňov")

I II

! čiapka 
j blúza 

nohavice

2 
2
Vít

')Netýka sa vodičov drczln 
s molorickým pohonom.

1 71
II Vodičia vozidiel so spafovací- 

oii motormi, a ,to kofajových 
i cestných*)

čiapka
[blúza
i nohavice

2
2 
ľ/s

*) Netýka sa vodičov drezín 
s motorickým pohonom*

8 i Skladníci v službe komerčnej čiapka 
blúza

! nohavice
i krátky vrchný 
j kabát

2 
2 
ľ/í

5

9 Staniční manipulanti:
1 a) vedúci stanice alebo vý-

1 pravcovia vlaJcov

j b) v službe vozňovej alebo 
ustanovoni v nesamostal- 
nÿch stasiicíach, zastávkach

! a nákladíštiach

■ Čiapka 
blúza 

i nohavice 
i plást 

čiapka k výkonu 
dopravnej služby')

2
2 
1*/=
4

3____ 一

ツ
机

6

")Vedúci slanice obdrží iba 
ak koná službu výpravcu vla
kov.

čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát
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1 Po
lo

žk
a:

 I
Služobná kategória, 
služobná použitie;

Súčiastky 
rovnošaty: ヌ s o J c J1つ

Poznámka:

1 2 一 _3_ 4 S

10 Dozorcovia výhybiek čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

2 
2 
1*/ í

5

11 Hradí &ri čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

2
2 
1%

6

12 Kancelárski zriadenci, ak ko
najú vonkajšiu službu výkonnú čiapka 

blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

2 
2
1喩

6

13

14

PosunovaČi čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

2
2 
1】厶

4

Sprievodcovia vlakov： 
a) osobných a nákladných 

s osobnou dopravou

b nákladoýck

iiapka 
blúza 
nohavice 
plášf

2
2 
1%
4

Čiapka 
blúza 

1 nohavice 
pláš(

2 
2 
l'/s 
5

15 Vyberači v autobusoch Čiapka 
blúza 
nohavice 
plášt

2 
2 
N/e 
4

16

17

Úpravcovia trate Čiapka 
blúza 
nohavice 
plášt

2
2 
l*/s
4

Vrátnici:
a) pri osobnej doprave

b) vo výhrevniach, dielňach 
a správkárňach

čiapka 
blúza 
nohavice 
plášt

2 
2 
P/=
4

čiapka 
blúza 
nohavice 
plášt

2
2 
1%
5

18 Zapisovači vozňov 

i

čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

2
2 
1%

5
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言 o
X

Služobná kategória, 
služobné použitie:

1 Súčiastky
i rovnošaty：

I Už
ív

ac
í 

ča
s 

(r
ok

ov
):

Poznámka:

1 2_ ! 3 4 5

19 ! Staniční pomocníci:
1 a) ak konajú službu trancili-
j ra (komerčný dozor), alebo

na menších staniciach služ
bu spoločnú (slan. pam.
spol.)

čiapka 
blúza 
nohavice 
kráLky vrchný 
kabát

2 
2 
V/:

5 i

1 b) v trvalej službe vrátnika 
； pri osobnej doprave

čiapka 
blúza 
nohavice 
plášC

2 
2 
ľ/s
5 i

20 Strážnici traie čiapka 
blúza 
nohavice 
plášť)

2
2 
1*/-
5

•) Pri pravidelnom výkone 
služby pochôdzkára obdržia 
miesto plášta kr豆tky vrcluiý 
kabát.

21

1

Výhybkári Čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

2 
2 
l>/s

5

22 Členovia ozbrojeného strážne
ho oddielu železnú čného
(OSOŽ)

čiapka 
blúza 
nohavice 
plášf

2
2 
1% 
6')

•) Pri trvalom výkone služby 
vodičov psov užívací das plášCa 
sa skracuje na 5 rokov.

23 Definitívni zamestnanci ostat
ných služieb v cudzom §tát© — !
§ 18, ods. 2, písní, a), č.10 — í 

1 (ak medzinárodné smluvy inak- | 
卜 Sie neurčujúめ

čiapka 
blúza 
nohavice 
králky vrchný 
kabát

2 
2
Vít

5

•) Ak nedostávajú obstarávací 
a udrzovaci príspevok.
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Príloha “B" k vládnemu nariadeniu 瓦 22ľl941 SI. z.
Po

lo
žk

a:
!

Trvalý (prevažný) 
výkon služby:

Súčiastky 
rovnošaty:

1 Už
iv

ae
i

1 (ro
ko

v)
：

Poznámka:

1 2
1 一 3 l_ 4 _

1 3 
! 2
! 6 
i
í 3

・一一一 5 一

1 Vedúceho slanice čiapka 
blúza 
nohavice 
plást
Čiapka pri výkone 
dopravnej služby\

')Ak koná samostatne službu 
výpravcu vlakov.

2 Výpravcu vlakov čiapka 
blúza 
nohavice 
plást
čiapka pri výkone 
dopravnej služby

3
3

6

3

3 Staničného manipulanla v služ
be vozňavej alebo v nesamo- 
slalcých staniciach) zastáv
kach a nákladiitiach

čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

3
3
2

6

4

5

U

Skladníka v službe komerčne; 5iapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

3
2
2

6

Posunovača čiapka 
blúza 
nohavice 
kráiky vrchný 
kabát

2% '
2 
ľ/s

5

Výhybkára čiapka 
blúza 
nohavice 
kra 1ky vrchný 
kabát

3
3
2

6

3
2 
2

6

i
7

g

Staničného pomocníka:
a) ak kon创 službu tranzitéra 

(komerčný dozor), alebo na 
menších staniciach službu 
spoločnú (staň, pom. spol.)

b)ユk koná službu vrátnika pri 
osobnej doprave ;

čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

čiapka "
blúza 
nohavice 
plást

3
2
2
6

V ozbrojenom strážnom oddie- 1
Ic žclczniinom (OSOŽ)

čiapka 
blúza 
nohavice 
plást

3
2 
2 
6'l

*) Pri trvalom výkone služby 
vodičov psov užívací čas pláí- 
い sa skracuje na 5 rokov.

V cudzom Stálé — § 18, ods. 2, 
písní, a), Č.10 — (ak medziná- 
r°dné smluvy inakšie neur-

čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

L *) Ak nedostávajú obslarúvaci 
a udržovaci príspevok.

J
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胃 
た
n 

w 
d

1

I
Trvalý (prevažný) |

výkon služby:
Súčiastky 

rovnošaty:

j 1 Uží
va

cí
 1 

ュ
微

?

Poznámka:

2 3 5

10 Sprievodcu vlakov:
a) osobných a nákladných

8 osobnou dopravou

b) nákladných

čiapka 
blúza 
nohavice 
plášC

3 
2
2 
5

Čiapka 
blúza 
nohavice 
plášt

3 
2
2 
6

11 Výhercu v autobusoch čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

3
2
2

5

12 Vodiča elektrických motoro
vých vozňov')

čiapka 
blúza 
nohavice

3
2
2

•) Netýka sa vodiča drezln 
s motorickýni pohonom.

13 Vcdiča vozidiel so spafovacími 
motormi, a to koľajových i 
cestných*)

čiapka 
blúza 
nohavice

3
2
2

")Netýka sa vodiča drezin 
6 motorickým pohonom.

14 Strážnika traie čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

3
3
2

6り

*) Pri pravidelnom výkone 
služby pochôdzkára obdrží 
miesto pláž ta krátky vrchný 
kabát-

15

1€

,Úpravcu trate

1

Čiapka 
blúza 
nohavice 
plášf

Zapisovača vozňov čiapka 
blúza 
nohavice 
krátky vrchný 
kabát

3
3
2

6卜
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Príloha „C**  k vládnemu nariadeniu č. 221/1941 SI. z.
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Obr. č. 2.



742 Sloveni ký z á k o n n í k č. 221.

Obr. č. 3b.
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Obr. č. 4.
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Obr. č. 13b.

Obr. č. 13a.
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Obr. č. 14a.
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Obr. č. 14b.
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Obr. č.15.
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Obr. č. 19a,
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Obr. č. 19b.
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Obr. č. 20.
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Obr. £. 21.
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Obr. & 23.
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Obr. č. 27.
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Obr. č. 31.
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Obr. £. 34.
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Slovenský zákonník
Čiastka 59, Vydaná dňa 4. októbra 1941. Ročník 1941.

OBSAH: 222, VyhláSka. mím s tra {inomcil o vydá ni slovenských dvadsatkorunových minci.

222.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 1.októbra 194í

o vydaní slovenských dvadsaťkoninových 
minci.

Podfa § 1,ods. 2 a § 9 vládneho naria
denia č. 45/1939 SL z. vyhlasujem:

§ t
Dvadsafkorunová minca má na lícnej 

strane v prostriedku umiestený znak Slo
venskej republiky. Okolo znaku po hornom 
okraji mince je nápis „SLOVENSKÁ RE- 
PÚBLIKA*\  Nad znakom je letopočet raz
by. Pod znakom sú dve skrížené lipové ha
lúzky a pod ich koncami písmená “F. S“ 
(značka autora návrhu].

Na druhej strane mince sú umiestené 
stojace postavy sv. Cyrila a sv. Metoda a 
pod nimi stuha, ktorej konce gú stočené. 
Nad ľavým koncom stuhy je vyobrazená 
Božia muka, nad. pravým Pribinov kosto
lík, Pod stuhou ha dolnom okraji mince je 
povalený pohanský idol. Pri lavom okraji 
mince je číslica „20", pri pravom skratka 
“Ks", označujúce hodnotu mince.

Plaistiku oboch strán mince uzaviera 

po okraji plochá obruba 6 perlovcom pri
liehajúcim k nej zvnútra. Okraj mince je 
vrúbkovaný.

Minca je 50% zo striebra, 40% z médi, 
5% z niklu a 5% z činku. Váha mince je 15 
gr. Priemer mince je 31 mm.

Slovenská národná banka začne vydá
vať dvadsaíkorunové mince u svojho hlav
ného ústavu v Bratislave a u svojich fi
liálok počínajúc dňom 6. októbra 1941.

§ 3.
Dvadsaíkorunových mincí dá sa do 

obehu za 50 miliónov Ke.
Dr. Pružinský v. r.

Kresba:

The： Andrej v Bratislave, Trieda kräFa Alexandra C.12.

Cena Ks 1.—.
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Slovenský zákonník
Čiastka 60. Vydaná dňa 10. októbra 1941. Ročník 1941.

OBSAH: (223.—224.) 223. Nariadenie s mocou zákona o úprave nieklorÿch platových pomerov 
počatí bramncj pohotoivosti štátu. — 224, Nariadenie s mocou zákona, ktorým sa doplňuje 
zákon ろ‚280/194Û SI. z, a vydávajú dalCie predpisy o civilnej protileteckej ochrane.

223.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 24. septembra 1941 

o úprave niektorých platových pomerov 
počas brannej pohotovosti štátiL

Vláda Slovenskej republiky podTa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaduje;

Diel prvý.
Úprava niektorých platových pomerov 

vojenských gázistov z povolania a iných 
štátnych (verejných) zamestnancov.

Počas brannej pohotovosti štátu patrí 
všeLkým príslušníkom brarniej moci stra
vovanie a ubytovanie v rozsahu a za pred
pokladov určených predpismi, ktoré vydá 
Ministerstvo národnej obrany v dohode 
6 Ministerstvom financií.

§ 2.
(')Cínovné vojenských gážistov z po

volania 6a vypláca počas brannej pohoto
vosti štátu vždy štvrEročne vopred.

円 Počas brannej pohotovosti štátu pa
tri ženatým vojenským gáZistom z povo
lania činovné podľa skupiny miest, do kto
rej je zaradené ich posledné trvalé pôso
bisko v mieri.

(3) Slobodným vojenským gážistom z po
volania patrí počas brannej pohotovosti 
stálu, pokiaľ konajú službu v zápolí, cinov- 
né ako v mieri; pokiaľ však konajú službu 
v poli, patrí im toto činovné len na čas 
Iroch mesiacov, počítajúc od prvého dňa 
mesiaca, nasledujúceho po vyhlásení bran
nej pohotovosti štátu. Ak branná pohoto- 
vosf štátu bola vyhlásená prvého dňa v me
siaci, počína lehota už týmto dňom. Slo
bodným vojenským gážístom z povolania, 
pokiaľ sú v poli, patrí po uplynutí trodh 
mesiacov paušálny mesačný príspevok na 

uhradenie výdavkov za uloženie svrškov, 
vyplácaný súčasne so slušným, a to：

a) gážistom mimo služobnú
triedu......................................Ks 50.—

b) dôstojníckym čakateTom 
a dôstojníkom 8. až 6. piato  
vej stupnice............................ Ks 100.—

*

c) dôstojníkom 5. až 3. pla
tovej stupnice........................Ks 200.—

d) dôstojníkom 2, a 1.plato
vej stupnice............................ Ks 300.—

(■*)  Za slobodných v smysle ods. 3 sa 
po'kladajú tiež ovdoveli, rozvedení alebo 
rozlúčení vojenskí gážißti z povolania, ak 
neudržujú spoločnú domácnosf aspoň s jed
ným diefafom (chovancom), na ktoré patrí 
výchovné.

f) Ženatým vojenským gážistom z po
volania, ktorí počas brannej pohotovosti 
štátu konajú službu u útvarov v poli, vy
pláca 6a zo služobného platu suma zodpo
vedajúca jednej tretine služobného stupňa 
a) príslušnej platovej stupnice a zaokrú
hlená na časf deliteľnú stom tak, že zo
statok 50 Ks alebo vyšší sa zaokrúhli na 
100 Ks, neprizerajúc na nižší zostatok. 
Ostatná časf služobného platu, ako aj prí
padný vyrovnávací alebo povahou mu zod
povedajúci osobný prídavokf doplňovací 
prídavok ženatých, mimoriadny príspevok 
a príplatok žena'tých vypláca sa manžel
ke, pričom sa z nej odčítajú všetky podľa 
platných predpisov prípustné srážky.

(2) Ženatý vojenský gážista z povoJania 
môže ohľadom vyplácania služobného pla
tu urobiť v proispech svojej manželky aj 
priaznivejšie opatrenie( ako je uvedené v 
ods.1.

(3) Slobodný vojenský gážis'ta z povo
lania so svojím služobným platom a žena
tý vojenský gážista z povolania s tretinou 
svojho služobného platu (ods.1,veta prvá), 
môže čo do vyplácania týchto pôžitkov 
ním určenému zmocnencovi uro-biť aké
koľvek opatrenie. Súčasne dvoch zmoc

Ccna 3.20 Ks.



762 Slovenský z á k o n n í k č. 223.

nencov nemožno ustanoviť. Zmena učine
ného opatrenia je prípustní len v prípa
doch, odôvodnených záväznými okolno- 
efami.

§ 4.
Vojenskí gážistí v zálohe podržia 

v čase, v ktorom prechodne konajú činnú 
vojenskú službu, počais brannej pohotovo
sti štátu, civilný služobný, poťažne odpo- 
čívny (zaopatrovací) plat, nakoľko sú:

a) štátnymi zamestnancami, na ktorých 
sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 103/1926 
Sb. z. a n.,

b) štátnymi zamestnancami, ktorých ná
rok a výmera služobných platov za výko
nu činnej služby vojenskej sa riadi podľa 
výslovného ustanovenia predpisov, vyda
ných na základe § 210 zákona č. 103/1926 
Sb. z. a n“ obdobou predpisov, platných 
pre štátnych pragmatikálnych zamestnan
cov,

c) definitívnymi zamestnancami Sloven
ských železníc a čakatermi na miesta tých
to zamestnancov,

d) štátnymi, obecnými (mestskými) ale
bo obvodnými lekármi, na ktorých sa vzťa
hujú ustanovenia vládneho nariadenia る 
23/1927 Sb. z. a m,

e] učiteľmi ľudových a meštianskych 
škôl, na ktorých sa vzťahuje ustanovenie 
zákona č.104；1926 Sb. z. a n,,

f) zamestnancami, na ktorých sa vzťa
hujú ustanovenia § 212 zákona č. 103/1926 
Sb. z. a n. alebo §§ 73 a 81 zákona č. 190/ 
1939 SI, z., ak sú ich platové a služobné 
pomery rovnocenné alebo obdobné plato
vým a služobným pomerom zam½tnancov, 
uvedených pod písní, a) až c),

g) požívateľmi odpočívnych (zaopatro
vacích) platov, vyplácaných zo štátnych 
alebo iných verejných prostriedkov,

(2 ) O^oby, uvedené v ods,lt nemajú ná
rok na vojenský služobný plat. Ak by však 
ich vojenský služobný Hat bol vyšší ako 
civilný služobný (odpočívny alebo zaopa
trovací) plat, dostanú príslušný rozdiel ako 
doplatok. Rozdiel 6a určí srovnaním civil
ného a vojenského platu po obojstrannom 
odpočítaní všeobecných a osobitných srá
žok podľa úsporných opatrení personál
nych a penzijného príspevku.

(3 ) Doplatok podľa ods. 2 je vyňatý 
z exekúcie a nezapočítava 6a pri výpočte 
príjmu podrobeného exekúcii (zaifiíeniu, 
zabaveniu a postúpeniu).

(ッ S hradiska predpisov o dani dôchod
kovej považuje sa civilný služobný (odpo

čívny alebo zaopatrovací) plat, patriaci 
podľa ods.1 a prípadný doplatok podľa 
ods. 2, až do výšky príslušného vojenské
ho služobného platu, za vojenské služobné 
pôžitky v smysle § 2, č, 3 zákona o pria
mych daniach.

C) Okrem civilného platu a prípadného 
doplatku podľa ods. 2 podržia si vojenskí 
gážiáti v zálohe, uvedení v ods.lt počas 
prechodnej činnej služby vojenskej za 
brannej pohotovosti stálu z civilných prí
jmov aj prípadný vyrovnávací alebo pova
hou mu zodpovedajúci osobný prídavok, 
doplňovací prídavok ženatých, mimoriad
ny príspevok a príplatok žena'tých.

§ 5.
(x) Slobodným vojenským gázistom v zá

lohe, uvedeným v § 4, patrí činovné (plat 
mu zodpovedajúci) počas konania vojen
skej služby za brannej pohotovosti štáiut 
za podmienok ako slobodným vojenským 
gážifitom z povolania podľa § 2 s odchýl
kou, že na úhradu výloh za uschovanie 
svrškov pa'trí im na ďalšie mesiace paušál
ny mesačný príspevok, vyplácaný súčasne 
so služným, a to:

a) kancelárskym pomocníkom, ofician- 
tom (hlavným oficiantom), železničným gá- 
žistom, podúradníkom, zriadencom (po
mocným zriadencom), ako aj zamestnan
com a pomocným zamestnancom v obdob
nom postavení.................................. Ks 50,

b) úradníkom (sudcom, osobám ucilel- 
ským, štátnym, obecným (mestským) a ob
vodným lekárom, sekundárnym lekárom, 
učiteľom v smysle zákona č. 104/1926 Sb. 
z. a n.) so služným (základným a funkčným 
služným)

do 30,600 Ks vylúčené . . Ks 100(
do 54.000 Ks vylúčené . . Ks 200 a

54.000 Ks a vyšším . . Kß 300.
『)Za slobodných v smysle ods.1 6a 

pokladajú ovdoveli, rozvedení alebo roz
lúčení gážistí v zálohe, ak neudržujú 6pO" 
ločnú domácnosf aspoň s jedným diefafom 
(chovancom), na ktoré patrí výchovné.

§ 6.
Platy podľa §§ 4 a 5 sa vyplácajú na 

ťarchu vo;enskej správy,

§ 7.
f) Ak žil vojenský gáz istá v zálohe, 

uvedený v § 4, do nastúpenia - činnej vo- 
jenfikej služby v spoločnej domácnosti 
s manželkou, vypláca mu za brannej po
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hotovosti štátu príslušný vojenský útvar 
sumu zodpovedajúcu jednej treline vojen
ského álu±ného slupňa a) príslušnej pla
tovej stupnice, zaokrúhlenú na časí deli- 
tefnú stom, tak že zostailok 50 Ks alebo 
vyšší sa zaokrúhli na 100.— Ks, k zostatlcu 
nižšiemu neprizerajúc. Ostatná ča6f slu
žobného platu vypláca 6a jeho manželke, 
pričom 6a z nej odčítajú podľa platných 
predpisov všetky prípustné srážky.

(a) Časf civilného služobného platu, ale
bo odpočívneho (zaopatrovacieho) platu, 
ktorá zostane po odpočítaní sumy vypla
tenej podľa odfi.1 prípadne doplatok po
dľa § 4, ods, 2, ako aj .prípadný vyrovnací 
alebo povahou mu zodpovedajúci osobný 
prídavok, doplňovací prídavok ženatých, 
vypláca píslušný civilný úrad počas bran
nej pohotovosti štátu manželke.

(3) Ustanovenie § 3, ods. 2 a 3 pla-tí tu 
obdobne.

§ 8.
Ak suma vyplatená podTa § 3, ods.1, 

§ 7, ods.1 alebo podľa iných ustanovení 
im odpovedajúcich, prevyšuje sumu, ¾iorá 
by podfa platných predpisov o exekúcii 
na platy a výslužné zamestnancov a ich 
pozostalých musela zostaf dlžníkovi voľ
ná, zostane dlžníkovi táto vyššia suma.

Ak bude vojenský gážista z povolania, 
alebo vojenský gážísta v zálohe, uvedený 
v § 4, počas brannej pohotovosti štátu 
zajatý, alebo sa stane nezvestným, zastaví 
sa mu koncom mesiaca, v ktorom bol za
jatý, alebo sa stal nezvestným, výplata je
ho služobných príjmov (odpočívneho alebo 
zaopatrovacieho platu), v prípadoch uve
dených v §§ 3 a 7, výplata sumy v nich 
určenej.

§ 10.
(り Rodinným príslušníkom vojenských 

gážistov, uvedených v § 9, ktorí by v prí
pade úmrlia vojenského gážistu mali ná
rok na zaopatrovacie platy, treba od prvé
ho dňa nasledujúceho mesiaca vyplácať 
časť vojenského služobného platut poťažne 
civilného služobného platu, alebo odpočív- 
neho (zaopatrovacieho) platu, ktorý nále
žal zajatému (nezvestnému) určenú podľa 
§ 3, ods. 2 a 3, poťažne podľa § 7, ods. 2 
a 3, prípadne doplatok podľa § 4, ods. 2, 
a*ko  aj prípadný vyrovnávací, alebo pova
hou mu zodpovedajúci osobný prídavok, 
doplňovací prídavok ženatýchf mimoriad

ny 严ispevok a príplatok ženatých, ktorý 
prináležal zajatému (nezvestnému),

(2) Pri opatrení podľa ods.1,pre ßráž- 
ky podľa platných predpisov prípustné, 
zostávajú nedotknuté základne, z ktorých 
sa srážky vymerovaly pred zajatím (ne- 
zveslnostou).

§ 11.
Ak sa pokračovaním podľa vojenského 

služobného poriadku zistí, že zajatie bolo 
ospravedlnené, doplatí sa zajatému po ná- 
vrale služobný (odpočívny alebo zaopatro
vací) plat po odpočítaní príjmov, kloré sa 
mu pripadne vyplatily v zajatí.

§ 12.

Od prvého dňa mesiaca nasledu】ucehc> 
po zomretí zajatého (nezvestného) vypla- 
cajú 6a rodinným príslušníkom po zajatom 
(nezvestnom) vojenskom gážistovi sumy, 
uvedené v § 10, ods.1 už na ťarchu prípad
ných zaopatrovacích platov.

.§ 13.
Za čas samovoFného vzdialenia sa ale

bo zbehnutia nepatria vojenské náležitosti, 
poťažne platy podľa §§ 4 a 5. Len čo sa 
započne príslušné pokračovanie, výplata 
náležitostí (.platov) za tento そas sa odloží 
do právoplatného rozhodnutia. Sumy už 
vyplatené sa srazia pri najbližšej výplate.

§ 14.
(*)  Civilní štátni zamestnanci (§ 36 vl. 

nár. č. 380/1938 Sb. z. a n.), učitelia ľudo
vých a meštianskych škôlf na ktorých sa 
vzťahuje zákon č. 104/1926 Sb. z. a n. a 
civilní zamestnanci iných verejnoprávnych 
korporácií, podržia počas brannej pohoto
vosti štátu, ak ich služobný úrad (služob
ná) z dôvodov brannej pohotovosti štátu 
presídli, služobný plat podľa skupiny 
miest, do ktorej bola zaradená obec sídla 
úradu pred vyhlásením brannej poholovo- 
6li štátu.

F) Na prípady, uvedené v ods.1 sa ne
vzťahujú platné predpisy o náhrade služob
ných výlohj ani keby boly splnené pred
poklady pre ich použitie. Vláda môže ur- 
čif, či a za akých podmienok môže byť po
skytnutá náhrada prípadných vyšších vý- 
loh takým opatrením, vzniklých.

(s) Ustanovenia 0ds. 2 platia ,i jpre vo
jenských gážistov z povolania.
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§ 15.
ZanieslnaxLci, uvedení v § 14, ods.1, 

môžu urobiť akékoľvek opatrenia o tom, 
čo sa má z patriacich im príjmov vyplácať 
počas brannej pohotovosti šlátu ustano
venému zmocnencovi. Súčasne dvoch alebo 
viac zmocnencov nemožno ustanoviť. Zme
na učineného opatrenia je prípustná len 
v prípadoch odôvodnených závažnými 
okolnosťami.

§ 16.
Vláda môže na čas brannej pohotovo

sti štátu previesf prechodnú úpravu ná
hrad služobných výlah a otázok s lým 
súvisiacich vládnym usnesením.

Diel druhý.

Náležitosti vojenských gážistov v zá
lohe, povolaných do činnej služby vojen

skej za brannej pohotovosti štátu.

§ 17.
(り Vojenskí gážisti v zálohe, povolaní 

prechodne do činnej silužby vojenskej po
čas brannej pohotovosti štátu( dostanú ná
ležitosti podľa nasledujúcich odsekov,

(2) Dôstojníci v zálohe dos±anii ako slu
žobný plat služaé, činovné a výchovné 
(mimoriadny príspevok a príplatok žena
tých podi a §§ 2 a 3 zákona č. 40/1941 SI. 
z.) za podmienok] určených pre dôstojní
kov z povolania.

(°) Služné patrí:
a) poručíkom v zálohe：
aa) zdravotníctvaf justičnej správy, ve

terinárom a vojenským duchovným vo vý*  
mere stupňa b) siedmej platovej stupnice, 

bb) vojenským lekárnikom vo výmere 
stupňa b) ôsmej platovej stupnice a

cc) zbraní a ostatných správ vo výme
re stupňa a) ôsmej platovej stupnice;

b) nadporučíkom v zálohe：
aa) zbraní, zdravotníctva, justičnej 

správy, veterinárom, vojenským duchov
ným a vojenským lekárnikom vo výmere 
fitupňa b) siedmej platovej stupnice a

bb) ostatných správ vo výmere stupňa 
a) siedmej platovej stupnice ;

c) dôs'tojníkom v zálohe vyšších hod
ností vo výmere stupňa a) platovej stup
nice zodpovedajúcej ich hodnosti.
ぐ)Činovné dôstojníkov, uvedených 

v ods. 3, sa vymeriava podľa platovej stup- 
nicef podľa ktorej pa'trí služné dôstojníko

vi podľa ods. 3 a podľa skupiny miest, do, 
ktorej je zaradené mierové sídlo jeho kme
ňového telesa; podľa služobnej triedy I. 
dostanú činovné dôstojníci zdravotníctva, 
justičnej správy, veterinári a vojenskí du
chovní.

(°) Vojenskí 餌ž油tí mimo služobnú trie- 
du v zálohe dostanú al<o služobný plat 
služné, činovné a výchovné za podmienok 
určených pre vojenských gážistov mimo 
služobnú triedu z povolania. Služné im 
patrí vo výmere 1.stupňa príslušnej pla
tovej stupnice. Činovné sa vymeria podľa 
skupiny miest, do ktorej je zaradené mie
rové sídlo ich kmeňového telesa.

§ 18.
C) Slobodným vojenským gážistom v 

zálohe patrí počas konania vojenskej služ
by za brannej pohotovosti štátu čmovné( 
ako slobodným vojenským gážistom z po
volania za podmienok § 2 s odchýlkou, že 
na úhradu výloh za uschovanie s vrškov im 
patrí paušálny mesačný príspevok, vyplá
caný súčasne 6o služným, a to: 
a) gážistom mimo služobnú

triedu......................................Ks 50.一
b) dôstojníkom 8. až 6. plato

vej stupnice..........................Ks 100.—
c) dôstojníkom 5. až 3. plato

vej stupnice..........................Ks 200.一
d) dôstojníkom 2. a 1.platovej

stupnice ...............................Ks 300‚一
(2) Za slobodných v smysle ods.1 sa. 

pokladajú tiež ovdoveli, rozvedení alebo 
rozlúčení vojenskí gážísti v zálohea ak ne  
udržujú spoločnú domácnosť aspoň s jed
ným dieťaťom (chovancom), na ktoré patrí 
výchovné.

*

(a) Inak platia; pre nárok vojenských 
gážístov v zálohe, povolaných prechodne 
do činnej služby vojenskej počas brannej 
pohotovosti štátu, na vojenský sluえobný 
plat, predpisy, platné pre vojenských gá- 
žistov z povolania.

§ 19.
(り O dni splatností a výplate*  počiatku 

a zastavení služobných platov vojenských 
gážifitov v zálohe, povolaných prechodne 
do činnej služby vojenskej počas brannej 
pohotovosti štátu, platia predpisy platné 
pre vojenských gážistov z povolania.

ド)Ak vojenský gážista v zálohe nastú
pil do činnej služby vojenskej počas bran
nej pohotovosti štátu iného ako prvého 
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dňa mesiaca, patrí mu odo dňa nastúpenia 
až do posledného dňa príslušného mesia
ca alikvotný diel služobného platu, vyme
raný za každý deň tridsatinou tohto platu.

(3) Ak bude vojenský gážista v zálohe 
prepustený behom m eliaca, je povinný 
vrátiť alikvotný diel vyplatených mu slu
žobných pTÍjiňov.

§ 20.
O vedfajsich náležitostiach vojenských 

gážistov v zálohe, povolaných prechodne 
do činnej služby vojenskej počas brannej 
pohotovosti štátu, pla-tia predpisy platné 
pre vojenských gážistov z povolania, ak 
osobitné predpisy neurčujú inak.

§ 21.
Vojenskými gážistami v zálohe podľa 

§§ 17 až 20 sú i vojenskí gážisti v zálohe 
s výslužným. Zaopatrovacie platy počas 
činnej filužby vojenskej, konanej počas 
brannej pohotovosti štátu, im nepatria.

Diel tretí.
Náležitosti vojenských gážistov vo vý- 
službe, povolaných prechodne do činnej 
služby vojenskej počas brannej pohotovo

stí štátu.
§ 22.

P) Vojenskí gážisti vo výslužbe, povo
laní prechodne do činnej služby vojenskej 
počas brannej pohotovosti stálu, dostanú 
náležitosti podľa inas'ledujúcích odsekov.

ド)Dôstojníci vo výslužbe dostanú slu
žobný plat dôstojníkov z povolania v čin
nej službe. Pritom sa riadi služné podľa 
stavu, aký bol u nich v deň odchodu do 
výslužby, Činovné ale podlá platovej stup
nice a služobnej triedy, ku ktorej patrili v 
deň odchodu do výslužby, a to podlá sku
piny miest, do ktorej je zaradené mierové 
sídlo ich evidenčného úradu.

(a) Ak nebol dôstojník vo výslužbe ešte 
prevedený do nových platov podTa časti 
siedmej zákona č. 103/1926 Sb. z. a n.f 
treba prevod vykonať podľa stavu v deň 
jeho odchodu do výslužby. Príslušnosť ku 
služobnej triede sa riadi pri týchto dôstoj
níkoch zásadami, ktoré platily pri prevo
de do nových platov podľa časti siedmej 
zákona Č. 103/1926 Sb. z. a n. pre dôstoj
níkov z povolania v činnej službe.

f) Ustanovenia § 18 platia obdobne.
(り Okrem služobného platu dostanú 

vojenskí gážisti vo výslužbe prípadný vy
rovnávací alebo povahou mu zodpovedá*  
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júci osobný prídavok, doplňovací prídavok 
ženalých, mimoriadny príspevok a prípla
tok ženatých, ak im patril v činnej služ
be, alebo ak by im patril podľa dodatoč
ného prevodu, vykonaného podlá ods. 2.

§ 23.
(*)  O dni splatnosti a výplate, počiatku 

a zastavení služobných platov vojenských 
gážistov vo výslužbe, konajúcich činnú 
službu počas brannej pohotovostí štátu, 
platia predpisy platné pre vojenských gá
žistov z povolania.

ド)Ak vojenský gážista vo výslužbe 
nastúpi do činnej služby vojenskej počas 
brannej pohotovosti stálu, iného ako prvé
ho dna mesiaca, patrí mu odo dňa nastú
penia až do posledného dňa príslušného 
meisiaca alikvotný diel rozdielu medzi za
opatrovacími platmi a novým služobným 
platom, vymeraný za každý deň tridsati
nou tohto rozdielu.

§ 24.
Zaopatrovacie platy vojenských gáži

stov vo výslužbe, ktorí boli povolaní pre
chodne do činnej služby vojenskej počas 
brannej pohotovosti štátu, treba zastaviť 
koncom mesiaca, v ktorom bola1 činná 
služba nastúpená, a ak bola nastúpená 
prvého dňa v mesiaci, koncom predchá
dzajúceho mesiaca.

§ 25.
O vedľajších náležitostiach vojenských 

gážistov vo výslužbe, povolaných prechod
ne do činnej služby vojenskej počas bran
nej pohotovosti §tátu, platia predpisy, 
platné pre vojenských gážktov z povola
nia.

§ 26.
Vojenskými gážistami vo výslužbe po- 

dfa §§ 22 až 25 sú i vojenskí gážisti pre
ložení do výslužby podľa § 5 zá'kona č. 
76/1922 Sb. z. a n.

Diel štvrtý.
Civilné služobné príjmy ' civilných štát
nych zamestnancov a civilných zamest
nancov iných Terejnoprávnych korporácií, 
konajúcich za brannej pohotovosti štátu 
činnú službu vojenskú ako vojenské oso

by mužstva.
§ 27.

í1) Štátni zamestnanci, na ktorých sa 
vzťahujú ustanovenia zákona č. 103/1926
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Sb. z. a n., alebo ktorých nárok- a výmera 
služobných platov počas výkonu činnej 
služby vojenskej sa riadi podfa výslovné
ho ustanovenia predpisov, vydaných na 
základe § 210 zákona č. 103/1926 Sb, z. a 
n. obdobne podfa predpisov platných pre 
štátnych pragmatikálnych zames tnancov, 
ktorí konajú počas brannej pohotovosti 
štátu činnú službu vojenskú ako osoby 
mužstva, dostanú z civilných služobných 
príjmov:

a) služobný plat a mimoriadny príspe
vok a príplatok podfa §§ 2 a 3 zákona č. 
40/1941 SL z. g prípadným vyrovnacím ale
bo povahou mu odpovedajúcim osobným 
prídavkom a 6 doplňovacím prídavkom že
natých,

b) ak nemajú vlastnú domácnosť s man
želkou alebo aspoň s jedným dieťaťom 
(chovancom), na ktoré patrí výchovné, — 
služné (plat mu zodpovedajúci), ako aj 
činovné (plat mu zodpovedajúci) za pod
mienok § 2 a prípadný vyrovnávací alebo 
povahou mu odpovedajúci osobný prída
vok, po prípade výchovné, doplňovací prí
davok a príplatok ženatých.

(2) Ustanovenie ods.1 platí aj:
a) pre definitívnych zamesínancov Slo

venských štátnych železníc a čakateľov 
na miesta týchto zamestnancov,

b) pre štátnych, obecných (mestókých) 
a obvodných lekárov, na ktorých sa vzťa
huje ustanovenie vládneho nariadenia č. 
23/1927 Sb. z. a n, a pre sekundárnych le
károv a aŕistentov, na ktorých 6a vzťahuje 
vládne nariadenie č. 21/1927 Sb. z. a n”

c) pre učitefov Tudových a meštian- 
ských škôl, pre ktorých platia predpisy 
zákona č, 104/1926 Sb. z, a il,

d) pre zamestnancov, pre ktorých pla
tia §§ 73 a 81 zákona č. 190/1939 SI. z., ak 
6Ú ich platové a služobné pomery rovno
cenné alebo obdobné platovým a služob
ným pomerom zamestnancov, uvedených 
v ods.1 a v ods. 2( písní, a),

e) pre pomocných zamefi tnancov (po
mocných zriadencov podfa vL nár. č. 
114/1926 a 15/1927 Sb. z. a n.( pomocných 
remeselníkov v technickej službe stavebnej 
a udržovacej Slovenskej pošty podfa vl. 
nár. č. 16/1927 Sb. z. a n., pomocných oše
trovateľov podľa yl.nár. č. 22/1927 Sb. z. a 

pre pomocných poriečnych strážnikov 
podfa vl. nár. č. 133/1928 Sb. z, a n. a 
iných obdobných zamestnancov).

C) Na úhradu výloh za uschovanie 
svrškov patrí osobám, uvedeným v ods,1 
a 2, a to v prípadoch uvedených v ods.1, 

písní, b) paušálny mesačný príspevok, vy
plácaný súčasne so služným, a to:

a) kancelárskym pomocníkom, ofician- 
tom (hlavným oficiantom), železničným 
gážistom, podúradníkom, zriadencom1 po
mocným znadencom, ako aj zamestnan
com a pomocným zamestnancom v obdob- ■ 
nom postavení..........................Ks 50.—)

b) úradníkom (sudcom, osobám učitef- 
skýra, štátnym obecným (mestským) a ob
vodným lekárom, učiteľom v smysle záko
na č. 104/1926 Sb. z. a n.) so služným (zá
kladným a fun'kčným. služným)

do 30.600 Ks vylúčené . . Ks 100,
do 54.000 Ks vylúčené . . Ks 200 a

54.000 Ks a vyšším . . Ks 300.
C) Za slobodných v smysle ods,1 sa 

■pokladajú ovdoveli, rozvedení alebo rozlú
čení gážísti v zálohe, ak neudržujú spoloč
nú domácnost aspoň s jedným dieťaťom 
(chovancom), na ktoré patrí výchovné.

Diel piaty.
Náležitosti príslušníkov žandárstva a 

mých militarízovaných formácií, pribra- 
ných do vojenskej činnej služby [§ 2& ods. 
1r písm d) bran, zák.] a iných osôb, pri
hraných na pomocné služby podľa § 28, 

ods.1,písm. c) branného zákona.
§ 28.

p) Príslušníci žandárstva a iných míli- 
tarizovaných formácií, ktorí budú počas 
brannej pohotovosti štátu pribraní do vo
jenskej služby podfa us tanovení § 28, ods. 
1,písní, d) branného zákona, ako aj civilní 
štátni zamestnanci (§ 23 zákona č. 267/ 
1937 Sb. z. a n.) a civilní zamestnanci 
iných verejnoprávnych korporácií, ktorí 
budú počas brannej pohotovosti štátu vo 
svojom civilnom služobnom pomere konať 
službu u vojenských útvarov, dostanú:

a) služobný plat, ktorý im patrí z ich 
služobného civilného pomeru fi prídavka
mi; prídavky, ktoré v civilnom filužobnom 
pomere patria len za skutočný výkon ur
čitej služby dostanú len, ak konajú službu 
tohto druhu,

b) vedTajšie náležitosti podľa predpi
sov platných pre vojenských gážístov v zá
lohe.

(3) Pre výmeru činovného zostáva roz
hodným doterajšie trvalé úradné pôso*  
bifiko,

(3) Náležitosti uvedené v ods.1,písm. a)- 
vyplácajú doterajší zamestnávatelia na 
ťarchu vojenskej správy.
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C) Pri vykonávaní ustanovení ode.1, 
písní, b) posudzujú 6a úradníci a žandár- 
ski dôstojníci ako vojenskí dôstojníci tej 
istej (číslom zodpovedajúcej) platovej 6tup- 
uice, žandárskí a železniční gážisti mimo 
služobnú triedu, zamestnanci v pomocnej 
kancelárskej službe a zriadenci (zriade- 
neckí čakatelia, pomocní zriadenci) ako 
vojenskí gážisti mimo služobnú triedu. Ak 
v iných prípadoch nemožno zistiť prísluš
nú platovú stupnicu podľa § 152 zákona č. 
103/1926 Sb. z. a n,( poskytujú sa náležito
sti podľa povahy úkonov, ku ktorým je 
osoba pridelená; robotníci sa posudzujú 
ako vojenské osoby mužstva.

§ 29.
(*)  Slobodným zamestnancom uvede

ným v § 28, ods.1,v prípadoch tam uve
dených, patrí činovné (plat mu odpoveda
júci) za podmienok, uvedených v § 2. Na 
úhradu výloh za uschovanie «vrškov patrí 
im paušálny mesačný príspevok, vypláca
ný súčasne so služným, a to:

a) kancelárskym pomocníkom, ofician- 
tom (hlavným oficiantom), železničným 
gážistom. podúradníkomf zriadencom, po
mocným zriadencom, ako aj zamestnan
com a pomocným zamestnancom v obdob
nom postavení..........................Ks 50.—,

b) úradníkom (sudcom, osabám učitel- 
ským, štátnym, obecným (mestským) a 
obvodným lekárom, sekundárnym leká
rom, učiteTom vo smysle zákona č. 104/ 
1926 Sb. z. a n.) so služným (základným 
a fiw'kčným služným)

do 30.600.— Ks vylúčené Ks 100.—, 
do 54.000.— Ks vylúčené Kš 200.— a

54.000.— Ks a vyšším Ks 300.—.
(?) Za slobodných v smysle ods.1 sa 

pokladajú ovdoveli, rozvedení alebo roz
lúčení gážisti v zálohe( ak neudržujú spo
ločnú domácnosť aspoň 6 jedným dieťa*  
ťom (chovancom), na kloré patri výchov
né.

§ 30.
t1) Členovia militarizovaných formácií, 

ktorí budú prihraní do vojenskej služby 
podfa § 28, ods.1,písm. d) branného zá
kona, ak nemajú nárok na náležitos-ti po
dľa §§ 28 a 29, hoci nevykonávajú túto 
službu podfa svojho branného pomeru( 
dostanú počas výkonu tejto služby peňaž
né a. naturálne náležitosti v rozsahu a vo 
výmeráchj určených pre vojenské osoby 
mužstva.

(2) Podrobností, hlavne na'kofko ide o 
určenie výmeru žoldu pre jednotlivé oso
by, určí podfa miestnych pomerov, podfa 
oiganizácie týchto os6b a výkonu ich služ
by vyššie velitefstvo, ktorému budú na 
plnenie určitých úloh pridelení.

Diel šiesty.
Výplata vojenských nálezitestí, poťažne 
civilných služobných príjmov, ktoré patria 
podTa ustanovení tohto nariadenia podes 

brannej pohotovosti štátw
§ 31.

I1) Ak zamestaanec, ktorý má podfa 
§§ 17 až 26 nárok na vojenský služobný 
plat, dosiaľ žil v spoločnej domácnosti 
s manže'kou, vypláca sa mu počas bran
nej pohotovosti štátu z vojenského služob
ného platu suma, zodpovedajúca jednej 
tretine slúžneho stupňa a) príslušnej pla
tovej stupnice, zaokrúhlená na sumu deli- 
telnú stom tak, že zostatok Ks 50 alebo 
vyšší 6a zaokrúhli na Ks 100, k zostatku 
nižšiemu neprizerajúc. Ostatná časť slu
žobného platu vypláca sa jeho manželket 
pričom sa z nej odpočítajú podfa platných 
predpisov všetky prípustné srážky.

(り Ale zamestnanec, ktorého sa týka § 
27 alebo § 28, žil dosiaľ v spoločnej domác
nosti s manželkou, vypláca sa mu počas 
brannej pohotovosti stálu z civilných prí
jmov suma, zodpovedajúca jednej tretine 
slúžneho (platu mu zodpovedajúceho), za
okrúhlená podlá ustanovenia od^.1. 
Ostatná časť civilného služobného platu, 
ako aj prípadný vyrovnávací alebo pova
hou mu odpovedajúci osobný prídavok, 
doplňovací prídavok ženatých, mimoriad
ny príspevok a príplatok ženatých sa vy
pláca jeho manželke, pričom sa z nej od
čítajú všetky podfa platných predpisov 
prípustné srážlcy.

(3) Vojenskí gážisti, ktorých sa týka 
odfi.1 a 2, môžu ohfadom vyplácŕinia slu
žobných platov v prospech svojich man
želiek urobiť opatrenia aj priaznivejšie, 
ako sú uvedené v ods,1 a 2.

(')Slobodný vojenský gážista so svojím 
služobným platom a ženatý vojenský gá- 
žista s tretinou svojho služobného platu 
(ods.1 a 2) môžu urobiť akékoľvek opa
trenie čo do vyplácania týchto požitkov 
ním určeným zmocnencom. Súčasne dvoch 
zmocnencov nemožno ustanoviť. Zmena 
učineného opatrenia je prípustná len. v 
pripadochj odôvodnených závažnými okol
nosťami.
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Diel siedmy.
Náležitosti osôb, ktoré boly zajaté alebo 

sa staly nezvestnými a ich rodín.
§ 32.

Ak osoby, ktorým patria príjmy podľa 
ustanovení tohto nariadenia, budú počas 
brannej pohotovosti štátu v čase vojenskej 
služby pridelené k vojenským útvarom, 
zajaté alebo 6a stanú nezvestnými, zastaví 
6a im koncom mesiaca( v ktorom budú za
ja lé, alebo sa slanú nezvestnými, výplata 
príjmov, uvedených v § 31,výplata sumy, 
uvedenej v ods.1(poťažne v ods. 3, veta 
prvá.

§ 33.
(*)  Rodinným príslušníkom osôb, uvede

ných v § 32, ktorí by v prípade úmrtia 
hlavy rodiny mali nárok na zaopatrovacie 
platy, bude 6a od prvého dûa nasledujú
ceho mesiaca vyplácať čaisf vojenského 
služobného platu( poťažne civilného slu
žobného platu, ktorý náležal zajatému (ne
zvestnému), určená podlá ustanovenia § 
31,ods. 2, alebo ods. 3t vety druhej, ako 
aj prípadný vyrovnávací aíebo povahou mu 
zodpovedajúci osobný prídavok〕doplňo
vací prídavok ženatých, mimoriadny prí
spevok a príplatok ženatých, kto(rý priná
ležal zajatému (nezvestnému).

ド)Pri opatrení podlá ods.1,pre sráž- 
ky podlá platných predpisov prípustné, 
zostávajú nedotknuté základne, z ktorých 
sa srážky vymerovaly pred zajatím (ne
zveš tnosťou).

Ak sa pokračovaním podľa vojenské
ho služobného poriadku zistí, že zajatie 
bolo ospravedlnené, doplatí sa zajatému po 
návrate služobný (odpočívny alebo za
opatrovací) plat po odpočítaní príjmov, 
ktoré sa mu prípadne vyplatily v zajatí.

§ 35.
Od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 

po úmrtí zajatého (nezvestného), vyplácajú 
sa rodinným príslušníkom po zajatom (ne
zvestnom) sumy, uvedené v § 33, ods.1, 
už na ťarchu prípadných zaopatrovacích 
platov.

Diel ôsmy.
Osobitné ustanovenia.

§ 36.
Za čas samovoľného vzdialenia sa ale： 

bo zbehnutia nepatria vojenské náležHosti, 

poťažne civilné služobné príjmy, uvedeaé 
v tomto nariadení. Len čo bude príslušné 
pokračovanie započatá, výplata náležitostí 
(príjmov) za tento čafi sa odloží -do právo
platného rozhodnutia. Sumy už vyplatené 
sa srazia pri najbližšej výplate.

ゝ Diel deviaty.
Záverečné ustanovenia.

§ 37.

Zrušujú sa vládne nariadenia č. 191/1838 
a 192/1938 Sb. z. a n.

§ 38,

To to nariadenie platí odo dňa 22. júna 
1941;vykoná ho minister národnej obrany 
so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Čatloš v. n Dr. Medrický v. r.
Mach v. r. Stano v. r.
Dr, Pružinský v. r. Sivák v. r.

Dr, Fritz v. r.

224.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 24. septembra 1941, 

ktorým sa doplňuje zákon č, 280/1940 SL z. 
a vydávajú ďalšie predpisy o civilnej proti

leteckej ochrane.
Vláda Slovenskej republiky padla § 44 

zákona č. 185/1939 SL z. nariaďuje:

§ L
Všeobecné ustanovenia.

Tam, kde 6a v tomto nariadení hovorí 
o “CPOら treba rozumieť civilnú protile
teckú ochranu, pod „ZPO" treba rozumieť 
protileteckú ochranu závodov a podnikov( 
pod skratkou “zákon" treba rozumieť zá
kon č. 280/1940 SI. z. o civilnej protiletec
kej ochrane a doplnky k nemu vydané, 
pod skratkou „MNO" treba rozumief Mi
nisterstvo národnej obrany, (IVÜ" a 
flWZ" — vzdušný úrad a velitelstvo 
vzdušných zbrani ; „šéf CPO" značí pred
nostu celoštátnej protileteckej ochrany (§
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2); pod skratkou “OV“ treba rozumieť 
obvodové veJitefetvo, „MV**  — mies Iného 
veliteFa, „Sväz'*  — Slovenský sväz proti
leteckej ochrany so sídlom v Bratislave (§ 
6t ods. 2 zálkona) a „ÜZPO" — Ústredie 
závodovej pro tiľetecckej ochrany. Ak 
z osnovy tohto nariadenia inšie nevysvitá, 
íreba pod pojmom CPO rozumieť i všetky 
jej složby a útvary.

Diel prvý.
Doplňujúce predpisy k organizácii CPO.

§ 2.
(K §§ 2 až 4 zákona.)

Na čele CPO je ministrom národnej 
obrany ustanovený šéf, ktorý riadi celo
štátnu civilnú protileteckú ochranu. Je or- 
gánom VÜ a VVZ a vydáva najmä služob
né smernice pre jednotlivé služby CPO.

§ 3.
(K § 8, ods. 2 zákona.)

(*)  VÚ a WZ zaradí obce (mestá) po
dľa dôležitosti do troch kategórii civilnej 
protileteckej ochrany,

(:)V každej politickej obci má 6a zria
diť miestne veliteľstvo CPO, ktoré podlie
ha obvodovému veliteFstvu.

(3) Obvodové velitelstvá podliehajú VÚ 
a VVZ prostredníctvom župných úradov. 
V naliehavých prípadoch môžu sa však 
obracať priamo na VÜ a WZ pri súčas
nom upovedomení župného úradu.

(*)  Obvod Policajného riaditeľstva 
v Bratislave je podfa ustanovenia § 8t 
ods. 2 zákona smerodajný pre ustálenie 
miestnej príslušnosti CPO v Bratislave ai 
v tom prípade, ak 6a z hocakého dôvodu 
určité časti bratuslavského okresu vyjmú 
z miestnej príslušnosti Okresného úradu 
v Bratislave a pridelia sa Policajnému ria- 
ditcktvu v Bratislave.

§ 4.
(K § 9 zákona.)

(l) Obvodový veliteľ, ktorým je podľa 
zákona okresný náčelník, v obvode Poli
cajného riaditeľstva v Bratislave 一 poli
cajný riaditeF, poťažne ich zástupcovia, 
vykonáva svoje práva a povinnosti podľa 
ustanovení § 9, ods. 2 zákona, je povinný 
starať sa o organizáciu miestnych veliteľ
stiev a vymenovať miestnych veliteľov. 
Tam, kde bezpečnostnú službu vykonáva
jú štátne policajné úrady, sú miestnymi ve

liteľmi prednostovia štátnych policajných 
úradov, pričom vykonávajú veliteľskú 
funkciu samostatne ako okresní náčelníci 
a ako takí podliehajú priamo župným úra
dom. Vo veciach, týkajúcich sa celých 
okresov, sú povinní spolupracovať podľa 
pokynov obvodových veliteľov CPO. Tam, 
kde nie je štátna polícia, za miestnych ve
liteľov treba ustanoviť schopných a spo
ľahlivých štátnych alebo obecných za
mestnancov; kde takých niet, má byf za 
veliteľa ustanovený starosta obce.

(2) Obvodový veliteF má častejšie kon
trolovať činnosť a pohotovofiE miestneho 
veliteľstva na mieste a presvedčif sa, aký 
je stav miestnej CPO a či Jednotlivé slož
ky svedomite plnia im sverené úlohy.

(=)Miestny veliteľ sám 6i určí svojho 
zástupcu, ktorého meno a bydlisko je po
vinný písomne oznámiC obvodovému veli
teľovi.

(4) Obvodový veliteľ na vybavenie 
agendy CPO je oprávnený pribraf si per
sonál, a to zo zamestnancov svojho úradu, 
a ak by týchto vo svojom úrade nemohol 
postrádať, dodajú mu tento personál obce, 
ktoré 6Ú sídlami obvodového veliteľstva 
CPO. Kancelánske miestnosti, ekladišlia 
a iné vecné prostriedky dodajú tiež obce 
na svoj náklad.

円 Pokynom obvodových veliteľov sú 
povinné bezvýhradne 6a podrobiC všetky 
složky a útvary CPO v obvode.

§ 5.

(K § ム ods. 3 zákona) .
C) V obore bezpečnostnej a pomocnej 

služby štátne a iné bezpečnostné orgány 
(polícia, žandárstvo) sú podriadené veliteľ
stvám CPO. Ak je to potrebné, možno pri
brať pomoc aj z civilného obyvateľstva,

E) Orgány požiarnej a stavebnej polície 
v obore CPO podliehajú obvodovým veli- 
telom CPO, a tam( kde je štátna, polícia,— 
MV. Obce 6Ú povinné poskytnúc v obore 
týchto služieb, týkajúcich 6a ich územia, 
všetky potrebné finančné a vecné pro- 
tstriedky. Na doplnenie osobného stavu 
pažiamej a stavebnej služby OV a CPO 
pridelia potrebný počet osôb.

(3) V obore zdravolnej služby používa
jú orgány CPO zariadenia štátnych, samo- 
správnychj verejných a súkromných zdra
votných ústavovj najmä Slovenského Čer
veného kríža. Podrobnú úpravu pre túto 
službu vydá minister národnej obrany po 
dohode s ministrom vnútra.
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§ 6.
(K § 5 zákona.)

(*)  Pri Obchodnej a priemyselnej ko
more v Bratislave zriaduje 6a pre celé 
štátne územie Ústredie závodovej (podni
kovej) protileteckej ochrany (ÜZPO), ktoré 
organizuje a prevádza závodovú (podniko
vú) protileteckú ochranu a dozerá na ňu. 
ÜZPO podlieha šéfovi CPO, ktorý mu vy
dá služobné smernice.

(2) ÜZPO pozostáva z prednostu a naj
menej troch odborníkov CPO.

C) Prednostu ÜZPO menuje na návrh 
predsedu Obchodnej a priemyselnej ko
mory v Bratislave minister národnej obra
ny. Prednostu ÜZPO odvoláva minister ná
rodnej obrany.

(リ ÜZPO môže vykonávať svoju funk
ciu prostredníctvom služobných odbočiek, 
zriadených podľa potreby vo všetkých mie
stach, v ktorých je viac závodov a podni
kov. Na ten cieľ môže ÚZPO použiť osob- 
níctvo a zariadenie iných obchodných a 
priemyselných komôr.

p) Miestne dôverníčke odbočky spra
vuje 6pràvca( ktorého ustanovuje ÜZPO.

C) OV má podfa ustanovenia § 9, ods. 
2 zákona určiť, ktoré závody (podniky) 
patria k protileteckej ochrane závodov 
(podnikov). Pri tomto určení má 6a riadif 
smernicami šéfa CPO (§ 2).

3 Závody (podniky), ktoré podliehajú 
závadovej protileteckej ochrane, 6Ú via
zané smernicami šéfa CPO. Okrem mimo
riadnych eúmych smerníc vydáva všeobec
né smernice ÛZPO v ročnom rozvrhu 
práce.

(り Ustanovenia ods. 7 treba obdobne 
použiť aj na rozšírenú svojpomocnú službu 
CPO s tým1 že namiesto ÜZPO nastupuje 
Sväz.

§ 7.
(K § 16, ods. 4 zákona.)

í1) Výdavky ÜZPO uhradzujú podniky, 
ktoré podliehajú závodovej protileteckej 
ochrannej povinnosti. Príspevky na tento 
cieľ ustáli ÜZPO podfa počtu zameátnan- 
C0V)ročného obratu a stupňa nebezpečen
stva pri leteckom nálete v jednotlivých 
podnikoch.

円 Spôsob vyrubovania ako aj kľúč na 
vyrubovanie vypracuje ÜZPO a schvaluje 
MNO. Podniky, podliehajúce závodovej 
pratileteckej ochrannej povinnosti, majú 
právo nahliadnuť do vyrubovacích predpi
sov na ÜZPO.

(ツ ÜZPO sostavuje ročne rozpočet, 
ktorý schvaľuje minister náradnej obrany.

Diel druhý.
Osobné služby v CPO.

§ 8.
(K § 10 zákona.)

(リ Priberanie osôb k služobným výko
nom obstarávajú okresné úrady, v Brati
slave Policajné riaditeľstvo, a tamf kde je 
štátny policajný úrad, tento úrad, a to vý
merom. Proti výmeru je prípustné odvo
lanie na župné úradyt ktoré rozhodujú 
s konečnou platnosťou. Odvolacia lehota je 
osmidennái počítajúc od doručenia prvo
stupňového výmeru. Podané odvolanie ne
má odkladný účinok.

(?) Ürady, uvedené v ods.1,priberajú 
potrebné sily pre výstražnú, bezpečnostnú 
a pomocnú službu, ďalej pre protileteckú 
ochranu závodov (podnikov), pre svcrjpo- 
moc a pre rozšírenú svojpomoc CPO z kru
hu osôb, podliehajúcich ustanoveniam § 10 
zákona.

C) Pri protileteckej ochrane závodov 
(podnikov) a pri rozšírenej svojpomoci pri
berajú <sa osoby na návrh veliteľov proti- 
leteckej ochrany závodov a podnikov. Ve
liteľov protileteckej ochrany závodov a 
podnikov určuje vopred úrad (ods.1).

(り Osoby, prihrané k CPO, sú povinné 
svedomite plniť všetky povinnosti, ulože
né im nadriadenými orgánmi CPO. Pred 
nastúpením služby majú do rúk mies tnych 
veliteľov složiť prísahu tohto znenia: „Pri
sahám Bohu všemohúcemu a vševedúcc- 
mu, že svedomite budem plniť všetky svo
je povinnosti v službách civilnej protile
teckej ochrany a že poslušný budem voči 
nadriadeným orgánom civilnej protiletec
kej ochrany. Tak mi Pán Boh pomáhaj. 
Tú istú prísahu opakuje každý funkcio*  
nár CPO pri menovaní do rúk svojho nad
riadeného veliteľa. O tom treba učiniť 
patričný záznam.

(5) V nebezpečenstve a pri väčších cvi
čeniach, ktoré presahujú územie jednotky 
CPO, môžu byf prechodne bezprostred
ným určením zo strany veliteľa neprísluší 
nej jednotky prihrané aj iné prítomné oso
by z územia inej jednotky CPO. Takéto 
pribranie treba dodatočne oznámiť prísluš
ným orgánom a môže trvať len počas ne
vyhnutnej potreby. Takto prihrané osoby 
majú tie ústé povinnosti a priznávajú 6a im 
tie isté práva( ako za pribrania z vlastné
ho územia.
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(K § 10, ods, 4 zákona.)
(l) K službám CPO nemožno pribraf 

osoby:
a) určené šéfom CPO, ktoré 6Ú potreb

né pre brannú moct alebo na iné ciele 
obrany Mtát“

b) kloré 6Ú pre svoj vekový a zdravot
ný stav neschopné konať službu v CPO,

c) pribraníe ktorých by bolo na újmu 
riadnemu výkonu štátnej alebo inej verej
nej služby.

(=)Úradným lekárskym vyšetrovaním 
treba ustáliť vekovú a zdravotnú neschop
nosť osôb, uvedených ods.1,bod b). Toto 
úradné lekárske vyšetrenie koná sa bez
platne, Neschopnosť týchto osôb na zákla
de lekárskeho posudku ustália prvostup
ňové úrady (§ & ods.1).Osoby nepostrá- 
datefné z verejnoprávneho hľadiska určí 
minister národnej obrany na návrh prí
slušného rezortného ministerstva, pofažne 
na návrh hlavného veliteľstva HG alebo 
Fs.

(3) Z vykonávania služby pre CPO sú 
vylúčené osoby:

a) odsúdené v posledných troch ro
koch do žalára, poťažne do trestnice,

b) proti Ictorým sú zavedené štátne za
isťovacie alebo polepšovacie opatrenia, 
počas trvania týchto opatrení.

(4) Vylučovacie dôvody majú z úradnej 
povinnosti zistiť úrady (§ 8, ods.1)a nad
riadené orgány CPO.

(5) Židov (§ 1 vl. nár. č. 198/1941 SI. z.) 
možno pribrať k službám v CPO v obore 
protileteckej ochrany závodov a podni
kov, vo svojpomocnej a rozšírenej svojpo
mocnej službe CPO, kde je to po'trebné 
pre ochranu ich osoby alebo ich majetku. 
Za veliteľov služby CPO nemožno Židov 
ustanoviť. Výcvik a služba má 6a konať 
podľa tmožnosli vždy oddelene. Výnimoč
né priberanie k iným službám určí šéf 
CPO.

(°) Cudzincov (§ 10, ods. 2 zákona) 
možno pribrať k službám v CPO:

a) vo výstražnej protileteckej ochran
nej službe, v miestnej bezpečnostnej a po
mocnej protileteckej ochrannej službe len, 
ak sa k tejto službe dobrovoľne prihlásili 
a sú spoľahliví,

b) v protileteckej ochrannej službe zá
vodov a podnikov a v rozšírenej svojpo
mocnej službe CPO, ak patria k zamest
nancom dotyčného závodu alebo podniku, 

c) vo svojpomocnej ochrannej službe.

(T) Dôvody, uvedené v ods.1,písm. a) 
neprekážajú pribraf do služieb CPO, po
kiaľ nenastane povolanie k plneniu vše
obecnej brannej povinnosti a iným osob
ným úkonom pre brannú moc. To isté platí 
aj na príslušníkov HG, HM, FS a DJ.

§ 10.
(K § 10 zákona.)

(')Osoby, prihrané podľa § 8 k služ
bám v CPO, povoláva：

a) k výstražnej službe CPO, vedúci vý
stražnej ústredne,

b) k pomocnej a bezpečnostnej miest
nej službe, príslušný miestny veliteľ,

c) v ZPO službe závodov a podnikov, 
veliteľ lejto služby, poťažne príslušné slu
žobné miesto ÜZPO, /

d) v TOlsírenej svojpomocnej službet 
velile! ZPO v závode, inak Sväz,

e) v svojpomocnej službe CPO, Sväz, 
f) v odvetviach verejnej správy, uve

dených v § 7 zákona, príslušné služobné 
miesta.

(a) Okrem prípadov, uvedených v ods. 
1,môže aj miestny veliteľ CPO, najmä pri 
spoločných cvičeniach, povolávať osoby, 
povinné službou v CPO.

C) Povolávanie na riadny výcvik a na 
miestne cvičenia nemá v obore svojpo
mocnej CPO, vpočítajúc aj ZPO, presaho
vať ročne tri dni; v ostatných prípadoch 
najviac pät dní ročne. Do tohto povoláva
nia však nemožno zarátat viac dní trvajú
ce kurzy a väčšie cvičenia, ktoré nariaďu
je alebo schvaľuje minister národnej obra- 
ny.

§ 11.
(K § 10, ods. 5 zákona.)

C) Podľa podrobných smerníc, vyda
ných Ministerstvom národnej obrany po do
hode s Ministerstvom financií, majú nárok 
osoby, povolané na vykonávanie osobit
ných úloh CPO a加bo na kurzy CPO, na 
stravu, byt, pracovný odev a náhradu ce
stovného z miesta stáleho pobytu do mie
sta, kde treba vykonať nariadenú službu 
CPO alebo zúčastniť sa kurzu CPO, a zpäť, 
alebo na inú, tomu zodpovedajúcu náhra
du. Okrem toho dostanú osoby trvale po
volané príslušnými orgánmi k vykona
niu osobitných služieb CPO odmenu za 
plnenie svojich služobných povinnostíj ak 
sú následkom výkonu služby CPO ukráte
né vo svojom zárobku alebo v iných dô
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ležitých dôchodkoch. Osoby, ktoré počas 
služby v CPO majú i naďalej zachované 
svoje služobné pôžitky, majú nárok na na
turálne dávky alebo ich protihodnoty a na 
cestovné. Ministerstvo národnej obrany v 
dohode s Ministerstvom financií ustáli 
každoročne vyhláškou výšku a hodnotu 
náhrad, uvedených v tomto odseku.

C) Nositefom povinností, uvedených v 
ods.1,je vo výstražnej službe CPO, ako aj 
v pohyblivej bezpečnostnej a pomocnej 
službe CPO, pokiaľ ide o osoby, povolané 
v osobitných prípadoch a k osobitným úlo
hám, Ministerstvo národnej obrany, poťaž
ne rezortne príslušné ministerstvo, v 
miestnej bezpečnostnej a pomocnej 
ochrannej službe obce, v rozšírenej svoj
pomocnej službe CPO a v ZPO službe 
závodov a podnikov, ako aj v svojpomoc
nej službe CPO verejných úradov a závo
dov, príslušný úradt podnik, poťažne zá
vod.

(3) Nároky na náhradu podlá ustanove
nia od<s.1 premlčujú sa uplynutím jedného 
roka, počítajúc od skončenia príslušnej 
služby v CPO, ak nebola v tejto lehote 
podaná na súde žaloba o ich prisúdenie. 
Predpoklad na podanie žaloby je, že nosi
teľ podľa ods, 2 v lehote troch mesiacov 
na písomné podanie neodpovedal alebo 
neuznal -nárok na požiadavky, uplatnené 
■v smysle ods.1.

§ 12.
(K § 10 zákona.]

(')Vecné škody, vzniklé osobám« pri- 
braným k službám CPO, pri výkone ich 
služieb v CPO, a nimi nezavinené, budú 
nahradené, ak sa týkajú takých predme
tov, ktoré sú pre výkon služby CPO po
trebné, alebo ktoré dotyčné osoby podľa 
príkazu so sebou priniesly.

ド)Pre uplatnenie nárokov podľa ods, 
1(taktiež vo veci premlčania a príslušno
sti úradov, poťažne súdov a ohľadom ná
hradou povinných osôb (nositeľov), platia 
obdobne ustanovenia § 11,ods. 2 a 3.

§13.

(K § 11 zákona.)
C) Povolanie na výcvik alebo na cvi

čenie CPO nedotýka sa sociálneho poiste
nia povolaných osôb, ak netrvá dlhšie ako 
3 dni. V taícomto prípade zamestnávateľ, 
poistený zamestnanec a aj sociálne po
isťovne sú povinné vykonávať poisťovacie 

práva a povinnosti tak, ako by zamestna
nec nebol povolaný do služieb v CPO.

(ľ) V prípade dlhšieho trvania služby 
ako 3 dni, hradí príspevky sociálneho po
istenia Ministerstvo národnej obrany*  po
ťažne nositelia povinnosti, uvedení v § 11, 
ods. 2. Ak povolaná osoba nie je v za
mestnaneckom pomere, znáša príspevky 
v najnižšej triede už od prvého dňa nastú
penia k CPO Ministerstvo národnej obra*  
ny, ak poistením povinná osoba bola vo
jenskou správou povolaná lk službám CPO, 
poťažne nositelia povinnosti podľa § 11, 
ods. 2. Štátni a verejní zameftnænci, ktorí 
podliehajú poisteniu Nemocenskej poisťov
ne verejných zamestnancov, sú aj počas 
služby v CPO poistení u tohto ústavu a 
sú mu preto aj so zamestnávateľmi povin
ní platiť riadne príspevky tak, ako by ne
boli povolaní k službám CPO.

(a) Sociálne poistenie osôb vo svojpo
mocnej službe a vo výstražnej a pohyblivej 
bezpečnostnej a pomocnej službe CPO hra
dí štát (§ 16( ods.1 zákona). Sociálne po
istenie osôb, povolaných k miestnej bez
pečnostnej a pomocnej službe CPO hradia 
obce, poťažne závody a podniky, ak túto 
nariadilo ÜZPO a加白。ZPO pre vlastné 
ciele,

C) Ak sa pri onemocnení poskytne vo
jenské ošetrenie (lekárske ošetrenie, do
danie liekov a menších proslriedkovl ne
mocničné ošetrenie a pod.), nositelia so
ciálnych poifitení sú povinní náklady s tým 
spojené refundovať vojenskej správe.

(°) Ak sa osoby, prihrané k službám 
CPO| stanú nespôsobilými k práci, majú 
samy, a — ak zomrely následkom úrazu 
—ich rodinní príslušmcif nárok na za
opatrenie podľa zákona o zaopatrení vo*  
jenských poškodencov.

(°) Čas. strávený v CPO, je úplne za- 
počítateFný pre penzijné platy, a to tak 
pre nárok, ako aj pre výmeru.

§ 14.
Služba v CPO zaniká:
1 .bez osobitného opatrenia:
a) povolaním do činnej vojenskej služ

by (vo svojpomocnej službe len( ak povo
laný je kafiárnovaný),

b) vo výstražnejj v miestnej bez-peČ- 
nostnej a v pomocnej, ako aj vo svojpo
mocnej službe CPO v mieri, presídlením 
osoby do iného miesta protileteckej ochra
ny.
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c) v rošírenej svojpomocnej, ako aj 
v službe CPO závodov a podnikov, vystú
pením zo zamestnania,

2 . vo všetkých ostatných prípadoch 
osobitným opatrením pňbierajúceho mie~ 
6ta. To platí najmä pre príslušníkov po
hyblivej bezpečnostnej a pomocnej služby 
CPO.

§ 15,
V CPO vycvičené osoby a funkcionári 

6ú povinní pri presfahovaiu odhlásiť sa a 
prihlásiť sa na mieetnom veliteľstve CPO, 
najneskôr do troch dní.

§ 16.
(l) štátni a iní verejní zamestnanci ma

jú nárok na platenú dovolenku na výkon 
služieb v CPO podľa smerníc, vydaných 
rezortne príslušným ministerstvom v do
hode 6 Miniisterstvom národnej obrany.

ド)Osoby, ktoré nepodliehajú ustanove
niam ods.1,majú nárok na xnzdu (plat), 
ušlú výkonom služby v CPO, a to v jednom 
kolendÁrnom roku najviac na mzdu (plat) 
よユ tri dni, poťažne za päf dní (§ 10, ods. 
3). Ak služba v CPO trvá dlhšie, majú ná
rok na neplatenú dovolenku.

(3) Platenú i neplatení! dovolenku, po
skytnutú pre výkon služieb v CPO, ne
možno zarátať do dovolenky, na ktorú má 
zamestnanec nárok podľa platných pred
pisov.

C) ZamesbúvateT osôb, uvedených v 
ods. 2, je oprávnený daf im odpracovať 
polovicu zameškaných hodín, najviac však 
do jedného pracovného dňa. Počasné prá
ce v rámci tejto náhradnej práce nevy
hnutne potrebné, nepodliehajú úradnému 
povoleniu a neprislúcha za ロe okrem nor
málnej mzdy (plalu) osobitný príplatok za 
po časnú prácu. Podrobnosti upraví Ústred
ný úrad práce v dohode s Ministerstvom 
národnej obrany.

(°) Zamestnanec, uvedený v ods.1 a 2, 
褪 povinný hneď preukázať zamestnáva
teľovi povolanie k službám v CPO.

Diel tretí.
Vecné plnenia v CPO.

§ 17.
(K § 12 zákona.)

I1) Nehnuteľnosti a hnuteľnosti, ktoré 
možno na vojenské ciele vyvlastniť, poťaž
ne požadovať, možno vyvlafitniť, poťažne 
vziať do úžitku aj pre služby CPO, pri 
čom platia obdobné predpisy, pla'tné pre 

požadovanie, poťažne vyvlafitňovarúe pre 
ciele vojenskej správy,

(=)Návrh na zahájenie vyvlastňovacie
ho pokračovania, poťažne požadovania, 
uvedeného v ods.1,podá miestny velítef 
obvodovému veliteľovi, ktorý v tomto 
ohľade vystupuje ako vyviuľíňovateJ. * Foto 
právo obvodového velilcla tam, kde je 
štátna polícia, prislúcha miistnemu veli
teľovi,

§ 18.
Všetky podania, zápisnice, právne jed

nania, listiny, pozemnoknižnč prevody ne
hnuteľností, potrebné k službám CPO, sú 
oslobodené od kolkov a poplatkov, od dá*  
vok za úradné úkony vo veciach správnych 
a od obecnej dávky z prírastku hodnoty 
nehnuteľnosti.

Diel štvrtý.
Všeobecné povinnosti pri CPO.

§ 19.
Zatemňovanie,

I1) Za zatemnovanie zodpovedá vlast
ník veci. Kto vykonáva skutočnú moc nad 
vecou, zodpovedá namiesto vlastníka za 
za temno vanie. Každé porušenie za'temňo- 
vania je trestné.

(り Náklady spojené so za-temňovaním 
hradí ten, kto zodpovedá podľa ods.1 za 
zatemňovanie, vyjmúc, že by niečo iného 
vyplývalo zo zákonných predpisov alebo 
zo smluvných ujednanú

(s) Zatemňovacie opa'trenia treba tak 
pripraviť, aby sa mohly hockedy previefiť.

(り Začiatok a trvanie zatemňovania 
vyhlasujú obyodové veliteľstvá. Od vyhlá- 
6enia pohotovosti protileteckej ochrany 
VÜ a VVZ má sa, pokiaľ sa ináč neurčí, 
zatemňovaníe prevádzať bez ďalšej vy
hlášky od. šera (západ slnka) do svitania 
(východ &lnka).

(D) Ministerstvo národnej obrany vydá 
podrobné smernice pre zatemňovaiue.

§ 20.
Stavebné opatrenia pre CPO.

(り Kto prsvádza novostavby alebo sta
vebné úpravy( prestavby alebo prístavby, 
ktoré značne zvýšia hodnotu už dostava
nej stavby alebo jej časti, musí previesť aj 
stavebné opatrenia, vyhovujúce požiadav
kám protileteckej ochrany. Túto povinnosť 
určia podľa smemic, vydaných šéfom CPOj 
stavebné úrady.
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ド)V prípade prestavby a prístavby tý
ka sa povinnosť podfa ods.1 aj prestav
bou alebo prístavbou nedotknutých čas ti 
dohotovenej stavby, ak tým vzniklé vyš
šie náklady možno požadovať od osoby, 
ktorej je uložená povinnosť.

C) Úrady, ktoré vykonávajú stavebnú 
policiu, dozerajú na vykonávanie opatrení 
podľa ods.1 a 2 a môžu ich vynútiť úrad
ným opatrením. Príslušnosť a pokračova
nie riadi sa podľa všeobecných predpisov.

(*)  Minister národnej obrany určí, kedy 
sa majú stavebné opatrenia podľa ods.1 
a 2 previesť v jestvujúcich už objektoch. 
Pritom môže nariadiť, že sa majú namiesto 
konečných stavebných opatrení previesť 
len dočasné.

C) Zriaďovať, udržovať a nechať strá
žiť verejné protiletecké úkryty je povinno
sťou obcí; pokračujú pritom podľa vše
obecných predpisov, vydaných MNO, po
ťažne VO a WZ.

(°) Náklady, spojené s dodatočným zria
dením úkrytov pri obývaných už budo
vách, znášajú osoby, v záujme ktorých bo
ly tieto zriadené. Náklady treba umorovaf 
v 10 až 15 rokoch. Pre určenie rozvrhu 
útrat sú smerodajné posledné právoplatne 
zistené nájomné hodnoty čiastok budov 
podľa sumy, ktorá slúži za základ pre vý
mer domovej dane, poťažne u domov, oslo
bodených od platenia činžovej alebo tried- 
nei dane, sumy, slúžiace za základ výmeru 
obecných dávok. Nájomná hodnota miest- 
rostí, -používaných mapleTom domu, môže 
6a zvýšiť v tomto prípade o 25リ“

(7) Povinnosť ku stavbe podľa smerníc, 
vydaných MNO v smysle ods. 4, stavebinú 
hodnotu, poťažne náklad na zriadenie úkry
tov, zistia stavebné úrady. Hodnota sta
vebného pozemku do úvahy neprichádza. 
Úroky možno počítať len v prípade sku
točného zaplatenia.

§ 21.
Protipožiarne opatrenia«

(')V budovách, ktoré sú vystavené za 
leteďkých útokov zvýšenému nebezpečen
stvu požiaru a jeho rozšírenia, sa zaka
zuje:

a) prechovávať haraburdie,
b) shromaždovať a prechovávať horľa

vé predmety.
c) uskladňovať ťažko hnutefné predme

ty, pokiaľ by 6a mohly inde uložiť.
(3) Povinnosť odstrániť haraburdie pla

tí len pre budovy, ležiace v súvifile zas ta- 
vanom mieste, a to: ..

a) bez výnimky pre budovy v súvisia
com rade stavané,

b) pre budovy v nesúvislom rade sta
vané,

ak bloky budov majú viac ako dve po*  
schodia,

ak sú dlhšie ako 75 m, alebo
ak sú od seba vzdialené menej ako 5 m, 
c) pre budovy samostatne stavané, ak 

zastavená plocha prevyšuje dohromady 
1000 m*

d) pre budovy, ak to obvodové veliteľ- 
stvo nariadi z dôvodov protileteckej 
ochrany. Na malé usadlosti a rodinné dom- 
ky, stavané na spôsob malých usadlosti, 
sa tieto ustanovenia nevzťahujú.

(3) Nebezpečenstvu požiaru (ods.1)sú 
vystavené najmä časti budov, ktoré sa ob
vykle používajú na uskladnenie:

a) povalové miestnosti,
b) vedľajšie budovy, ako stodoly, mas~ 

tale( dielne, prádelne atď., ale ležia menej 
ako 5 m od budovy, ktorá sa má vyprázd
niť.

(り Predmety, na ktoré sa nevzťahuje 
zákaz podTa ods.1,treba uložiť v miest
nostiach, uvedených v ods. 3 tak, aby ne- 
obmedzovaly prehľad a prístup. Ľahko zá- 
pafný materiál treba tak zabaliť alebo ■ 
sviazať, aby sa mohol rýchle odstrániť.

(5) V prípadoch osobitného zretela 
hodaých môže obvodové velilerstvo povo- 
lit výnimku zpod ustanovení ods.1 až 4.

(°) V oblastiach, vys'lavených zvýšené
mu nebezpečenstvu leteckých útokov a 
požiarut možno po vyhlásení pohotovosti 
protileteckej ochrany zostrif predpisy ods. 
2 a 3 úradnými opatreniami.

§ 22.
Zadováženie náradia pre svojpomocnú 

protileteckú ochrannú službu.
(l) Majitelia domov sú povinní v budo

vách, uvedených v § 21,ods. 2, bod 2, 
písm, c) opatriť a v upo trebi'ternom stave 
udržovať materiál a náradie pre svojpo
mocnú protileteckú ochrannú službu pre 
každé kolektivum protileteckej ochrany. 
Ak je viac domov spojených v jednom ko
lektíve, za splnenie povinností zodpovedá 
každý zúčastnený majitef domu. Vo v証・ 
obecnosti je každý dom kolektívom proti
leteckej ochrany vôbec. Príslušné miesto 
Sväzu upovedomí ma]iteFa domu, ak 6a 
obyvatelia domu zadeTujií do viac kolek
tívov protileteckej ochrany, alebo ak sa 
obyvatelia viac domov spojujú do jedného 
kolektíva protileleckej ochrany. Osoby, 
k zaobstaraniu náradia poviruié( najmä ná
jomníci, prispievajú v primeranej výške (§ 
20, ods. 6) k nákladom, spojeným so zado-
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vážením náradia. Ak sa zúčastnené osoby 
nedohodnú, rozhodne Okresný úrad, v Bra
tislave Mestský notársky úrad, podľa voľ
ného uváženia.

(3) Za cvičenia a pri vyhlásení pohoto
vosti pro tileteckej ochrany dá sa náradie 

一 jmocnej pro tileteckej ochrannej slúž- 
dispozícii príslušnej hliadke protile- 
ochrannej služby. Inak je tento or

gán povinný presvedčovať sa z času na čas 
o tom, či je náradie naporúdzi a či je v 
upotrebiteľnom stave. Používať náradie 
pre iné ciele, je prípustné, ak sa tým ne
obmedzuje používanie na ciele protile'tec- 
kej ochrany.

C) V budovách, uvedených v ods.1, 
kde 6a chovajú kone, rožný dobytok ale
bo ošípanéi musia majitelia týchto budov 
udržovat náradie pre svojpomocnú proti
leteckú službu siale v upotrebiteľnom 
6tave.

(')Kto sa priberá k plneniu povinností 
v svojpomocnej ochrannej službe, je povin
ný staraf sa sám o svoju výstroj. Mimo to 
minister národnej obrany upraví prídel 
plynových masiek,

C) Zadováženie náradia pre protiletec
kú ochranu v protileteckej službe závodov 
a podnikov a v rozšírenej svojpomocnej 
protileteckej ochrannej službe deje sa. po
dľa pokynov ÜZPO v Brati»slave a Sväzu.

(°) Šéf CPO určí, aké náradie treba za
dovážiť podľa ustanovení ods.1 až 5.

(；)Osoby, povinné udržovať, objedná
vať alebo doplňovať z dôvodov požiarnej 
bezpednosli predpísané požiarne zariade
nia, mučia si obstarať zariadenia, zodpove
dajúcej príslušným ustanoveniam. Hydranty 
a hadice 60 spojkami, ktoré musia byť na*  
porúdzi z dôvodov požiarnej bezpečnosti, 
ako aj tabuľky pre označenie hydrantov, 
treba upraviť tak, aby vyhovovaly prísluš
ným ustanoveniam.

§ 23.
Chovanie sa za leteckých útokov a za 

cvičenia protileteckej ochrany.
(り Letecký poplach a koniec leteckého 

poplachu oznámi sa obecenstvu verkými 
poplachovými zariadeniami. Kde niet ta
kých zariadení, určuje miestne velitefstvo 
protileteckej ochrany aj iné poplachové 
prostriedky alebo znamenia.

(2) Minister národnej obrany vydá smer
nice pre chovanie sa obecenstva po vy
hlásení pohotovosti protileteckej ochrany, 
za leteckého poplachu a po jeho ukonče
ní. Vyhlási ich miestny veliteľ proti!e,tec- 
kej ochrany.

I (3) Každý musí uposluchnúť rozkazy, 
í ktoré vydávajú v obore svojej pôsobnosti 
；na vykonávanie ustanovení ods.1 a 2 po

volané policajné úrady, velitelia protile
teckej ochrannej služby závodov a podni
kov, hliadky protileteckej ochrany a po
riadkové hliadky vo verejných protiletec
kých úkrytoch.

(り Sirény tovární, loďné a iné signali
začné zariadenia, ktorých zvuk by sa mo
hol mýlne považovať za určený signál pre 
poplach a koniec poplachu, nesmú sa po
užívať po vyhlásení pohotovosti protile
teckej ochrany.

(B) Branná moc, žandárstvo, štátna po“ 
lícia, hasičstvo a záchranná služba sa mô
že odchyľovať od iislanoveni ods.1 až 4, 
pokiaľ to vyžaduje plnenie ich vrchnoslen- 
ských úloh. To platí obdobne pre orgány 
Obchodnej a priemyselnej komory v Brati
slave a Sväzu, ako aj pre osoby pribrané 
a povolané k protileteckej ochrane.

(ú) Počas cvičenia protileteckej ochrany 
platia ustanovenia ods,1 až 5 obdobne. 
Obvodové veliteľstvo môže povoliť po
trebné úľavy.

§ 24.
Šéf CPO, .poťažne ním určené orgány, 

môžu nariadiť alebo povoliť úľavy zpod 
ustanovení §§ 19 až 23.

Diel piaty.
Osobitné a záverečné ustanovenia.

§ 25.
(K § 13, ods. 4 zákona).

C) Povolenie na uverejňovanie, rozši
rovanie tlačív a fotografii, premietanie fil
mov, týkajúcich sa alebo slúžiacich vý
lučne CPO, treba podľa § 13 zákona žia
dať:

a) u Šéfa CPO pre uverejňovanie kníh, 
brošúr, príspevkov pre odborné časopisy 
a iných tlačív, plakátov, filmov, činohier 
a zpráv v rozhlase, ako aj pre usporiada
nie výstav, ktoré prekročujú rámec vý
stavy čiste miestneho významu,

b) u príslušného obvodového veliteb 
s t va pre vyučovaní も pre usporiadanie 
prednášokf uverejňovanie príspevkov a 
oznamov v dennej tlači, v korešponden
ciách a všeobecných časopisoch, pre uve
rejňovanie obrazov a usporiadanie propa
gačných podnikov a výstav čiste miestne
ho významu,

(2) Obvodové veliteFstvO1 má pred roz
hodnutím podľa ods,1(písm. b) o žiadosti
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o povolenie vypočuť v obore svojpomoc
nej a rozšírenej svojpomocnej protiletec
kej služby miestnu organizáciu Sväzu, 
v obore protileteckej ochrany v závodoch 
a podnikoch UZPO)poťažne miesta nim 
poverené.

C)' Povoleniu podliehajú aj publikácie 
o otázkach protileteckej ochrany v cudzi
ne, pokiaľ majú byť vydané na území Slo
venskej republiky. Povolenie môže byť od
mietnuté a vydanie povolenia podľa ods. 
1,písm. a) zrušené bez toho, že by tým 
žiadateľovi vznikol nárok na náhradu ško
dy voči ŠtátlL

P) Úrady, uvedené v ods.rozhodujú 
liež o povolení. Povolenie podfa ods.1, 
písm. a) môže, pokiaľ uverejnenie má pre
viesť nakladateľstvo, žiadať výhradne na
kladateľstvo. Povolenie podľa ods.1,písní, 
a) a b) vzťahuje sa len na územie Sloven
skej republiky. Povolenie pre cudzinu tre
ba žiadať výhradne na Ministerstve národ
nej obrany.

C) Povolenie publikácií, uvedených v 
ods.1,písm. b), považuje sa zásadne za 
udelené:

a) pre osoby, ktoré z príkazu ministra 
národnej obrany sú činné v obore protile
teckej ochrany ohľadom vyučovania, po
kiaľ z rozhodnutia ich nadriadeného úra
du jednajú v služobnom záujme,

b) pre učiteľov verejných a súkrom- 
ných učebných ústavov ohTadom -vyučova
nia a prednášok v rámci alebo v smysle ich 
poverenia alebo ich vyučovania.

§ 26.
Proti výmerom, vydaným úradmi, uve

denými v §§ 7 a 8, pripúšťa 6a odvolanie, 
a to proti výmeru miestneho veliteľstva 
na obvodové veliteľstvo, proti výmeru ob
vodového veliteľstva na VÜ a VVZ a proti 
výmeru VÜ a VVZ na Ministerstvo národ
nej obrany, proti výmeru ÜZPO na Mini
sterstvo hospodárstva. Odvolanie nemá od
kladný účinok. Pre pokračovanie platí 
vládne nariadenie č. 8/1928 Sb. z. a n.

§ 27.
Výmery, vydané podľa tohto nariade

nia úradmi (korporáciami, veliteľstvami 
CPO) na to prífilušnými, sú exekučným 
titulom podľa § 90 vládneho nariadenia č. 
8/1928 Sb. z. a m, ak sú opatrené dolož
kou vykonateľnosti.

§ 28.
(K § 16 zákona.)

Výdavky a ich hradenie.
(x) Štát hradí všetky výdavky, a to tak 

osobné, ako aj vecné, spojené $ výstraž
nou službou. Sem patria najmä výdavky na 
zriadenie a udržovanie ústrední výstražnej 
služby, ako aj vedení medzi -ústredňami 
výstražnej služby a miestnymi poštovými 
Ú5 tredňamif ďalej zriadenie a udržovanie 
medzimes'läkých vedení medzi poslovými 
ústredňami jednotlivých obcí. Náklad zria
denia, obnovy a udržovania medzimest' 
ských výstražných vedení hradia jednou 
tretinou podnik Slovenská pošta a dvoma 
tretinami Ministerstvo národnej obrany. 
Výdavky, spojené s výstražnou službou v 
štátnych budovách, závodoch a podnikoch, 
hradí si príslušný rezort.

(2) Výdavky, spojené s udržovaním vý
stražných vedení od miestnych poštových 
ústredni, od ústrední výstražnej služby 
k obecným výstražným staniciam v mieste 
samom hradia obce.

(s) Závody a podniky hradiď si aj vý
davky, spojené 60 zriadením výstražných 
vedení od miestnej poštovej ústredne do 
svojho závodu, poťažne podniku, ďalej vý
davky, spojené so zriadením a udržovaním 
závodných (podnikových) výstražných sta
níc, ako i všetkých výstražných zariadení 
na území zWvodu (podniku).

(')Ak minister národnej obrany naria
di aktivovanie výstražnej služby, počas 
trvania tejto služby nie je oprávnená poš
tová správa vybierať hovorné na vede
niach, stavaných pre ciele výslražnej služ
by. Štátna výstražná služba v tomto prí
pade môže používať pre eprostredkovanie 
výstražných hlásení bezplatne i prevádz
kové telefonné vedenia všetkých želcznič' 
ných a elektrárenských závodov (podni
kov).

§ 29.
Toto nariadenie nadobúda účinnoßt 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ná
rodnej obrany so zúčas-tnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r. 
Dr. Tuka v. r.

Čatloš v. r.
Mach v. r. Dr. Pružinský v. r.
Dr, Medrický v. r. Stano v. r.
Dr. Fritz v. r. Sivák v. r.

Tlaß； Andrei v Bratislave. Trieda kráľa Alexandra C 12
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225.
Ústavný zákon 

zo dňa 7. októbra 1941.
ktorým sa mení § 100, ods.1 ústavného 

zákona č, 185/1939 SI. z.

Snem Slovenskej republiky 6a usniesol 
na tomto ústavnom zákone:

ČI.I.
Paragraf 100, ods.1 ústavného zákona 

č. 185/1939 SI. z. sa meni a znie:
“C) Terajší snem oslava v činnosti, 

kým sa neuslaví nový. Voľbou nezaplnené 
mandáty (§ 7) a mandáty voľbou alebo 
menovaním zaplnené ale uprázdnené obsa
dzuje do konca funkčného obdobia ústavo- 
damého snemu prezident republiky meno
vaním zo svojprávnych štátnych občanov 
aspoň tridsafročných. Prezident republiky 
pri výbere osôb nie je obmedzený ustano
veniami zákona č. 56/1927 Sb. z. a n. a je
ho menovací akt nevyžaduje spolupodpis 
príslušného ministra.**

Cl.II.
Tento ústavný zákon platí a nadobúda 

úcinnost dňom vyhlásenia.

Dr. Tiso v. r. 
Dr. Sokol v. r. 
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. 

Sivák v. r. 
aj za ministra Dr. Fritza.

Dr. Medrický v. r. 
Stano v. r. 
Čatloš v. r.

226. 
Zákon 

zo dňa 7. októbra 1941
o zvýšenom trestaní záškodníckych činov 

za brannej pohotovosti štátw

Snem Slovenskej republiky 6a usniesol 
na tomto zákone：

(り Kto za brannej pohotovosti štátu (§ 
57 zákona č. 131/1936 Sb. z. a n.) s úmys
lom poškodit dôležitý záujem štátu spá
cha zločin alebo úmyselný prečin proti ži*  
votUj telu, verejnému zdravotníctvu, osob
nej slobode, verejnému alebo značnejšíemu 
súkromnému majetku a tým aj vážne ohro
zí alebo poškodí dôležitý záujem štátu, 
potresce sa — ak čin nie je prísnejšie trest
ný podTa iných ustanovení — pre zločin 
trestnicou od dvoch do tridsat rokov a za 
okolnosti obzvlášt prifažujúcej doživotnou 
trestnicou prípadne smrtou.

ド)Rovnako sa potresce, kto vereine 
alebo viac než dve osoby vyzýva na pácha
nie trestného činu podľa ods.1.

Ak súd uzná vinu pre trestný čin po
dlá § 1 a vymeria trest na 610bode v trvaní 
aspoň jedného roku, vysloví súčasne ako 
vedľajší trest stratu čestných práv občian
skych podTa § 37 zákona č. 320/1940 SI. z.

§ 3.

Pre osobu, ktorá v čase spáchania trest
ného činu podTa § 1 dovŕšila 18 rokov, ale 
ešte nie 20 rokov, základným trestom na
miesto trestu smrti je doživotná trestnica.

Cena Ks 1.—.
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Ustanovenia § 32 tr, nov. (zák. čl. 
XXXVI/1908) nemožno použif pri trestoch, 
uložených podfa tohto zákona.

S 4.
Pri osobácht ktoré v čase spáchania 

trestného činu podľa § 1 dovŕšily 18 rokov, 
je podmienečné odsúdenie vylúčené.

S 5.
Zákon Č. 123/1931 Sb. z. a n. pri odsú

dení pre trestný čín uvedený v § 1 ne
možno použif.

§ 6.
V pokračovaní pre trestný čin podľa 

§ 1 platia v občianskom trestnom súdnictve 
ustanovenia zákona č. 169/1941 SI, z. o 
urýchlenom trestnom pokračovaní.

§ 7.
(り Ustanovenia §§ 1 až 5 platia i pre 

osoby podriadené vojenskej súdnej právo
moci,

(2) Pri ukladaní a vykonávaní trestov 
na slobode podľa tohto zákona majú vo
jenské súdy použif zásady vyslovené v § 
44, ods. 4 zákona č. 320/1940 SI. z.

§ 8.
Tento zákon piati a. nadobúda účinnost 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister 
pravosúdia a minister národnej obrany so 
zúčastnenými ministrami

Dr. Tiso v. r. 
Dr. Sokol v. r. 
Dr. Tuka v. r. 

Mach v. r. 
Sivák v. r. 

za ministra Dr. Fritza. 
Catlofi v. r.

227.
Vládne nariadenie 

zo dna 13. októbra 1941, 
ktorým sa vykonáva časť zákona č. 217/ 
1941 SL z” týkajúca sa uplatnenia nárokov 
a určenia spôsobu výplaty prídavkov na 

deti robotníkov.
Vláda Slovenskej republiky podfa § 8, 

ods. 2 zákona č. 217/1941 SI. z. nariaďuje:

§ L
C) Zamestnanci (§ 1 zákona), prípadne 

ich pozostalí sú povinní dokladmi preuká
zať nárok na prídavok (§§ 2 a 3 zákona) 

a vyhovef úpravám, ktoré v tejto veci vy
dá Rabotnicka sociálna poisťovňa, prípad
ne iný úrad, príslušný podľa tohto naria
denia.

ド)Pre uplatnenie nároku na prídavok 
treba použif tlačivá, vydané na tento cieľ 
Robotníckou sociálnou poisfavňou; ak za
mestnanec nepoužil týchto tlačív, je po
vinný na vyzvanie Robotníckej sociálnej 
poisfavne doplniť svoje podanie vyplnením 
predpísaného tlačiva. Doplnenie musí 6a 
staf v lehote( určenej Robotníckou sociál
nou poisťovňou, ktorá nesmie byť kratšia 
aka 15 dní.

(a) Lehotu určenú podľa ods. 2 je Ro
botnícka ‚sociálna poisťovňa na odôvod
nenú žiadosf povinná predĺžiť.

§ 2.

(り Nárok na prídavok treba uplatniť 
v čase od.1.januára do 30. júna kalen
dárneho roku.

ド)V roku 1941 treba nárok na prída
vok uplatniť najneskôr do 30. novembra 
1941.

(3) Nezachovanie lehôt, určených v ods. 
1 a 2( má za následok zaniknutie nároku. 
Ak však zamestnanec preukáže, že pre 
neodstrániteľnú prekážku nemohol nárok 
uplatniť, môže mu Robotnícka sociálna po
isťovňa predĺžiť túto lehotu, najďalej však 
do 15. decembra kalendárneho roku.

C) Nárok na výplatu časti prídavku 
(§ 3) premlčuje sa do troch rokov od jej 
splatnosti.

§3.
J1) Robotnícka sociálna poisťovňa vy

platí prvú polovicu prídavkov do 30. no
vembra kalendárneho roku, druhú polovi
cu v čase od 1.marca do 15. mája nasle
dujúceho roku.

(7] Prvá polovica prídavkov, uplatne
ných v lehote podfa § 2, ode. 2, prípadne 
ods. 3, 6a vyplatí, ak nenastanú nepreko*  
natefné prekážky, do konca decembra 
1941, druhá polovica — v čase od 1.marca 
do 15. mája 1942.

§4.

Na žiadosf zamestnancov (§ 1)6ú no
társke úrady (v Bratislave Mestský notár- 
eky úrad) povinné bezplatne potvrdif 
správnosť údajov, uvedených na tlačivách 
(§ 1,ods. 2)( na základe predložených do
kladov alebo skutočností im známych.



Slovenský zákon n í k Č. 227. a 228, 779

§5.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
vnútra.

Dr. Tuka v. r. 
Mach v. r.

228.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dna 11.októbra 1941

o paušalízovaní dane z obratu u piva,

Podfa § 19, ods. 8 zákona č. 268/1923 Sb. 
z. a n. v znení zákonov Č. 246/1926, 188/ 
1930, 56/1932, 265/1935 a 356/1938 Sb. z. 
a n, v dohode s ministrom hospodárstva 
ustanovujem: /

(*)  Namiesto dane z obratu podľa záko
na č. 268/1923 Sb. z. a n. v znení zákonov 
č. 246/1926, 188/1930, 56/1932, 265，1935 a 
356/1938 Sb. z, a n. stanoví sa u piva 
(§ 1 zákona & 168/1930 v znení zákonov 
č. 250/1937 Sb. z. a n. a 318/1940 SL z.— 
そ.107 colného sadzobníka) paušál,

(2) Paušál činí:
1. u piva výčapného .... Ks 22.80
2. u ležiaka...........................Ks 23.90
3. u piva špeciálneho z každé

ho hektolitra.................................27.90
(•) Pivo dovážané podlieha tej istej 

sadzbe paušálu ako pivo tuzemské len, ak 
je pri dovoze opatrené riadnym osvedče
ním vyvážajúceho štátu o etupnovitostii 
odpovedajúcej len pivu výčapnému alebo 
ležiaku; inak podlieha sadzbe paušálu, 
platnému pre piva špeciálne. Paušál pri 
dovoze ležiaka vyrobeného v Plzni činí 
Ks 28.15 za 1 hektoliter.

(*)  V sadzbách podľa ods.1 a 2 ie za
hrnutá už aj prirážka podlá § 1 zákona 
č, 267/1935 Sb. z. a n., v znení zákanov 
č. 281/1937 a č. 358/1938 Sb. z. a n.

(ft) Za pivo výčapné považuje 6a pivo, 
ktoré sa predáva ako pivo výčapné (oby
čajné) a odpovedá mladinke najviac u 10° 
sacharometrických, meraných pri 14° R; 

za ležiak považuje sa pivo, ktoré sa predá
va pod týmto označením, aleber ktoré od
povedá mladinke o viac ako 10° najviac 
12° vyššie uvedeného druhu; za pivo špe
ciálne považuje 6a pivo, ktoré predáva 
pod týmto označením, alebo ktoré odpo
vedá mladinke o viac ako 12° vyššie uve
deného druhu. Na odchýlky, nepresahu
júce práve uvedené hranice o viac ako 
0,5°, neberie 6a zreteL

(fi) Paušál sa vyberá vo všetkých prípa
doch, keď sa vyberá dan z piva podľa zá
kona č. 168/1930 Sb. z. a n. v znení záko- 
ntzv č. 250/1937 Sb. z. a n. a 318/1940 SI. 
z.( a to súčasne 6 touto daňou. Ustanovenia 
o dani z piva platia aj v tom smere, klo 
má paušál platiť, kedy, kde a akým spôso
bom, a ktoré úrady 6Ú príslušné k vyme
raniu a vymáhaniu paušálu. Rozhodovať 
o daňovej povinnosti a o sťažnostiach pri
slúcha úradom, ktorým prislúcha rozhodo
vať o dani z piva, postup inštančný končí 
však — s výnimkou, určenou v § 110, ods. 
4 zákona Č. 114/1927 Sb. z. a nリーrozhod
nutím finančného úradu druhej stolice.

(T) Paušálom je krytá daň z obratu zo 
všetkých dodávok a dovozu piva.

(り Za platnosti tejto vyhlášky nie sú vý- 
robci piva povinní viesf daňový záznam, 
nariadený ku kontrole paušalizovanej da
ne z obratu, a preukazovať vývoz piva 
spôsobom, uvedeným v čl,2 a 11 vládneho 
nariadenia č. 156/1924 Sb. z. a n., v znení 
vládnych nariadení č. 247/1926, 189/1930, 
58/1932, 175/1932, 269/1935 a 359/1938 Sb. 
z. a n,

(°) Kým platí táto vyhláška, nemajú tu- 
zemskí podnikatelia pri vývoze piva nárok 
na vrátenie dane podfa § 22, ods.1 záko
na č. 268/1923 Sb. z. a n., v znení zákonov 
č. 246/1926, 188/1930, 56/1932, 265/1935 a 
356/1938 Sb. z. a n.

(10) InaJc platia o paušále vše'lky ustano
venia zákona č. 268/1923 Sb, z. a n. v znení 
zákonov č. 246/1926, 188/1930, 56/1932, 
265/1935 a 356/1938 Sb. z. a n. a vládne na
riadenie č. 156/1924 Sb. z. a n. v znení 
vládnych nariadení č. 247/1926, 189/1930, 
58/1932, 175/1932, 269/1935 a 359/1938 Sb. 
z. a n., a nakolko ide o paušál, vyberaný 
pri dovoze, 一 obdobne tiež xistanovenia 
hlavy III. a V. zákona č. 114/1927 Sb, z. a 
n, a na ne sa vzťahujúce ustanovenia 
vládneho nariadenia č. 168/1927 Sb. z. a n.
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232.
Zákon

zo dna 7. októbra 1941
o vojenskom tresüiom poriadku.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

DIEL L

Všeobecné ustanovenia.

§ 1.
f1) Súdne trestné činy možno potre- 

s taf len po predchádzajúcom pokračovaní 
podľa tohto zákona na základe verejnej 
obžaloby, nakoľko to v § 2 nie je inak 
určené.

ド)Ak 6a v hociktorom stave trestného 
pokračovania zi$lí, že osoba, proti ktorej sa 
vedie trestné pokračovanie, umrela, úrad 
pripadne súd, ktorý vo veci pokračuje, 
zastaví ho usnesením.

§ 2.
(リ Vojenské prečiny a priestupky i 

obyčajné prečiny a priestupky možno tre- 
stal aj bez súdneho pokračovania, a to dis
ciplinárne, ak zákon ukladá na ne len trest 
peňažný alebo trest na slobode, nepresa
hujúci 6 mesiacov, alebo stralu hodnosti, 
a lo osobitne alebo spolu, a ak pri vojen
ských prečinoch a priestupkoch príslušný 
predstavený, prípadne príslušný vojenský 
prokurátor a pri obyčajných prečinoch a 
priestupkoch príslušný vojenský prokurá
tor pokladá disciplinárne potrestanie za do
stačujúce. Rozhodnutie vojenského proku
rátora podfa tohlo odseku je pre vojenské 
velitefstvo záväzné. Vojenské velitelstvo 
nemôže pokračovať podfa ustanovení tohto 
odseku, ak už podalo trestné oznámenie, 
a vojenský prokurátor v prípadoch, ak už 
podal obžalobný spis.

(a) Disciplinárne polre&tanie je vylúče- 
né( ak ide o taký obyčajný prečin alebo 
priestupok, ktorým bolo právo osoby, ne

Cena 1120 Ks.

podliehajúcej vojenskej disciplinárnej prá
vomoci, priamo poškodené alebo ohro
zené.

(3) Disciplinárne potrestanie je neprí
pustné, ak zákon určuje trest straty hod- 
nos'ti (úradu), a disciplinárne- ho nemožno 
vyslovif.

(4) Ak bol trestný čin potrestaný dis
ciplinárne, hoci neboly splnené podmien
ky uvedené v ods,1 až 3, má sa dodatoč
ne zaviesf trestné pokračovanie podlá 
tohto zákona, pokiaf to zákon nevylučuje. 
Ak súd za takýto čin uloží peňažný trest, 
dočasný trest na slobode alebo oba tieto 
tresty, disciplinárny trest odpykaný za ten
to čin fia primerane započíta.

C) Ak trestn© činy, ktoré možno po- 
tre«taf disciplinárne (ode.1 až 3), fia sbie- 
hajú 6 trestnými činmi, pri ktarých discip
linárne potrestanie je vylúčené, treba 
o nich rozhodovať v súdnom pokračovaní, 
ak len vojenský prokurátor nenariadil ich 
vylúčiť (§ 27).

§ 3.
Obžalobu zastupuje vždy verejný ob

žalobca. Pre trestné činy, ktoré 6a stíhajú 
len na návrh (súkromný návrh,京iadosf, 
zmocnenie, požiadanie) oprávneného, mož
no zaviesť trestné pokračovanie a v ňom 
postupovať len na základe tohto návrhu 
(súkromného návrhu, žiadosti, zmocnenia, 
požiadania).

§ 4.
VeliteDstvái úrady, úradné orgány a sú

dy činné v tre«tnom pokračovaní majú 
rovnako prihliadal na okolnosti usvedčujú
ce a exkulpujúce ako aj priťažujúce a po
ľahčujúce. Povinné sú poučiť obvineného 
o jeho právach a o opravných prostried
koch.

§ 5.
Pokiaf ide o posúdenie trestnosti ob

vineného, posudzujú vojenské súdy sú- 
kromnoprávne predbežné otázky samo
statne a nie sú viazané rozhodnutím, 
ktoré o takejto predbežnej otázke vyniesol 
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občiansky súd alebo iný úrad. V otázke 
platnosti alebo trvania manželstva je vo
jenský súd viazaný rozhodnutím občian
skeho súdu.

§ 6.
Proti osobám podliehajúcim vojen

skej súdnej právomoci vojenské súdy a 
úrady majú použit ustanovenia trestného 
zákona vojenského, ako aj zákonov tento 
zákon meniacich a doplňujúcich.

§ 7.
Ustanovenia tohto zákona platia pre 

všetky osoby, podliehajúce vojenskej súd
nej právomoci (diel II).

§ 8.
PodTa tohto zákona treba rozumieť
a) obžalobcom — vojenského prokurá

tora a hlavného vojenského prokurátora 
ako obžalobcov verejných,

b) stranami — obžalobcu a toho, 
proti komu sa trestné pokračovanie vedie,

c) veliteTstvami — aj úrady a ústavy, 
nadriadené osobám, podliehajúcim vojen
skej eúdnej právomoci,

d) dôstojnikmi — všetky vojenské a 
zandárske osoby zaradené do niektorej 
platovej stupnice, ako aj dôstojníckych 
čakateľov, taktiež členov vojensky orga- 
nizovanÝch sborov podriadených vojen
skej súdnej právomoci« ktorým 6a podľa 
príslušných ustanovení priznáva charak
ter dôstojníka.

DIEL II.
Rozsah vojenskej súdnej právomoci.

§ 9.
(')Vojenskej súdnej právomoci pod

liehajú pre súdne trestné činy: ■
aj vojenské osoby v činnej vojenskej 

alebo v pracovnej službe,
b) žandárske osoby v činnej službe,
c) gazisti vojska a. žandárstva mimo 

činnej služby, konajúci v tejto vlastnosti 
akúko-Ivek flužbu pri vojsku alebo žan
dárstve,

d) invalidi vojska a žandárstva, ktorí sú 
v opatere vojenských invalidovní,

e) všetky osoby, ktoré pre trestné či
ny, podliehajúce vojenskej súdnej právo
moci, sú v predbežnom zatknutí alebo va 
vyšetrovacej väzbe podľa tohto zákona, 

alebo ktoré si odpykávajú trest na slobode 
vo vojenskom treftnom úfitave,

f) všetky osoby vojska, žandárstva a 
sborov uvedených pod písm. j)( ktoré si 
odpykávajú trest, uložený vojenským sú
dom, v občianskom trestnom ústave,

g) všetci zbehovia, ktorí utiekli z čin
nej služby a v čase úteku podliehali vo
jenskej súdnej právomocit

h) všetky osoby, ktoré patria -k sprie
vodu mobilizovaných alebo mimo repub
liky sa nachádzajúcich vojenských útva
rov (velitefstiev),

i) vojenní zajatci a rukojemníci, po
stavení pod ochra nu vojenských útvarov 
alebo veliteľstiev, žandárstva alebo sbo
rov pod písm. j) uvedených,

j) príslušníci vojensky organizovaných 
sborov, ak ich vojenskej súdnej právomoci 
podriaďujú osobitné zákony.

ド)Osoby uvedené v ods.1 nepod
liehajú vojenskej súdnej právomoci pre 
dôchodkové trestné činy, pre trestné činy 
spáchané pred začiatkom pomeru, na 
ktorom sa zakladá vojenská súdna právo
moc, a pre trestné činy, ktoré osobitné 
zákony prikazujú výlučne do právomoci 
občianskych trestných súdov.

§ 10.
Vojenskej súdnej právomoci podlieha*  

iú aj:
a) vojenské osoby mimo činnej služby 

pre neposlúchnutie povolávacieho roz
kazu na nastúpenie činnej vojenskej služby 
alebo pre ťažší trestný čin, spáchaný tým
to neposlúchnutím,

b) všetci dôstojníci mimo činnej služ
by pre tie vojenské trestné činy, ako aj 
pre porušenie nadriadenosti a podriade- 
nasti, ktoré spáchajú v služobnej rovno
šate, taktiež pre trestné činy, ktorých 6a 
dopustia v služobne] rovnošate proti vo  
jenským súdom, velíterstvám alebo orgá
nom služobne zakročujúcim v prípadochí 
Etíhaných vojenským súdom,

*

c) občianski zamestnanci vojenskej 
správy v činnej službe, okrem príležitost
ných robotníkov, pre súdne trestné činy — 
mimo trestných činov vojenských — ak ich 
spáchali v službe alebo v súvislosti so služ
bou u vojenskej správy.

§ 11.
Mimoriadnu vojenskú súdnu právomoc 

a jej rozsah určujú osobitné zákony.
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§ 12.
(リ Vojeneká súdna právomoc pri oby

čajných trestných činoch prestáva ukon
čením pomeru na ktorom 6a zakladá, ak 
ani príslušné velitelstvo ani vojenský pro
kurátor alebo vojenský fiúd neurobili pred 
ukončením tohto pomeru opatrenie na 
stíhanie.

(s) Pri vojenských trestných činoch 
prestáva vojenská «údna právomoc, ak 
príslušné veliteľstvo, vojenský prokurátor 
alebo vojenský 6dd neurobili opatrenie na 
«tihanie najneskoršie do jedného roku po 
ukončení pomeru, na ktorom sa vojenská 
cúdna právomoc zakladá. V prípadoch 
uvedených v § 10, písm. b) prestáva vo
jenská súdna právomoc, ak sa neurobilo 
takéto opatrenie najneskoršie do jedného 
roku po spáchaní trestného činu.

C) Ak sa vojenské trestné činy sbie- 
hajú 6 obyčajnými, vojenská súdna právo- 
mac zostane v platnosti aj pre obyčajné 
Ireátné činy tak dlho, ako pre vojenské 
trestné činy, ak vojenský prokurátor, pri
padne po podaní obžalobného spisu súd 
tieto obyčajné trestné činy nevylúči (§ 27) 
a nepostúpi občianskemu súdu alebo 
úradu.

§ 13.

(l) Ak niekto spáchal viac trestných 
činov, ktoré patria jednak vojenskej súd
nej právomaci jednak eúdnej právomoci 
občianskej, má každý súd (úrad) pokra^o- 
vaí samostatne.

ド)Ak pri súbehu takýchto trestných 
činov na niektorý z nich ustanovuje zákon 
trest smrti alebo doživotný trest na slobo
de, treba ekončif pokračovanie pre tento 
trestný čin pred pokračovaním pre ostatné 
trestné činy.

(3) Súd, ktorý vynáša rozsudok neskor
šie, má pri výmere trestu dbaf na trest, 
ktorý bol vinníkovi skorším rozhodnutím 
uložený.

(り Zpravidla treba najprv vykonať trest 
uložený skorsim právoplatným rozhodnú- 
iím.

§ 14.

Tento zákon sa nedotýka osobných 
oslobodení (imunity, exteritoriality), za
kladajúcich sa na osobitných zákonoch 
pripadne medzištátnych smluvách alebo 
medzinárodnom práve.
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DIEL III,
Organizácia súdov, ich pôsobnosť 

a príslušnosť,
§ 15,

Vojenskú súdnu právomoc vykonávajú: 
a) vojenské súdy ako súdy prvej sto

lice,
b) hlavný vojenský súd ako 6Úd dru

hej stolice.
§ 16.

Do pôsobnosti vojenského súdu patri 
pokračovať a rozhodovať O6údne trestných 
Činoch v prvej âtolici a vybavovat veci, 
ktoré mu prikazuje tento zákon.

§ 17.
Vojenský súd skladá 6a z členov sta

vovskej skupiny justičných dôstojníkov, 
a to z predseduj eenátnych sudcov a ea- 
mosudcav.

§ 18.
p) Vojenský súd vykonáva súdnu prá

vomoc:
a) samosudcom,
b) senátom.
(2) Samosudca pokračuje a rozhoduje 

o všetkých trés Iných činoch, na ktoré zá
kon ustanovuje trest straty hodnosti, pe
ňažný trest, trest na slobode nepresahujú
ci päť rokov, a to alebo osobitne alebo 
spolu. Samosudcovi prislúchajú prava a 
povinnosti predsedu i eenátu vojenského 
súdu.

(3) O všetkých ostatných trestných či
noch pokračuje a rozhoduje na hlavnom 
pojednávaní senát, ktorý sa skladá z dvoch 
členov vojenského 6údu, z ktorých vyšší 
(služobne starší) predsedá, a z jedného dô
stojníka zbrani ako prísediaceho. O prí
sediacom dôstojníkovi senátu vojenského 
súdu platia tie isté ustanovenia ako o 
ostatných členoch senátu, nemôže však 
vykonávaf funkciu vyslaného sudcu. Mimo 
pokračovania a rozhodovania na hlavnom 
pojednávaní vybavuje sudcovské úkony, 
nepatriace do pôsobnosti samosudcu, se
nát skladajúci 6a z troch členov vojen
ského súdu, z ktorých vyšší (služobne 
starší) predsedá.

§ 19.
Da pôsobnosti hlavného vojenského 

6údu patri pokračovaC a rozhodovať o 
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opravných prostriedkoch proti rozhodnu
tiam vojenských súdov a vybavovať veci, 
ktoré mu prikazuje tenta zákon.

§ 20：
Hlavný vojenský súd skladá 6a z čle

nov stavovskej skupiny justičných dôstoj
níkov, a to z predsedu, podpredsedu a ee- 
nátnych radcov.

§ 21.
(')Hlavný vojenský súd vykonáva súd

nu právomoc 6enátmi( ktoré sa skladajú 
z troch alebo piatich členov hlavného 
vojenského súdu.

ド)Päťčlenný senát rozhoduje o odvo
laniach proti rozsudkom senátu vojenské
ho 6ûdu a o opravnom prostriedku na za
chovanie zákona； trojčlenný senát pokra
čuje a rozhoduje vo všetkých ostatných 
prípadoch.

§ 22.
Veci, ktoré nevyžadujú sudcovské roz

hodovanie alebo iné sudcovské vybave
nie, vybavuje predseda vojenského súdu, 
a či hlavného vojenského súdu, prípadne 
člen súdu nimi určený.

§ 23.
Sudcovia a prísediaci sú vo výkone 

sudcovskej právomoci nezávislí a sú viaza
ní len zákonom.

§ 24.
(り Príslušnosť vojenského súdu vzťa

huje sa na všetky osoby podliehajúce vo
jenskej eúdnej právomoci, ktoré vykoná
vajú službu alebo majú pobyt v jeho ob
vode. Neskoršie zmeny služobného pôso- 
bíšfa alebo pobytu obvineného nemajú 
vplyv na príslušnosľ.

(ľ) Ak príslušnosť nemožno určif padla 
ods.lf určuje sa podľa miesta činu,

(3) Ak niet príslušnosti podľa ods.1 a 2 
alebo ak je sporná, je príslušným súd po
dľa toho vojenského prokurátora, ktorý 
prvý učinil opatrenie pre spáchaný trest
ný Čín proti páchateľovi,

(リ Na uľahčenie trestného pokračova
nia alebo z iných dôležitých dôvodov mô
že súd (vojenský prokurátor) príslušný po
dľa 。ム•1 postúpiť trestnú vec súdu (vo
jenskému prokurátorovi), príslušnému po
dľa miesta spáchaného činu.

§ 25.
Súdy a vojenskí prokurátori skúmajú 

svoju pôsobnosť a príslušnosť z úradnej 
povinnosti.

§ 26.
(')Ak osoba podliehajúca vojenskej 

Gúdnej právomoci spáchala viac trestných 
činov, alebo ak 6a zúčastnilo na tom istom 
trestnom čine viac ofiôbt podliehajúcich 
vojenskej súdnej právomoci, ako páchate
lia, spoluvinníci, účastníci alebo nadržova- 
telia, treba trestné pokračovanie vykonaf 
a skončiť zpravidla spoločne.

(=)Prífilušný na pokračovanie podľa 
ods.1 je súd (vojenský prokurátor)( ktorý 
ostatné súdy (vojenských prokurátorov) 
predišiel.

§ 27.
(')Na zamedzenie preťahovania alebo 

na skrátenie väzby niektorého obvinené
ho alebo z iného závažného dôvodu môže 
vojenský prokurátor a po podaní obžalob- 
ného spisu súd vylúčiť jednu alebo niekoľ*  
ko súvisiacich vecí na samostatné vyba
venie.

(2) Proti usneseniu o vylúčení veci po
dľa odfi.1 sa nepripúšťa sEažnosf.

§ 28.
(')Rozpory o príslušnosť medzi vo- 

jenskými súdmi rozhoduje hlavný vojen
ský súd po vypočutí hlavného vojenského 
prokurátora. Rozpory o prisluSnosf me
dzi vojenskými prokurátormi rozhoduje 
hlavný vojenský prokurátor.

(?) Rozpory o pôsobnosť 6 občian
skymi trestnými súdmi alebo štátnymi za*  
stupiteTstvami rozhoduje v neverejnom 
zasadnutí po vypočutí generálneho proku
rátora a hlavného vojenského prokurá
tora osobitný päťčlenný senáit, ktorému 
predsedá prvý predseda Slovenského naj
vyššieho súdu. Dvoch členov tohto sená
tu ustanovuje prvý predseda Slovenského 
najvyššieho súdu zpomedzi radcov tohto 
súdu, dvoch členov ustanovuje s prípadu 
na prípad predseda hlavného vojenského 
súdu zpomedzi radcov hlavného vojenské
ho súdu.

§ 29.
Do rozhodnutia o príslušnosti, prípad

ne pôsobnosti treba vykonať všetky na
liehavé stopovacie alebo vyšetrovacie úko
ny, najmä tie, u ktorých môže nastať ne
bezpečenstvo z prieťahu.
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§ 30.
(l) Hlavný vojenský súd je oprávnený 

na návrh vojenského prokurátora ale
bo súdu, prípadne obvineného, alebo aj 
z úradnej moci výnimočne preniesf z dô
vodu verejnej bezpečnosti, vojenskej služ
by alebo z iných dôležitých dôvodov nie
ktorú trestnú vec 6 príslušného vojenské
ho súdu na iný vojenský súd,

C) Opatrenie padľa odfi.1 je dovolené 
aj pre niektoré zo sbiehajúcich 6a trest
ných činov.

§ 31.
I1) Vojenský súd, hlavný vojenský súd, 

vojenský prokurátor, hlavný vojenský 
prokurátor ako aj iné vojenské úrady, veli
teľstvá a orgány činné v trestnom pokra
čovaní stýkajú sa priamo so všetkými ob
čianskymi aka aj vojenskými súdmi a úrad
mi, ktoré majú sídlo v Slovenskej republi
ke.
ド)SUžnosf proti odopretiu právnej 

pomoci, proti prieťahom, iným oneskore
niam a nedostatkom v právnej pomoci tre
ba podaf priamo súdu alebo úradu, ktorý 
je priamo nadriadený o právnu pomoc po
žiadanému súdu alebo úradu.

(3) Výdavky právnej pomoci hradí 6Úd 
alebo úrad, ktorý o ňu požiadal.

C) Styk sa súdmi a úradmi cudzích 
štátov riadi sa podlá medzištátnych smlúv, 
pripadne zvyklostí.

DIEL IV.
Vojenský prokurátor a hlavný vojenský 

prokurátor.
§ 32.

p) Obžalobcom pri vojenskom súde je 
vojenský prokurátor, pri hlavnom vojen
skom súde hlavný vojenský prokurátor.

ド)Prislušnofif vojenského prokurátora 
a hlavného vojenského prokurátora riadi 
sa podfa príslušnofiti súdu, pri ktorom sú 
činní.

§ 33・
C) Vojenský prokurátor vykonáva 

úkony, ktoré patria do jeho pôsobnosti 
podfa tohto zákona, najmä koná vyšetro
vanie, nariaďuje vyšetrovaciu väzbu, po
dáva obžalobný spifi (obžalobný návrh), 
zastupuje obžalobu, ohlasuje a odôvodňuje 
opravné prostriedky a vykonáva trest.

(3) Povinnosťou vojeLského prokurá»- 
torà je dbaf, aby sa náležite použily všetky 
prostriedky na zistenie pravdy.

(3) Vojenský prokurátor je povinný 
stíhať každý trestný čin, ktorý patrí do 
pôsobnosti vojenského súdu, ak 6a o nom 
dozvie v úradnej pôsobnosti, a zákonná 
prekážka nebráni zaviesE pokračovanie.

(り Aj nepríslušný vojenský prokurátor 
je povinný v svojom obvode vykonať súr
ne úkony. O týchto úkonoch treba upove
domiť príslušaého vojenského prokurátora.

§ 34,
(り Hlavný vojenský prokurátor vyko

náva úkony, ktoré patria do jeho pôsobno
sti podfa tohto zákona, najmä zastupuje 
obžalobu pred hlavným vojenským súdom 
a podáva opravný prostriedok na zacho
vanie zákona.

(2) Ustanovenie § 33, ods. 2 vzťahuje sa 
aj na hlavného vojenského prokurátora.

§ 35.
Vojenský prokurátor, hlavný vojen

ský prokurátor a ich námestníci sú ne- 
odvislí od súdov. Ustanovujú sa zo sta
vovskej skupiny dôstojníkov justičnej 
správy.

DIEL V.
Obvinený a jeho obhajovanie.

§ 36.
円 Obvinený je ten, proti komu sa ve

die trestné pokračovanie.
(a) Podaním obžalobného spisu stáva sa 

obvinený obžalovaným.
(3) Ak ustanovenia tohto zákona o ob

vinenom nie sú podfa svojej povahy ob
medzené len na vyšetrovanie, vzfahuju sa 
aj na toho, na koho je podané pre podo
zrenie z trestného činu trestné oznámenie, 
alebo proti komu 6a zaviedlo stopovanie 
alebo predbežné vyšetrenie.

§ 37.
Obvinený môže použiť pomoc obhajcu 

v každej trestnej veci v ktoromkoľvek 
stave trestného pokračovania.

§ 38.
Na hlavné pojednávanie a odvolacie 

hlavné pojednávanie treba ustanoviť 
zmätočnosCou obhájcu: "

a) ak predmetom obžaloby je zločin, na 
ktorý zákon ustanovuje trest smrti, do
životnú trestnicu alebo trest na slobode 
vyše päť rokov;
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b) v prípade akéhokoľvek zločinu, ak 
si to žiada obžalovaný alebo jeho zákon
ný zástupca；

c) ak obžalovaný nedovŕšil ešte 18, rok, 
alebo ak je hluchonemý alebo nemý ne
vediaci písaf;

d) ak to súd z iného dôvodu uzná za 
potrebné.

§ 39.
(り Ustanovenie a či zvolenie obhajcu 

ctáva 6a bezúčinným, ak bol zvolený iný 
obhajcat vyhovujúci zákonným požiadav
kám, ktorý obhajobu prijal,a ak 6a tým 
pokračovanie nezdrží.

(2) Za nesvojprávneho obvineného, kto
rý nepoužil právo zvolif si obhajcu, môže 
foto právo vykonať jeho zákonný zástupca 
6 tým istým účinkom, ako by si obvinený 
6ám obhajcu zvolil.

§ 40.
C) Pri doručení obžalobného spisu 

ako aj pri oznámení dňa odvolacieho hlav
ného pojednávania treba obžalovaného po
učiť, že má právo zvolit si alebo žiadaf 
ustanovenie obhajcu.
ド)Žiadosť o ustanovenie obhajcu po

dľa § 38, písm. b) treba podať najneskor
šie druhého dňa po poučení podľa ods.1.

(3) Pri ustanovení obhajcu treba po- 
dTa možnosti dba( na žiadosC obžalované
ho, prípadne jeho zákonného zástupcu.

§ 4L
Obhajcom môže byt len justičný dô

stojník v činnej službe alebo mimo činnej 
služby a o<soba zapísaná da soznamu ad
vokátov.

§ 42.
Obhajcom nemôže byt ustanovený:
a) poškodený, manžel (manželka) ale

bo snúbenec (snúbenica) poškodeného ale
bo vojenského prokurátora prípadne hlav
ného vojenského prokurátora, jeho príbuz
ný alebo švagor (švagriná) v priamom po
kolení, jeho príbuzný v pobočnom pokole
ní až do bratanca (sesternice), manžel 
(manželka) jeho súrodenca, súrodenec jeho 
manžela (manželky), alebo ten, kto je, ale
bo bol 6 poškodeným alebo 6 vojenským 
prokurátorom prípadne s hlavným vojen
ským prokurátorom v pomere osvojen- 
fikom, pestúnskom, poručenskom alebo 
opatrovníckom；

b) kto vo vecí pokračoval ako stopu
júci alebo vyšetrujúci orgán, ako sudca, 
obžalobca alebo zástupca poškodeného, 
alebo kto vo veci niečo urobil, čo je proti 
záujmu obvineného;

c) kto má byť vo veci vypočutý ako sve
dok alebo znalec.

§ 43.
Obhajcom nemôže byf justičný dôstoj

ník v činnei službe, ktorý má vyššiu hod
nosť alebo je poradím fitarší ako predseda 
rozhodujúceho súdu. Toto obmedzenie pla
tí aj pre iných obhajcov, ak prídu na pn- 
jednávanie vo vojenskej rovnošate.

§ 44.
Ak je predmetom, obžaloby porušenie 

subordinácie, alebo ak 6a obžalovaný od
voláva, že ho k trastnému činu vyprovo
kovalo protiprávne chovanie predstave
ného, nemôže byť obhajcom, kto je v po
mere podriadeného k tomu, proli komu 
bolo porušenie subordinácie spáchané, 
alebo proti komu výpoveď obžalovaného 
smeruje.

§ 45.
(')Obhajcu ustanovuje predseda súdu 

z osôb, uvedených v § 41.
C) Kto bol podľa ods.1 ustanovený za 

obhájcu, je povinný obhajobu vo svojom 
bydlisku alebo v služobnom pôsobisti pre
vziať a môže len z dôležitých dôvodov 
žiadaf predsedu fúdu, ktorý ho ustanovil, 
aby bo!むd tejto povinnosti oslobodený.

(3) Vojenské osoby v činnej službe po
trebujú na prevzatie obhajovania súhlas 
svojho predstaveného, ktorý ho môže odo*  
prief len z dôvodu nepostrádateTnosti v 
službe.

§ 46.
P) Obvinený môže maf len jedného 

obhajcu.
円 Pre spoluobvinených možno usta

noviť spoločného obhajcu len vtedy, ak sa 
ich záujmy nekrižujú.

(3) Obhajca môže v záujme obvine
ného pokračovať bez toho, že by na jed- 
notlivé procesné úkony potreboval osobit
né plnomocenstvo.

§ 47.
C) Obžalovaný, ktorý je vo väzbe, mô

že sa po podaní obžalobného spisu stý
kať so svojim obhajcom ústne i písomne 
bez dozoru.
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(り Obžalovaný a jeho obhajca po po
daní obžalobného 6pku sú oprávnení za 
dozoru nazerať do spisov okrem zápisníc 
o poradách a robiť si z nich výpisy,

§ 48.

f1) Pred podaním obžalobného spisu 
je obhajca oprávnený navrhovať jednotlivé 
slopovacie alebo vyšetrovacie úkony, 6po• 
lupôsobif pri úkonoch, pri ktorých jeho 
účasf je podfa tohto zákona prípustná, 
s obvineným 6a 6týkať, a to, ak je obvine
ný vo väzbe( len za dozoru stopujúceho 
alebo vyšetrujúceho orgánu, prípadne jeho 
zástupcu,

(2) Ak to neodporuje účelu pokračova
nia, možno obvinenému alebo obhajcovi 
i pred podaním obžalobného spisu dovoliť 
nazerať do všetkých spisov alebo ich čaeli. 
Obhajca má vždy právo nahliadnuť do zá
pisnice o vypočutí obvineného a o takom 
úkone, pri ktorom je prítomnast obvine
ného dovolená. |

§ 49.

Obhajca, ustanovený na obhajovanie 
pred vojenským súdom, nie je povinný ob
hajovať pred odvolacím súdom, ale je po
vinný obžalovanému pomáhať pri ohláse
ní a odôvodnení opravných prostriedkov.

DIEL VI.
Poškodený.

§ 50.
(り Poškodeným je ten, koho právo bolo 

trestným činom priamo poškodené alebo 
ohrozené.

P) Poškodeným rozumie sa aj osoba, 
ktorú iné zákony nazýva iú súkromným ža
lobcom.

§ 51.
Ak trestný čin možno stíhať len na ná

vrh oprávneného, má tento právo — na
koľko zákon inak neustanovuje — upustiť 
od svojho návrhu na trestné stíhanie až do 
začatia tajnej porady vojenského eúdu 
o rozsudku, v pokračovaní pred samosud
com až do začiatku vyhláfienia rozsudku.

§ 52.
(i) Všetky práva, ktoré podľa tohto zá

kona patria poškodenému, môže v jeho za
stúpení vykonávať aj jeho zákonný zástup
ca. Ak však nesvojprávny poškodený ne

dovŕšil ešte 16 rokov, alebo ak poško
dený Je pozbavený svojprávnosti pre cho- 
romysernofit, filabomysernost alebo hlucho- 
nemolu. môže zaňho vykonávať tieto prá
va len jeho zákonný zástupca.

円 Ak poškodený umrie( vykonáva je
ho práva — ak ide o trestaý Čia proti ma
jetku — jeho dedič, ináč jeho manžel, prí
buzný v priamom pokolení alebo súrode
nec, ak iné právne predpisy nemajú od
chylné ustanovenia.

(?) Poškodený a jeho zákonný zástupca 
môže svoje práva vykonávať i pomocou 
právneho zástupcu, ktorým môže by( oso
ba zapísaná do soznamu advokátov.

§ 53.
Poškodenému má súd po podaní obža

lobného 6pisu dovoliť nazeraE do 6údnych 
spisov a môže mu vydať zo spisov odpisy, 
ak proti tomu niet závažných dôvodov. V 
odôvodnených prípadoch možno mu aj 
pred podaním obžalobného spisu dovolil 
nazerať do cpieov a na žiadosť vydaf mu 
odpisy z nich.

DIEL VIL
Vylúčenie a pominutie sudcov, vojenského 
prokurátora, hlavného vojenského proku

rátora a zapisovateľov.
§ 54.

Z vybavenia trestnej veci je vylúčený 
a nemôže mať na ňom účasť ani ako sudca, 
ani ako zapisovateľ

a) poškodený a osoba, proti ktorej 
bol trestný čin spáchaný;

b) ten, kto je v manželskom alebo 
6núbeneckom pomere s vojenským proku
rátorom prípadne s hlavným vojenským 
prokurátoromt s obvineným, s poškodeným 
prípadne s ich zástupcom alebo s obháj- 
com; taktiež kto bol v manželskom pome
re s týmito osobami;

c) kto je s vojenským prokurátorom 
prípadne s hlavným vojenským prokurá- 
lorom, 6 obvineným, s (poškodeným pri
padne s ich zás tupcom alebo 6 obhajcom 
príbuzný alebo sošvagrený v priamam po
kolení, alebo príbuzný v pobočnej vetve 
bratanca Iseslernicu) v to počítajúc; tak
tiež kto je súrodencom manžela alebo man
želom súrodenca týchto osôb. Vylučujúci 
dôvod zo švagrovstva trvá aj po zániku 
manželstva! ktoré bolo jeho základom;

d) kto je alebo bol s vojenským proku
rátorom prípadne s hlavným vojenským
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prokurátorom, 6 obvineným, s poškode
ným prípadne s ich zástupcom alebo s ob
hajcom v pomere osvojenskom alebo pes- 
túnskam, poručenskom alebo opatrovníc- 
kom;

e) klo vo veci spolupôsobil ako stopu
júci alebo vyšetrujúci orgán, obžalobca, 
oznamovateľ, obhajca, zástupca poškode
ného, alebo klo spísal trestné oznámenie 
(§ 71);

f) kto bol vo veci vypočutý ako sve
dok alebo znalec, nakoľko jeho výpoveď 
neobsahuje len skutočnosti, o ktorých sa 
dozvedel úradne,

§ 55.
Z vybavenia veci vo vyššej stolici je vy

lúčený, kto sa na meritórnom rozhodovaní 
v nižšej 6101ici zúčastnil ako sudca.

§ 56.
(り Sudca je povinný bezodkladne ozná

miť predsedovi súdu skutočngf, ktorá je 
dôvodom na jeho vylúčenie a povinný je 
zdržaf sa v tejto veci každého úkonu.

ド)Sudca, ktorý pochybuje o svojej ne
predpojatosti vo veci, môže £ udaním dô
vodu žiadaf predsedu súdu, aby bol po
minutý.

C) ZapisovateT má vylučuiúci dôvod 
oznámif predsedovi senátu alebo samosud
covi, pri ktorom má zapisovaf.

§ 57.
Urážka, osočovanie alebo utŕhanie na 

ctif spáchané proti súdu alebo proti niekto
rému jeho členovi alebo senátu pre ich 
úradnú činnosť, alebo trestné či discipli
nárne oznámenie učinené proti nim po 
začatí trestného pokračovania, nemôže byf 
dôvodom pominutia pri vybavovaní vecí 
6 týmito vecmi nesúvisiacich. Dôvodom 
pominutia nemôže byf ani to, že sa nie
kto odvoláva na sudcu ako na svedika, 
avšak tento pri vypočutí vyhlási, že sa 
dozvedel o veci pri svojom úradnom po
kračovaní, ktoré nie je vylučujúcim dôvo
dom.

§ 58.
(J) Na nadosť obžalobcu, obvineného, 

poškodeného treba pominú E sudcu, zapiso
vateľa, proti nepredpojatosti ktorého uvá
dza sa závažný dôvod.

(2) Po začali hlavného pojednávania 
alebo odvolacieho hlavného pojednávania 

môžu sa proti sudcovi alebo zápisovatelo- 
vi( ktorý na pojednávaní pôsobí, uplatú*  
vat len vylučujúce dôvody (§§ 54. 55).

§ 59.
(り O vylúčení alebo pominutí sudcu 

alebo zapisovateľa rozhoduje predseda sú
du, pri ktorom títo pôsobia.

円 O vylúčení alebo pominutí predsedu 
súdu, celého senátu alebo väčšiny členov 
vojenského súdu rozhoduje po vypočutí 
hlavného vojenského prolóirátora hlavný 
vojenský súď v neverejnom zasadnutí; o 
vylúčení alebo pominutí predsedu alebo 
podpredsedu, celého senátu alebo väč*  
šíny členov hlavného vojenského súdu roz
hoduje hlavný vojenský súd v plenárnom 
zasadnutí.

C) O vylúčení alebo pominutí sudcu ale*  
bo zapisovateľa treba rozhodovať po ich 
vypočutí bez dokazovania. Nápravu mož
no žiadaf iba proti zamietavému rozhod
nutiu, a to len v odvolaní, podanom proti 
rozsudku.

(4) Ak sa odoprie vylúčenie alebo po
minutie, možno žiadať o vylúčenie alebo 
pominutie toho istého sudcu alebo zapiso
vateľa v tej istej veci len na základe sku
točností, ktorá sa vyskytla po podaní pre
došlej žiadosti.

§ 60.
(り Vylučujúcimi dôvodmi pre vojen

ského prokurátora, hlavného vojenského 
prokurátora a ich námestníkov sú dôvody, 
uvedené v § 54t písm. a), b), c)f d), f).

(2) Vylúčený je aj vojenský prokurátor, 
hlavný vojenský prokurátor alebo ich ná
mestník, ktorý pokračoval vo veci ako 
sudca, obhajca alebo zástupca poškode  
ného.

*

(a) O zapisovateľovi vojenského pro
kurátora alco vyšetrujúceho orgánu platia 
primerane ustanovenia § 54.

§ 61.

(り Ak sa vojenský prokurátor dozvie( 
že sa proti nemu vyskytuje vylučujúci dô
vod, je povinný sveriť ďalšie pokračova
nie svojmu námestníkovi a hlásiť to hlav
nému vojenskému prokurátorovi. V obdob
nom prípade postará sa o svoje zastúpenie 
aj hlavný vojenský prokurátor a padá 
o tom zprávu ministrovi národnej obrany«

(s) Námestníci vojenského prokurátora 
a hlavného vojenského prokurátora sú po
vinní proti nim sa vyskytujúci vylučujúci
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dôvod hlGsit svojmu priamemu prednosto
vi, ktorý urobí opatrenie o zastúpení.

(°) Ak o svojej nepredpojatosti vo veci 
pochybujú vojenský prokurátor, jeho ná
mestníci alebo námestníci hlavného vojen
ského prokurátora, môžu 6 udaním dôvo
du žiadať svojho prednostu, aby boli po
minuli, Hlavný vojenský prokurátor v ob
dobnom prípade podá zprávu minifitrovi 
národnej obrany a požiada, aby bol pomi
nutý.

C) Zapisovateľ má vylučujúci dôvod 
oznámif vojetnskému prokurátorovi, pri 
ktorom má zapisovať,

§ 62.

(り Na žiadosť poškodeného alebo ob
vineného treba pominúť vojenského pro
kurátora, hlavného vojenského prokurátora 
alebo ich námestníka prípadne zapisovate
ľa, proti klorého nepredpojatosti 6a uvá
dza závažný d6vod.

ド)O vylúčení alebo pominutí vojenské
ho prokurátora, jeho námestníka prípadne 
ich zapisovalefa, alebo námestníka hlav
ného vojenského prokurátora rozhoduje 
6 konečnou platnosťou po ich prípadnom 
vypočuli bez dokazovania ich priamy 
prednosta. O vylúčení alebo pominutí 
hlavného vojenského prokurátora rozho
duje minister národnej obrany.

§ 63.
(l) Sudca, vojenský prokurátor, hlavný 

vojensky prokurátort ich námestníci prí
padne zapisovateľ, ktorí sami žiadali svoje 
vylúčenie alebo pominutie, nemôžu vo ve
ci pokračovať až do vybavenia žiadosti.

(2) Ak žiada o vylúčenie alebo pominu
tie iná oprávnená osoba, môžu vo veci ďa
lej pokračovať až do vybavenia žiadosti; 
ak 6a však žiada o vylúčenie eudcu (§§ 54, 
55), tento až do vybavenia žiadosti nemô
že sa zúčastniť na vynesení rozsudku.

DIEL VIII.
Rozhodnutia v trestnom pokračovaní 

a ich oznámenie.

§ 64.
(x) Súd rozhoduje rozsudkom alebo 

usnesením, vojenský prokurátor a hlavný 
vojenský prokurátor vždy usnesením.

(2) Každé rozhodnutie, ktoré nie je roz- 
sudkomt je usnesením.

(3) Rozhodnutia, ktorými sa návrh za
mieta, alebo ktoré možno napadnúc oprav
ným prostriedkom, ireba odGvodnil.

§ 65.
(リ Senát vojenského súdu a hlavného 

vojenského súdu sa radí a hlasuje o rozhod
nutí na tajnej porade.

ド)Na tajných poradách a hlasovaniach 
senátu vojenského súdu alebo hlavného vo
jenského súdu môžu sa zúčastnit len pred
seda fienátUf hlasujúci členovia senátu a 
zápisová lef. Nezachovanie tohto ustano
venia je dôvodom zmätočnosti,

(5) V senáte vojenského súdu i hlavné
ho vojenského súdu rozhoduje sa väčšinou 
hlasov. Hlasuje sa podlá hodnosti (pora
dia), a to nižší pred vyšším, prísediaci se
nátu vojenského súdu pred sudcami z po
volania.

C) Spôsob hlasovania sa má zachovať 
v tajnosti.

§ 66.
f1) Rozhodnutia oznamujú sat ak zákon 

neustanovuje inak, prítomným účastníkom 
vyhláisením, neprítomným — doručením.

ド)O vyhlásenie rozhodnutia, ak zákon 
neustanovuje inak, možno požiadať vojen
ského prokurátora, vojenský alebo občian
sky súd a. — ak ide o vojenskú osobu v 
činnej službe — aj nadriadené velitefstvo 
osoby, ktorej 6a rozhodnutie vyhlasuje.
' (3) O vyhlásení rozhodnutia napíše sa
zápisnica; ak si to žiada zúčastnená oso
ba, vydá 6a jej odpis rozhodnutia.

(り Mužstvu v činnej službe fia rozhod
nutia zpravidla vyhlasujú.

(3) Pri vyhlásení treba rozhodnutie pre
čítať a ak osoba, ktorej sa rozhodnutie vy
hlasuje, nerozumie úradnému jazyku, aj v 
jazyku jej známom vysvetliť.

(°) Vojenskému prokurátorovi prípadne 
hlavnému vojenskému prokurátorovi ozna
muje eúd rozhodnutia zpravidla zaslaním 
pôvodiny. Na- jeho žiadosť vydá sa mu aj 
overený odpifi rozhodnutia.

§ 67.
(り Vojenským osobám v činnej službe 

treba doručiť rozhodnutia prostredníctvom 
priamo nadriadených veliteľstiev.

ド)Iným osobám, podliehajúcim vojen
skej súdnej právomoci, treba doručovať 
alebo priamo vojenskými úradmi alebo 
prostredníctvom úradov a orgánov, ktoré 
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doručujú rozhodnutia občianskych trest
ných súdov.

(3) Osobám neuvedeným v ods.1 a 2 
doručuje 6a prostredníctvom úradov alebo 
orgánov, ktoré doručujú rozhodnutia ob
čianskych trestných súdov.

(4) Občianske úrady a orgány doručujú 
podľa svojich predpisov o doručovaní,

(rj Pre doručovanie v cudzine platia 
medzištátne smluvy, prípadne zvyklosti.

DIEL IX.
Lehoty.

§ 68.

(り しehoty stanovené zákonom možno 
predĺžiť len v prípadoch zákonom urče
ných.

(2) Lehota sa počíta dňom, ktorý na
sleduje po dni  v ktorý 6a stala skutočnosť, 
rozhodujúca pre beh lehoty.

*

(3) Čafi dopravy poštou sa do lehoty 
nezapočíta.

P) Ak sa lehota končí v nedeľu, v štá
tom uznaný sviatok alebo pamätný deň, 
nezapočíta sa tento deň do lehoty.

DIEL X.
Stopovanie a vyšetrovanie.

§ 69.
(i) Kto sa dozvie o trestnom čine, kto-, 

rý patri do pôsobnosti vojenských súdov a 
ktorý sa nestíha len na návrh, je oprávne
ný trestný čin oznámiť.

ド)Vojenské osoby v činnej službe po： 
dávajú oznámenia o trestných činoch zpra
vidla služobnou cestou. O podávaní ozná
mení inými osobami plalia ustanovenia ob
čianskeho trestného poriadku, avšak pri
jať oznámenie sú povinné tiež velitelstvá 
podozrivému nadriadené, každé miestne 
veliteľstvo, každý vojenský prokurátor a 
každý vojenský súd.

C) O ústnom oznámeru . sa zpravidla 
spíše zápisnica.

§ 70.
Pri trestných činoch, ktoré sa stíhajú 

len na návrh, platia na podanie návrhu 
obdobne ustanovenia § 69, ods. 2 a 3，na
koľko osobitné zákony neustanovujú inak.

§ 71.
(り Ak sa nadriadené veliteľstvo dozvie 

o trestnom čine podriadeného, ktorý sa stí

ha vojenským súdom, má sa hned postarať, 
aby 6a skutkový stav stopovaním objasnil, 
aby 6a zaistily dôkazy a páchateľ; po tých
to úkonoch má spísať a vojenskému pro
kurátorovi predložiE trestné oznámenie, 
ktoré obsahuje zictený skutkový stav, dô
vody podozrenia a dôkazy.

ド)Povinnosti podľa ods.1 má aj miest
ne veliteľstvo pobytu podozrivého alebo 
miestu činu najbližšie, ktoré sa dozvedelo 
o takomto trestnom čine, ak velitefstvo 
podozrivému nadriadené pre odTahlosf 
miesta nemôže včas zakročiť, alebo ak po
dozrivý nie je podriadený nr¾kému vojen
skému veliteľstvu.

(3) V ostatných prípadoch 6a zašle trest
né oznámenie (§ 69) hned vojenskému 
prokurátorovi.

C) Veliteľstvá a vojenské súdy ako aj 
nepríslušný vojenský prokurátor majú aj 
po predložení trestného oznámenia až do 
rozhodnutia prfelušného vojenského proku
rátora konaf neodkladné úkony a robif 
opatrenia, ktoré sú potrebné na objavne*  
nie veci, alebo ktoré majú za cieľ zaietif 
stopy trestného činu a dôkazy, pripadne 
zabránit útek podozrivému. Tida opatre
nia a ich výsledok treba hláfiif príslušnému 
vojenskému prokurátorovi.

§ 72.
(り Ak je pri stopovaní uvedenom v § 

71 potrebné prísažné vypočuť svedka ale
bo znalca, alebo vykonaf ohliadku, pitvu 
mŕtvoly, zabavenie, osobnú alebo domovú 
prehliadku, nadriadené veliteľstva alebo 
miestne veliteľstvo má o to požiadať naj
bližšieho vojenského prokurátora a ak ho 
nemožno včas do<stihnú(, najbližší okresný 
súd.

ド)V neodkladnom prípade ohliadku, 
zabavenie, osobnú alebo domovú prehliad
ku má vykonať nadriadené veliteľstvo 
alebo miestne veliteFstvo, prípadne o vý
kon požiadané veliteľstvo, ktoré je bližšie 
miestu, kde sa má úkon vykonaf. Bezpeč
nostné úrady a orgány možno tiež požia
dať o takéto súrne úkony.

(a) Velitelstvá, úrady a orgány uvedené 
v ode. 2 nesmú prísažné vypočuf svedka 
alebo znalca, vykonať pitvu mŕtvoly ani 
zabaviť zásielky za dopravy (§§ 184 a 189).

C) Veliteľstvá a miestne veliteľstvá 
majú pri ohliadke, zabavení a pri osobnej 
a domovej prehliadke, nakoľko je to mož
né, dbať na podstatné formality^ predpísa
né v tomto zákone pre úkony tohto dru
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hu a ak to vyžaduje presné zistenie dôle
žitých okolností, majú spísat o týchto úko
noch zápisnicu. Zprávu o týchto úkonoch 
a zápisnice treba hneď podaf vojenskému 
prokurátorovi s odôvodnením neodklad
nej potreby vykonaného úkonu. Vojenský 
prokurátor preskúma zprávu a zápisnice, 
podfa potreby opakuje už vykonaný úkon 
alebo ho doplní a rozhodne, či zabavenie 
ponecháva v platnosti, alebo či ho zru
šuje.

§ 73.

j1) Vojenské súdy, vojenskí prokurátori 
a vclileTstvá môžu nariadif i vykonať za
bavenie, domovú alebo osobnú prehliadku 
len vo vojenských alebo vojskom obsade
ných objektoch； mimo týchto však len 
proti osabám, podliehajúcim vojenskej 
súdnej právomoci. Ustanovenie § 183, ods, 
2 môže použif len vojenský prokurátor 
alebo súď. Ak 8oby, podliehajúce vojen
skej disciplinárnej právomocí, odoprú vy- 
dat predmet, ktorý 6a má zabavil oznámi 
to pokračujúce veliteľstvo ich nadriade
nému veliteľslvu cieľom donútenia a dis
ciplinárneho palrestanía.

ド)Na svedkov a znalcov môže použif 
ustanovenia §§ 130 a 131 prípadne § 159 
len vojenský prokurátor alebo súd. 
O predstavenie svedkov a znalcov, pod
riadených vorjenskej disciplinárnej právo
moci, ktorí 6a na predvolanie pred vojen*  
6ké veliteľstvo nedostavia, treba požiadať 
ich nadriadené veliteľstvo. Ak takýto sve
dok alebo znalec pred pokračujúcim veli
teľstvom odoprie výpoved, prípadne poda
nie posudku, alebo ak 6a dopustí nepri- 
etojno^li za svedeckého výsluchu alebo za 
znaleckej funkcie vo veci, má ho veliteľ
stvo oznámiC na disciplinárne potrestanie 
pripadne donútenie nadriadenému veliteľ
stvu svedka alebo znalca.

§ 74. •

f1) Ak 6a občiansky súd, občiansky úrad 
alebo orgán dozvie o trestnom čine, kto
rý 6a slíha vojenským súdom bez ná
vrhu oprávneného! má to oznámiť veliteľ
stvu, ktorému je podozrivý podriadený, 
alebo najbližšiemu miestnemu veliteľstvu, 
alebo najbližšiemu vojenskému prokuráto
rovi. Má vykonať aj neodkladné úkony, 
patriace do jeho pôsobnosti, potrebné na 
objasnenie veci, na zaistenie dôkazov ale
bo podozrivého.

ド)Občianske súdy, bezpečnostné úra
dy a orgány majú požiadaniam podľa

§ '72 vyhoviet bez ohľadu na to, či sa úrad
ný úkon má vykonať proli osobe, podlie
hajúcej trestnej súdnej právomoci občian
skej alebo vojenskej, ak ten to úkon patrí 
inak do ich pôsobnosti a ak je podľa zá
konných ustanovení pre ne platných prí
pustný.

(')Občianske súdy majú na požiadanie 
vypočuE svedkov aj prísažné.

(*)  Ak sú ohliadka, zabavenie, osobná 
alebo domová prehliadka neodkladné a ak 
vojenský prokurátor, vojenské veliteľstvo 
prípadne vojenský orgán, oprávnený vy
konať tieto úkony, nemôže včas zakročiť, 
majú občianske súdy, bezpečnostné úrady 
a orgány aj bez požiadania vykonať tieto 
úkony a to í proti osobNm podliehajúcim 
vojenskej súdnej právomoci, nakoľko Lieto 
úkoiiy patria inak do ich pôsobnosti a po
dľa zákonných ustanovení pre ne platných 
sú prípustné.

(3) Pri úkonoch, uvedených v ods.1 až 
4, pokračujú občianske 6údy, občianske 
úrady a orgány podľa svojich predpisov.

(°) O výkon úradných úkonov, na kto
ré sú vojenskí prakurátori, vojenské veli- 
tefstvá alebo orgány oprávnení, možno ob
čianske súdy, úrady a orgány požiadaE len( 
ak v mieste, kde sa má úradný úkon vy
konať, alebo v jeho blízkostí niet vojen
ského prokurátora alebo vojenského ve
liteľstva, prípadne vojenského orgánu 
oprávneného na taký úkon.

0) Ak hrozí nebezpečenstvo z prieťahu 
a nemožno sa včas dovolaC bezpečnostné
ho orgánu, môžu vojenské stráže a eskor
ty, stíhajúce uprchlé osoby, ktoré boly 
zatknuté alebo zadržané a im sverené, vy
konať domovú prehliadku, aby ich chýlily.

§ 75.

C) Trestné činy, ktorých páchateľ je 
síce neznámy, avšak akiste podlieha vo
jenskej súdnej právomoci, taktiež trestné 
činy, ktoré spáchal v budove vojenskej ale
bo vojskom obsadenej neznámy páchateľ, 
ktorý akiste nepodlieha trestnej súdnej 
právomoci občianskej, zisfuje velitefstvo, 
ktorému je z činu padozrivá osoba pod
riadená, alebo do obvodu ktorého budova 
alebo miesto patri, ako aj vojenský proku
rátor príslušný podľa miesta činu.

(3) Pri zisťovaní podľa ods.1 prislúcha
jú vojenskému prokurátorovi1 rovnaké 
práva ako pri vyšetrovaní. Pritom obdob
ne platia ustanovenia dielu XXVIII.
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§ 76.

f1) Ak vzniklo podozrenie, že vojenská 
osoba v činnej službe umrela neprirodzenou 
smrťou, alebo ak 6a nájde mŕtvola nezná
mej vojenskej osoby, majú to oznámiť bez
pečnostné úrady a orgány, zachovajúc 
ostatné ustanovenia pre ne platné, naj
bližšiemu vojenskému prokurátorovi ale
bo miestnemu veliteTsivu.

ド)Ak vzniklo podozrenie, že občian
ska osoba umrela neprirodzenou smrťou, 
majú to bezpečnostné úrady a orgány 
oznámiť aj najbližšiemu vojenskému pro
kurátorovi alebo miestnemu veliteľstvu:

a) ak fimrf spôsobila trestným činom 
akiste osoba podliehajúca vojenskej súd
nej právomoci,

b) ak možno predpokladať, že taká 
osoba má účasE na trestnom cme, ktorým 
bola smrf spôsobená.

§ 77.

C) Pitvu a ohliadku mŕtvoly vykoná 
vojenský prokurátor:

a) ak je zrejmé, že trestný činf kto
rým bola smrf spôsobená, spáchala osoba, 
podliehajúca vojenskej súdnej právomaci,

b) ak ide o mŕtvolu vojenskej osoby 
v činnej elužbe alebo o mŕtvolu neznámej 
vojenskej osoby.

ド)Ak vznikne podozrenie, že v prípa
doch uvedených v ods.1 má účasť na 
trestnom čine, ktorým bola smrf spôsobe
ná, aj osoba podliehajúca občianskej trest
nej súdnej právomoci, má daf vojenský 
prokurátor príležitost — nakoľko je to 
možné — najbližšiemu občianskemu súdu, 
aby 6a mohol na ohliadke a pitve mŕtvoly 
zúčastniť,

(a) Ak vykoná ohliadku a pitvu mŕtvo
ly občiansky súd alebo úrad a je po
dozrenie, že na trestnom čine, ktorým bo
la smrf spôsobená, má účasf osoba pod
liehajúca vojenskej eúdnej právomoci( má 
tento súd aleba úrad — nakolko je to 
možné — daf príležítosf najbližšiemu vo
jenskému prokurátorovi, aby sa mohol zú
častniť na týchto úkonoch.

§ 78.

(x) Ak sa vojenský prokurátor dozvie, 
že 060ba podliehajúca vojenskej súdnej 
právomoci je podozrivá z trestného činu, 
ktorý sa nestíha len na návrh, alebo ak 
pri trestných činochf ktoré sa stíhajú len 

na návrh, dostane takýto v zákonnej leho
te podaný návrh, nariadi vyšetrovanie.

(2) V usnesení o nariadení vyšetrova
nia treba uviesť osobu, proti ktorej, a 
čin, pre ktorý sa vyšetrovanie zavádza.

(3) Proti usneseniu o nariadení vyšetro
vania 6a sťažnosť nepripúšťa.

C) Účelom vyšetrovania je zistiť a ob
jasniť okolnosti, potrebné na posúdenie 
otázky, či 6a má podaf obžalobný sp½ 
alebo nie.

§ 79.
Obžalobný spis možno padať áj bez 

vyšetrovania, ak 6a doâiahol účel uvedený 
v § 78, ods. 4 už stopovaním.

§ 80.
(り Ak vojenský prokurátor má po

chybnosti, či má zaviesť vo veci vyšetro- 
nie, alebo ak je páchateľ trestného činu 
neznámy, môže vykonať predbežné vyše
trenie a svoje rozhodnutie urobiť závislým 
na jeho výeledku.

C) Pri predbežnom vyšetrení má vo
jenský prokurátor tie isté práva ako pri 
vyšetrovaní.

§ 81.
(り Ak vojenský prokurátor nemá do

statočný dôvod pre trestné stíhanie, odo
prie stíhanie usnesením, ktoré má odôvod
niť. O tomto usnesení treba upovedomiť 
podozrivého, nakoľko už bol vypočutý, 
a poškodeného.

(s) Poškodený môže profi tomuto 
usneseniu podať sfažnosť. a to —- ak nebol 
upovedomený o usnesení — do 3Q dní od 
jeho vynesenia. V sťažnosti treba uviest 
skutočnosti a dôkazy, ktoré adôvodňuiú 
trestné stíhanie.

§ 82.
f1) Ak vojeneký prokurátor zis tí( že 

trestnú vec možno vybaviť disciplinárne 
(§ 2) a disciplinárne potreetanie považuje 
za dostačujúce, postúpi trestné oznámenie 
príslušnému nadriadenému velilelovi pá- 
chateTa, aby vec vo vlastnej pôsobnosti 
vybavil.O tomto rozhodnutí treba poško
deného upovedomiť. Proti tomuto usnese
niu 6a nepripúšťa sťažnosť.

ド)Poškodenému treba na jeho žiadost 
oznámiť výsledok disciplinárneho pokra
čovania.

(a) Ak vec bola podfa § 2 vybavená 
disciplinárne a zákonné podmienky pre 
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takéto vybavenie boly splnené, súdne stí
hanie obvineného pre ten istý trestný čiu 
je vylúčené.

§ 83.

C) Ak vojenský prokurátor pred po
daním obžalobného spisu zistí, že vec 
nepatrí do jeho pôsobnosti alebo prísluš- 
nosti, postúpi ju hneď veliteľstvu, úradu 
alebo súdut do ktorého pôsobnosti a prí
slušnosti patrí.

ド)O postúpení trestnej veci treba 
upovedomiť obvineného, ak už bol vy
počutý, a poškodeného.

(a) Proti usneseniu vojenského proku
rátora o postúpení veci sa nepripúšťa 
stažnosť.

(4) Vyšetrovacie a stopovacíe úkony 
prokurátorov nie sú pre nepríslušnosf 
neplatné, ale príslušný vojenský prokurá
tor môže ich zopakovať alebo doplniť,

§ 84.

f1) Vyšetrovanie vykonáva vojenský 
prokurátor, a to zpravidla osobne, podlá 
potreby aj míma svojho šidla.

(2) Vojenský prokurátor je oprávnený 
v záujme vyšetrovania požadovať od vo
jenských veliteľstiev, ako aj od každého 
verejnéhcr úradu a orgánu vysvetlenia a 
zprávy. Môže požiadať aj bezpečnost
né úrady a orgány i vojenské velitelslvà 
o vykonanie stopovania alebo niektorých 
vyšelrovacích úkonov.

(3) Veliteľslvá majú pri takýchto ijüko- 
noch — nakoľko je to možné — zachovávať 
formality, predpísané týmto zákonom pre 
takéto úkony.

(り Pre stopovanie alebo jednotlivé vy
šetrovacie úkony, ktoré vykonávajú na po
žiadanie bezpečnostné úrady alebo orgány, 
sú smerodajné ustanovenia občianskeho 
trestného poriadku.

§ 85.

(り O jednotlivé vyšetrovacie úkony 
môže vojenský prokurátor požiadať aj iné
ho vojenského prokurátora, prípadne okres
ný súd najbližší miestu, v ktorom sa má 
úkon vykonať, ak v mieste, kde 6a má 
úkon vykonať alebo v jeho blízkosti niet 
vojenského prokurátora.
ド)Okresný súd pokračuje podfa prí

slušných ustanovení občianskeho trestného 
poriadku.

§ 86.

Vojenský prokurátor môže byť prítom
ný aj pri stopovacom alebo vyšetrovacom 
úkone, ktorý sám nevykonáva.

§ 87.

I1) Vojenský prokurátor je z úradu po
vinný učinif všetky opatrenia, aby sa zistil 
pravý skutkový stav a aby 6a zaopatrily 
potrebné dôkazy,
'(3) Stopovacie úkony majú 6a opako

vať len, ak sú neúplné, alebo ak sa majú 
odstrániť pochybnosti alebo nejasnosti.

(り Ak trestný cín zanechal po sebe 
stopy, ktoré sa ešte nezistily hodnoverne, 
vojenský prokurátor zistí ich bez odkladu 
ohliadkou alebo iným vhodným spôsobom, 
urobí súrne opatrenia, aby bol chytený ob
vinený, ktorý je na úteku, taktiež aby sa 
zaopatrily a do úschovy vzaly predmety, 
ktoré sú dôkazom trestného činu alebo 
z neho pochádzajú, vypočuje obvineného, 
poškodeného, svedkov a znalcov, vykoná 
ohliadku, nariadi zabavenie, osobnú alebo 
domovú prehliadku, pripadne urobí iné 
potrebné opatrenia.

P) Vyšetrovacie úkony 6a vykonajú 
podľa ustanovení tohto dielu, aka aj podľa 
príslušných ustanovení dielov XI. až XVI.

§ 88.

Vojenský prokurátor je povinný roz
šíriť vyšetrovanie tiež na iný čin prípadne 
proti inej osobe, ak sa to za vyšetrovania 
ukáže potrebným.

§ 89.

Obvinený má právo za stopovania a vy
šetrovania navrhovať vykonanie alebo do
plnenie jednotlivých stopovacích alebo vy
šetrovacích úkonov.

§ 90.

(り Poškodený a obhajca za stopovania 
alebo vyšetrovania nemôžu byf zpravidla 
prítomní pri vypočutí obvineného a sved
kov, a obvinený pri vypočutí svedkov.

(z) Poškodeného, obvineného i obhaj
cu treba 一 vyjmúc naliehavý prípad — 
včas upovedomiť o vypočutí svedka, ktorý 
sa akiste nebude môcE na hlavné pojedná
vanie dostaviť. V tomto prípade môžu robif 
návrhyf môžu svedkom 一 po odpovediach 
na otázky stopujúceho alebo vyšetrujúceho 
orgánu — klást otázky a robiť poznámky
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na odpovede. Ak sa nedostavia, nie je to 
prekážkou vvsluchu. Obvineného netreba 
pripustiť k vvsluchu svedka, ak je obavat 
že by jeho prítomnosť vplývala na pravdo
mluvnosť svedka.

§ 91.

(')Ohliadku a vypočutie znalcov treba 
vykonaf — nakolko ie to možné — za prí
tomnosti poškodeného, obvineného a ob
hajcu. Preto ich treba okrem neodkladných 
prípadov vždy včas upovedomiť o čase a 
mieste týchto úkonov. Ak ide o výsluch 
znalcov, treba im oznámiť ich mená. Ak 
sa poškodený, obnnený a obhajca k týmto 
úkonom nedostavia, nie je to prekážkou 
pokračovania.

ド)Poškodený, obvinený a obhajca ma
jú právo pri úkonoch uvedených v ods.1 
robif návrhy, taktiež môžu znalcom — po 
odpovediach na otázky stopujúceho alebo 
vyšetrujúceho orgánu — dávaf otázky a 
robiť poznámky na odpovede.

§ 92.
I1) Ak úkony uvedené v §§ 90 a*91  ne

vykonáva vojenský prokurátor sám, treba 
ho o čase a mieste týchto úkonov — vyj
múc naliehavý prípad — včas upovedomiť. 
Ak ide o výsluch znalcov, treba mu ozná- 
mif ich mená. Ak sa vojenský prokurátor 
k týmto úkonom nedostaví, nie je to pre
kážkou pokračovania.

ド)Vojenský prokurátor môže v prípa
doch uvedených v ods.1 robif návrhy,— 
po odpovediach na otázky stopujúceho ale
bo vyšetrujúceho orgánu — dávaf sved
kom, znalcom a obvinenému otázky a robiť 
poznámky na odpovede.

§ 93.
⑴ Poškodený, obvinený, obhajca a vo

jenský prokurátor môžu sa v prípadoch §§ 
90 a 91 dostaviť k úkonom uvedeným v 
týchto ustanoveníachf hoci neboli o nich 
upovedomení a majú tie isté prava, ako 
keby boli upovedomení.

p) Obvinený, ktorý je v čúwej vojen
skej službe, alebo ktorý nie je na slobode, 
má právo byf prítomný pri úkonoch uvede
ných v §§ 90 a 91len, ak sa konajú 
v mieste, kde sa služobne zdržuje, alelx) 
kde je uväznený.

§ 94,

(り VeliteFstvá, súdy, úrady a orgány, 
ktoré vykonávajú stopovacie alebo vyšetro

vacie úkony, sú oprávnené nariadit, aby 
osoby, ktoré sú na mieste úkonu, &a oditiaf 
vzdíalily, alebo aby tam ostaly až do skon
čenia úkonu.

(2) Osoby, podliehajúce vojenskej dis
ciplinárnej právomoci, ktoré pri stopova- 
cích alebo vyšetrovacích úkonoch, vykoná
vaných velíte Fstvom, neposlúchnu tieto roz- 
kazy( alebo sa previnia hrubým, povinnú 
úctu porušujúcim alebo urážajúcim chova
ním, má ich nadriadené velitefstvo disci
plinárne potrestať. Ak veliteTstvo, vyko
návajúce tieto úkony, nie je na disciplinár
ne zakročenie samo povolané, má urobiť 
oznámenie cielom disciplinárneho potres- 
lania vinníka príslušnému veliteľstvu.

(3) Ak previnenia uvedené v ods. 2 
boly spáchané v pokračovaní pred vojen
ským prokurátorom alebo pred vojenským 
súdom, vojenský prokurátor prípadne súd:

a) osoby podliehajúce vojenskej disci
plinárnej právomoci môže oznámiť na 
dificiplinárne potrestanie ich nadriadené
mu velitelst-vu, alebo ich môže fiám po
trestať peňažným trestom do Ks 500, kto
rý 6a má v prípade nevymožitefnosti pre- 
meniC na väzenie do päf dní;

b) ostatné osoby môže potrestať peňaž
ným trestom do Ks 500, ktorý sa má v prí
pade nevymožiteFnosti premeniť na väze
nie do päť dní. O výkon tohto trestu treba 
požiadať okresný súd príslušný podľa 
bydliska prípadne pobytu potrestanej 
osoby.

(4) Proti obvinenémui ktorý je vo väz
be, môže uložiť v prípadoch uvedených 
v ode. 2 vojenský prokurátor alebo súd 
zostrenie väzby podľa platných ustano
vení.

(5) Ustanovenia ods. 2 a 3 neplatia na 
obhajcu a právneho zástupcu poškodeného. 
Tieto osoby možno v prípadoch uvedených 
v ods. 2 s miesta úkonu odstrániť a ich 
previnenia oznámiť príslušnej vojenskej 
alebo občianskej vrchnosti na disciplinár
ne stíhanie. Vojenský prokurátor prípadne 
súd môže ich v takýchto prípadoch aj sám 
potrestať peňažnou pokutou do Ks 1000, 
Ak 6a pokuta uložila obhajcovi alebo práv
nemu zástupcovi, nepodliehajúcemu vojen
skej diisciplinámej právomoci, treba o vy
máhanie pokuty požiadať okresný súd prí
slušný podľa bydliska prípadne pobytu po
kutovaného.

(°) Dôstojníci mimo Činnej služby pod
liehajú pre previnenia podľa ods. 2, spá
chané v služobnej rovnošate, vojenskej 
disciplinárnej právomoci.
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(7) Ak previnenia podľa tohlo para- | 
grafu sú aj súdne trestné činy, treba ich 
oznámiC na trestné stíhanie.

§ 95.

円 O každom vyšetrovacom úkone tre
ba hneď spisaf zápisnicu,

(2) Pri každom vyšetrovacom úkone má 
byt prítomný okrem vyšetrujúceho orgánu 
aj zapisovateL

C) V zápisnici treba uvi&st mie6to a 
čas úkonu, mená zúčastnených osôb, a mu
sí byf z nej zjavné, že sa snlnily podstat
né formality pokračovania. Obsah podstat
ných údajov treba zapísať doslovne.

(4) Zápisnicu treba zúčastneným oso- 
bámt nakoľko sa ich týka, prečítať alebo 
na prečítanie predložiť a ak je to potrebné 
aj pretlmočiť.

(5) Zápisnicu podpíšu vypočuté osoby〔 
ako aj osoby, ktoré sa pri úkon© zúčastni
ly, vyšetrujúci orgán, zapisovateT a prípad
ne tlmočník. Ale vypočuté alebo zúčastne
né osoby nevedia písať, opatria zápisnicu 
znakom ruky. V tomto prípade dopíše 
meno dotyčnej osoby zapisovateľ a pozna
mená, že sa iak stalo. Ak chýba podpis 
alebo znak ruky niektorej osoby, treba 
uviesť dôvod.

(u) V zápisnici sa nesmie nič škraba
ním pozmeniť. Ak treba jednotlivé slová 
prečiarknúť, má sa to stať tak, aby zostaly 
čítate ľné a na konci zápisnice treba uviesť, 
ktoré slová boly prečiarknuté, prípadne 
vpísané. Potrebné doplnky treba uviesť 
na konci zápisnice.

§ 96.
Vyšetrovanie má vojenský prokurátor 

skončiť, ak údaje sú dostatočné aby obža
lobný spis podal, alebo aby vec postúpil.

§ 97.

t1) Ak obvinený po spáchaní trestného 
činu upadol do duševnej choroby, ktorá <síce 
výlučuje pričítatefnosť, ale je vyliečiteíná, 
'má vojenský prokurátor po skončení vyše

trovania suspendovať pokračovanie do 
uzdravenia obvineného.

(ツ O suspendovaní pokračovania treba 
upovedomiť obvineného, ak bol vypočutý, 
a poškodeného.

(3) Proti usnedeniu o suspendovaní po
kračovania podľa ods.1 sa nepripúšta 
sfažnosf.

§ 98.

Vyšetrovanie má vojenský prokurátor 
zaslavít

a) ak čin, ktorý bol predmetom vyše
trovania, nie je trestným činom,

b) ak pri trestných činoch, ktoré sa stí
hajú len na návrh( oprávnený takýto návrh 
v zákonnej lehote nepodal, alebo odvolal 
návrh, ktorý podfa zákona možno odvolať,

c) ak o čine bol už skôr vynesený prá
voplatný rozsudok alebo zastavujúce usne
senie a nie sú dané podmienkyj uvedené v 
ustanoveniach dielu XXII.,

d) ak je tu iný dôvod, ktorý vylučuje 
zavedenie trestného pokračovania, alebo 
ktorý vylučuje pričítatelnost alebo trestá
te Fnos t (

e) ak nemožno očakávať výsledok od 
I ďalšieho pokračovania pre nedostatok dó- 1 kazov alebo pre mimoriadne ťažkosti, s 

ktorými by sa mohly dôkazné prostriedky 
obstarať.

§ 99.

(り O zastavení vyšetrovania treba upo
vedomiť obvineného, ak bol vypočutý, 
a poškodeného.

(2) Poškodený môže podať proti usne
seniu o zastavení vyšetrovania sťažnosť, 
a to ak nebol upovedomený o usnesení, 
do 30 dní od ieho vynesenia. V sfažnosti 
treba uviesť skutočnosti a dôkazy( ktoré 
odôvodňujú trestné stíhanie.

DIEL XI.

Výsluch obvineného.

§ 100.

(り Obvinenéhoj ktorý je vojenskou oso
bou v činnej službe, treba predvolať na vý
sluch pros tredníctvom nadriadeného veli- 
teFstva.

E) Zatknutého obvineného treba na vý
sluch predviesť.

(')Iných obvinených treba zpravidla 
predvolať na výsluch predvolacím listom.

§ 10t
t1) Predvolací list musí obsahovať： ná

zov predvolávajúceho úradu, meno pred
volaného, miesto kam, den a hodinu kedy 
sa predvolaný má dostaví f, upozornenie, že 
bude vypočúvaný ako obvinený a že bude
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predvedený, ak nepríde. Na predvola- 
com liste má byf úradná pečiatka a pod
pis predvolávajúceho orgánu.

(2) Ak osoba, ktorú treba vypočuť, je 
zamestnaná vo verejnom úrade alebo služ
be alebo v takom súkromnom podniku, kde 
má byf vo verejnom záujme zastúpená inou 
osobou, treba súčasne s predvolaním upo
vedomiť jej priameho predstaveného,

§ 102.
{*)  Predvedenie obvinených, predvola

ných podľa § 100, ods. 3, môže nariadil 
vyšetrujúci orgán, ak sa obvinený na riad
ne predvolanie nedostavil a sa neosprave
dlnil, alebo aj bez predchádzajúceho pred
volania, ak sú tu dôvody, odôvodňujúce 
predbežné zatknutie (§ 114). Rozkaz na 
predvedenie má byť písomný a treba v ňom 
presne označiť obvineného, uviesť čin za 
vinu mu kladený a dôvod predvedenia. 
O predvedenie obvineného treba požiadať 
zpravidla bezpečnostné úrady alebo or- 
gány.
ド)Vyšetrujúci orgán má predvedenú 

osobu hneď vypočuf. Ak je to nemožné, 
môže ju ponechať vo väzbe až do jej vy
počutia, ale nie dlhšie ako 24 hodín.

§ 103.
(i) Pri výsluchu obvineného môžu byť 

prítomné len osoby podlá zákona na to 
oprávnené.

(5) Ak obvinený má putá( treba，mu ich 
pred výsluchom sňať, ak to nie je okoliu 
nebezpečné.

§ 104.
í1) Pred výsluchom treba obvineného 

napomenúť, aby na otázky odpovedal urči
te, zretefne a pravdive.

(2) Po napomenutí podTa ods.1 treba 
obvineného vypočuť o jeho osobných úda
joch. Najmä treba zistit: jeho meno a prie
zvisko, prípadné prímenie, de九 mesiac a 
rok narodenia, rodisko, štátne občianstvo, 
náboženstvo, rodinný stav, meno a prie
zvisko rodičov, meno, priezvisko a bydli
sko (pobyt) zákonného zástupcu, školské 
vzdelanie, národnosť, odvodný ročník, vo
jenskú hodnosť, vojenský útvar, ktorému 
patrí, verejné hodnosti (titu'ly) a akade
mické hodnos ti, občianske povolanie ale
bo zamestnanie, bydlisko alebo miesto po
bytu, počet členov rodiny, ktoré živí, ma
jetkové pomery a skoršie tresty.

(a) A_k vzniknú pochybnosti o správjio- 
sti odpovede obvineného o jeho osobných 

údajoch, alebo ak je to potrebné z iný oh 
dôvodov, Ireba osobné údaje -obviňeného 
inak zistiť.

p) Pri obvinených, ktorí patria do vo
jenského sväzku, treba k spisom vždy pri
pojiť aj ich vojenské osobné doklady a 
treba sa ich opýtať aj na spôsob ich vstu
pu do vojenského sväzku, ako aj na to( či 
vykonali vojenskú prísahu,

§ 105.

C) Po vypočutí obvineného o osobných 
údajoch treba mu všeobecne naznačiť 
trestný čin z ktorého je obviňovaný, a tre
ba ho výzva f j aby súvisle a vyčerpávajúcim 
spôsobom vypovedal o skutočnostiach, kto
ré sú predmetom obvinenia.

ド)Ďalšími' otázkami treba sledovať len 
doplnenie výpovede, vysvetlenie nejasností 
a rozporov. Tieto otázky treba dávať tak, 
aby sa obvinený dozvedel o všetkých 
usvedčujúcich okolnostiach, nakoľko mu 
ich možno oznámiť bez nebezpečenstva, že 
sa pokračovanie tým zmarí a tak, aby mal 
priležitost ich vyvrátiť a ospravedlniť 6a. 
Usvedčujúce okolnosti, ktorg obvinenému 
nebolo možno hneď oznámiť pre nebezpe
čenstvo zmarenia účelu pokračovania, tre
ba mu oznámiť, len čo toto nebezpečenstvo 
prestalo( ale v každom prípade pred skon
čením vyšetrovania.

(a) Skutočnosti a dôkazy, ktoré obvine
ný uvádza na svoju nevitiu alebo na mier
nejšie posudzovanie trestného činu, treba 
zistiť, prípadne vykonať, ak ich zrejme 
neuvádza len preto； aby pokračovanie 
preťahoval.

§ 106.
(')Výsluch sa má konať spôsobom sluš

ným a k Tudným, zpravidla ústne.
(2) Otázky treba dávať zpravidla len k 

veci a podľa časového postupu skutočno
stí priamo tak, aby jedna z druhej vyplý
vala podTa príčinnej súvislosti.

(s) Otázky o okolnostiach, ktoré sa 
majú zistiť odpoveďou obvineného, ale
bo ktorými 6a mu podľa mena aleber po  
dľa iných náznakov označujú páchatelia, 
epoluvinníci, účastníci alebo nadrzovatelia, 
ktorí majú byť ešte iba zistení, je dovo
lené dať len, ak sa nepodarilo ziskaf od 
obvineného vyjadrenie iným spôsobom. 
V takomto prípade treba otázky doslovne 
zapísať do zápisnice.

*

(4) Pri spletitých veciach možno obvi
nenému povoliť, aby pred odpoveďou g 
otázku næzrel do písomných poznámok.
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ľj Obvineného neslobodno núliff aby 
na otázky odpovedal.

(°) Neslobodno dávať otázky neurči
té, nejasné, dvojsmyselné, úskočné, aka 
aj otázky, v ktorých je už pokyn na ob
sah odpovede, alebo v ktorých sa sku
točnosť obvineným nepriznaná berie za 
priznanú alebo nedokázaná za dokázanú.

(:)Nie je dovolené obvinenému alebo 
inému poskytovať dary, iné výhody, nie
čo eľubovať, predfitierať, vyhrožovaf, ani 
použiť iné donucovacie prostriedky, aby 
obvinený vypovedal alebo sa priznal.

§ 107.
(り Predmety, ktoré sa vzťahujú na trest

ný čin alebo obvineného usvedčujú, treba 
mu predložiť na rozpoznanie až vtedy, ak 
už bol vyzvaný, aby ich opísal; ak mu ich 
nemožno predložiť, treba ho k ním 
privi&sC, aby ich rozpoznal.

(2) Ak vznikne pochybnosť o pravosti 
písma obvineného, možno mu ulozif, aby 
napísal niekoľko slov alebo viet na roz
poznanie písmat pričom nie je dovolené 
použiť donucovacie prostriedky.

§ 108.
Ak sa obvinený po naznačení obvine

nia osvedčí, že je nevinný, ale nechce 6a 
vyjadriť obšírnejšie, nemajú 6a mu dávať 
ďalšie otázky. V tomto prípade, ako aj 
vtedy, ak 6a obvinený zdráha vypovedať 
vôbec -alebo len na určité otázky, alebo 
ak 6a robí hluchým, nemým, choromyseľ- 
ným alebo slabomyseľným a ak vypočú
vajúci orgán nadobudne presvedčenie, že 
6a obvinený pretvaruje, má ho upazorniE, 
že 6a lým nevyhne trés Inému pokračova
niu a poškodzuje len svoju obhajobu.

§ 109.
Ak 6a výpovede obvinenéha odchy- 

fuju od fikoršich výpovedí, najmä ak ob
vinený odvolá svoje doznanie, treba sa 
ho opýtať na príčinu týchto rozporov.

§ 110.
í1) Ak sa výpoveď obvineného v pod

statných veciach odchyľuje od lidákov 
svedka, spolupáchatera, spoluvinníka, 
účastníka alebo nadržovatera, možno tieto 
osoby s obvineným konfrontovaf už za w- 
šetrov.Tnia ale len, ak sa razpor inak 
vysvella nemôže, alebo ak je obava, že 
konfrcn'ácia na hlavnom pojednávaní nc- | 
bude možná. I

(ľ) Žiadosti obvineného, aby bol kon
frontovaný 60 spolupáchateľom, spoluvin
níkom, účastníkom alebo nadržovaleľom 
prípadne so svedkom už za vyšetrovenia, 
Ireba vyhovieť, ak to nie je spojené s faž- 
kostami alebo prieťahom pokračovania.

(3) Viac ako dve osoby súčasne a viac 
ako o jednej okolnosti naraz nemožno 
konfronlovaC.

§ m.
Ak obvinený pn výsluchu vypovedá o 

takých trestných činoch, pre ktoré ešte 
nebolo vyšetrovanie zavedené, alebo 
sa prizná k iakýmlo trestným činom, tre
ba o tom upovedomiť vojenského prokuná- 
tora( nakoľko tento nekoná výsluch sám.

DIEL XII.
Predbežné zatknutie a vyšetrovacia 

väzba.
§ 112.

Nadriadený veliteľ rozhoduje, či ob
vinenéha pre zavedenie trestného pokra
čovania keba predbežne pozbaviť služby.

§ 113.
Ak je obvinený v činnej vojenskej služ

be, môže nadriadený veliteľ na návrh vo
jenského prokurátora alebo súdu nariadiť, 
aby 6a až do ukončenia trestného pokra
čovania zdržoval v sídle súdu.

§ 114.
(*)  Kto je dôvodne podozrivý, že spá

chal trestný čín, na ktorý zákon ustano
vuje trest smrti, doživotnú stratu tslobody 
alebo trest na slobade vyše 10 rokov, má 
byť predbežne zatknutý,

C) Proti tomu, kto je dôvodne podo- 
zrivý, že spáchal iný tre«iný čin, na kto
rý zákon ustanovuje trest na slobode, mož
no predbežné zatknutie nariadiť len

a) ak bol prís tihnutý pri spáchaní trest
ného činu a nie je možné jeho totožnosť 
hneď zistiť;

b] ak utiekol alebo robil prípravy na 
útek, ak sa skrýval, aby 6a vyhol trest
nému pokračovaniu a neskoršie sa dobro- 
voFne neprihlásil; taktiež ak pre výšku 
(res'u čieho z iných vážnych dôvodov 
mo.'.no sa obávať jeho úteku;

r) ?k 6a snažil pôsobil na svedkov, 
パ "k、ア alebo spoluobvinených aby za
bráň' i :*kbo  prekážal v zástení pravdy, 



800 S 1 o v e ms ký zák o n n í k č. 232.

alebo 6a snažil inak sťažovať trestné po- 
kračovanie( najmä ničenímt zmenou alebo 
ukrývaním 6tôp trestného činu, alebo 
je odôvodnená obava) že by tak mohol 
urobiť;

d) ak za trés iného pokračovania spá
chal nový zločin alebo prečin, prípadne sa 
oň pokúsil, alebo je odôvodnená obava, že 
by takýto čin spáchal, prípadne ak spá
chaním takéhoto činu vyhrážal.

(3) Predbežné zatknutie, ktoré sa na
riadilo len na základe ods. 2, písm. a), ne
smie trvať dlhšie ako 48 hodín.

P) V prípade trestného činu, ktorý sa 
stíha len na návrh, nemožno nariadiť pred
bežné zatknutie pred podaním návrhu.

§ 115.
(り Predbežné zatknutie nariaďuje nad

riadené velilelstvo obvineného alebo 
miestne veliteľstvo.

(-)Pri nebezpečenstve z prietahu mô
že predbežné zatknutie nariadiť aj vojen
ský prokurátor alebo súd.

C) O nariadení predbežného zatknutia 
má 6a vydať písomné rozhodnutie, v kto
rom treba — nakoľko možno 一 presne 
označiť zatknutú osobu, trestný čin, kto
rý sa jej kladie za vinu, zákonný dôvod 
zatknutia a úrad, na ktorý sa má zatknutý 
predviesť.

ぐ)Rozhodnutie treba vyhlásiť zatknu
tému pri zatknutí, prípadne pri predve
dení na úrad.

(°) Zatknutého treba vypočuť najne
skoršie do 24 hodín po zatknutí.

§ 116.

Ak vyjde najavo, že zatknutá osoba 
podlieha právomoci občianskeho trestné
ho 6Údu( treba ju hneď, ale najneskôr do 
48 hodín odovzdať najbližšiemu občian- 
fikemu £Údu prípadne štátnemu zæstupi- 
telstvu.

§ 117.

(*)  Bezpečnostné úrady a orgány sú 
oprávnené zatknúť vojenskú osobu v čin
nej filužbe, ak sú zákonné dôvody, kto
ré odôvodňujú zatknutie občianskych osôb, 
len v prípade nevyhnuinosli a vtedy, ak 
nemožno včas zastihnúť vojenského pred
staveného alebo vojenskú str”.

Pre zatknutie iných osôb, podlieha
júcich vojenskej súdnej právomoci, bez
pečnostnými úradmi alebo orgánmi platia 

tie isté predpisy, ako pre zatknutie osôb, 
ktoré podliehajú občianskej trestnej súd
nej právomoci.

(ツ Zatknutého, ak nebol prepustený, 
treba hneď odovzdať najbližšiemu vojen
skému veliterstvu, ktoré ho má bezod
kladne vypočuť a ak niet dôvodov pre 
ďalšiu väzbu, hneď prepustiť.

§ 118.
Ak pri trestnom čine, ktorý spáchal 

väčší počet O60bt nemožno hneď zistif 
vinníka, možno zatknúť všetky osoby 
podliehajúce vojenskej súdnej právomoci, 
ktoré boly prítomné pri spáchaní trest
ného činu, ak len ich nevina nie je zrejmá.

§ 119.
(*)  Nariadenie predbežného zatknulia 

treba hlásiť vojenskému prokurátorovi sú
časne s trestným oznámením (§ 71)； ak bo
lo nariadené až po podaní trestného ozná- 
meniat hneď po jeho nariadení.

ド)Vojenský prokurátor nariadi prepu
stenie zatknutého alebo vyšetrovaciu 
väzbu.

§ 120.
Proti obvinenému, proti ktorému 6a 

nariadilo vyšetrovanie, alebo na ktorého 
bol podaný obžalobný spis, vyšetrovaciu 
väzbu

a) treba nariadiť ak ide o trestný čín, 
na ktorý zákon ustanovuje trest smrti, do
životnú stratu slobody alebo trest na slo
bode vyše 10 rokov,

b) možno nariadif ak ide o iný trest
ný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest na 
slobode a je splnený niektorý dôvod uve
dený v § 114] ode. 2, písm. b) až d).

§ 121.
(x) Vyšetrovaciu väzbu nariaďuje vojen

ský prakurátor, po podaní obžalobného 
spisu podfa § 211 predseda rozhodujúceho 
senátu prípadne samosudca a po naria
dení hlavného pojednávania rozhodujúci 
súd.

ド)O nariadení vyšetrovacej väzby tre
ba vydať písomné rozhodnutie a v ňom 
presne označiť osobu, ktorá má by€ vzatá 
do vyšetrovacej väzby, trestný čin jej za 
vinu kladený a zákonný dôvod vyšetro
vacej väzby.

(J) Ak je obvinený vo väzbe, treba mu 
rozhodnutie vyhlásiť hneď po nariadení 
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vyšetrovacej väzby, ináč hneď po jeho 
predvedení.

(l) Obvineného treba vypočut najneskôr 
do 24 hodín po uvalení vyšeitrovacej väzby.

§ 122.
(l) Predbežné zatknutie sa vykoná 

v miestnosti, ktorú určí kto zatknutie 
nariadil, prípadne vo vojenskej väznici.

ド)Osobu, proti ktorej bola nariadená 
vyšetrovacia väzba, treba hned odovzdať 
do vojenskej väznice.

§ 123.
Pri výkone predbežného zatknutia a 

vyšetrovacej väzby treba dbať na osobu 
a česť obvineného a možno ho obmedzo
vať len nakoFko je to potrebné na zabez
pečenie účelu uväznenia a na dodržanie 
poriadku vo väznici.

§ 124.
(リ Kto je v predbežnom zatknutí ale

bo vo vyšetrovacej väzbet má by( od ostat
ných väzňov — nakoľko je to možné — 
oddelenÿt a nemá byť väznený spolu s oso
bami už právoplatne odsúdenými. Môže si 
na svoje útraty obstarať pohodlie a vyko
náva E práce, primerané svojej hodnosti 
alebo stavu, nakoľko sú filúčitePné s úče
lom väzby, 6 poriadkom vo väznici a na
koľko neohrožujú bezpečnosf.

(り Vojenský prokurátor prípadne pri 
predbežnom zatknutí veliteF, ktorý za
tknutie nariadil, dozerá na korešpondenciu 
zatknutého, na jeho zásielky a návštevy. 
Po podaní obžalobného spisu vykonáva 
tento dozor predseda senátu, prípadne 
samosudca.

§ 125.
Zalknutéha na čas nevyhnutnej po

treby možno spúlaf len ak je zvlášľ ne
bezpečný, alebo ak 6a pripravoval na 
útek, pripadne 6a o to pokúsil,

§ 126.

Predbežné zatknutie a vyšetrovaciu 
•väzbu Ireba hned zrušiť, ak niet dôvo
dov pre ich ďalšie trvanie, a majú byť čo 
najkratšie.

.§ 127.-
f1) Predbežné zatknutie môže zrušif ve- 

liteistvo, kloré ho nariadilo, veliteľstvo 

tomuto -nadriadené a vojenský prokurátor. 
Zrušenie predbežného zatknutia treba 
hned hlásiť vojenskému prokurátorovi, ak 
mu bolo trestné oznámenie už zaslané.

E) Vyšetrovaciu väzbu môže zrušiť vo
jenský prokurátor, po podaní obžalobného 
spisu predseda rozhodujúceho senátu prí
padne samosudca a po nariadení hlavného 
pojednávania rozhodujúci súd.

DIEL XIII.

Svedkovia.
§ 128.

f1) Ako svedkov — nakoîko je ich vý
sluch potrebný — treba predvolať osoby, 
o ktorých možno predpokladať, že o trest
nom čine alebo o skutkových okolnostiach 
dôležitých pre trestné pokračovanie majú 
vedomosC z bezprostredného pozorovania.

(3) Ak zákon nerobí výnimky, musi sa 
každý, kto je predvolaný ako svedok, do
staviť a podfa svojej vedomosti svedčit,

§ 129.
(り Vojenské osoby v činnej službe pred

volávajú sa ako svedkovia služobným 
opatrením.

ド)Iné osoby treba predvolať predvolá^ 
cím listom, v ktorom treba poukázať aj na 
zákonné následky nedostavenia sa.

(5) Ustanovenie § 101,ods. 2 platí ob
dobne aj pre predvolanie svedkov.

§ 130.
(*)  Ak sa predvolaný svedok nedosta

vil, alebo sa bez povolenia s miesta vý
sluchu vzdialil, treba použiť tieto opatre
nia：

a) ak ide o osobu podliehajúcu vojen
skej disciplinárnej právomoci, treba o jej 
predstavenie požiadať nadriadené velitel- 
6tvo, Tolo veliteîstvo možno požiadať aj 
o disciplinárne potrestanie neposlušného 
svedka alebo možno takémuto svedkovi 
uložiť peňažný trest do Ks 500, ktorý sa 
má v prípade nevymožiteTnosti premeniť 
na väzenie do pät dní. Ak nedostavenie 
alebo vzdialenie sa evedka jc súdne trest
ným cínom, treba ho namiesto disciplinár
neho alebo poriadkového potrestania 
oznámiť vojenskému prokurálorovi;

b) ak ide o inú osobu, Ireba o jej pred
vedenie požiadať bezpečnostný úrad ale- 
bo orgán jej bydliska alebo pobytu a mož
no jej uložiť peňažný trest do Ks 50a 
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ktorý 6a má v prípade nevyrnozitefiiosti 
premeniť na väzenie do päf dní. O výkon 
tohto trestu treba požiadať okresný «úd 
príslušný podľa bydliska prípadne pabytu 
potrestaného svedka.

ド)Ak sa opakuje prípad podľa ods.1 
v tom istom pokračovaní, možno svedka 
znovu potrestať.

(3) Svedka nemožno trestať, ak 6a do
statočne ospravedlní a treba aj uložený 
trest prípadne rozkaz na predvedenie 
zrušit, ak sa dodatočne náležite ospra
vedlní.

§ 131.

p) Ak odopierajú svedčiť alebo složiť 
rvedeckú prísahu bez zákonného dôvodu 
osoby podliehajúce vojenskej súdnej prá
vomoci, možno im uložiť peňažný trest do 
Ks 500, ktorý sa má v prípade nevymo- 
žitcľnosti premeniť na väzenie do päť dní. 
Ak potreetanie nemalo úspech, možno 
svedka aj uväzniť. Väznenie nesmie však 
v tomto prípade trvať dlhšie ako do skon
čenia trestného pokračovania a nikdy nie 
dlhšie ako 6 mesiacov pri pokračovaní 
pre zločin, 3 mesiace pri pokračovaní pre 
prečin alebo priectupok. Väznenie sa má 
zrušiť len čo vyjde najavo, že výpoveď 
alebo prísaha svedka je zbytočná alebo 
ak svedok učinil výpoveď, prípadne složil 
prísahu.

ド) Osoby podliehajúce občianskej 
trestnej súdnej právomoci, ktoré bez zá
konného dôvodu odopierajú svedčiť alebo 
složiť svedeckú prísahu, možná potrestať 
peňažným trestom do Ks 500, ktorý sa má 
v prípade nevymožitelnosti premeniť na 
väzenie do päť dní. O výkon tohto trés tu 
treba požiadať okresný súd príslušný po 
dľa bydliska prípadne pobytu potrestaného 
svedka. Ak potrestanie nemalo úspech, vy
počúvajúci orgán môže svedka zatknúť 
a odovzdať okresnému súdu, príslušnému 
podľa svojho sídla, 6 požiadaním o donu
covacie uväznenie svedka. Okresný súd je 
povinný na požiadanie vojenského proku
rátora prípadne súdu uväzniť svedka po
dľa svojich predpisov, ako keby šlo o odo
pieranie svedeckých povinností v pokra
čovaní pred občianskym trestným 6údom.

C) Ak 6a evedak dopustí neprístojnosti 
pri vypočúvaní, má ho vypočúvajúci or
gán napomenúť. Svedka, ktorý — hoci tol 
napomenutý — chová &a neslušne, alebo 
ktorý 6a dopustil hrubšej neprístojncili, 
možno potrestať peňažným trestom do 1Gs 
500, ktorý sa má v prípade nevymožiteľ- 

nosti premeniť na väzenie do päf dní. 0 
výkon trestu uloženého svedkovi, nepod
liehajúcemu vojenskej disciplinárnej právo
moci, treba požiadať okresný súd prísluš
ný podľa bydliska prípadne pobytu po
trestaného svedka.

§ 132.
O výsluch svedkov, ktorí nepodliehajú 

vojenskej súdnej právomoci a zdržujú sa 
v cudzine, treba požiadať zpravidla prí
slušný cudzí súd. Ak je potrebnét aby sa 
taký svedok osobne dostavil, možno ho 
predvolať prostré dníctvom Ministers tva 
národnej obrany, ale nesmú sa proti nemu 
použiť donucovacie prostriedky.

§ 133,

Ak je svedok vypočúvaný na základe 
požiadania, požiadaný súd alebo úrad je 
povinný rozšíriť výsluch podľa výsledku aj 
na okolnosti, ktoré nie sú uvedené v po
žiadaní, ale sú pre vec dôležité.

§ 134,

(り Pod ničotnosťou výpovede nemožno 
ako svedka vypočuť:

a) duchovného o tom, čo 6a dozvedel 
pri spovedi alebo inak pod záväzkom 
mlčanlivosti, spojeným 6 povolaním du
chovného,

b) osobu, ktorá vykonáva alebo v mi
nulosti vykonávala vojenskú alebo inú ve
rejnú službu prípadne verejnú funkciu, ak 
by svedectvom porušila povinnosť služob
ného alebo úradného tajomstva a príslušné 
veliteľstvo alebo nadriadený úrad (orgán), 
ju neoslobodil od tohto záväzku,

c) obhajcu o tom, čo mu oznámil obvi
nený ako svojmu obhajcovi.

(=)Oslobodenie さ加nom vlády a pred
sedovi Najvyššieho účtovného kontrolného 
úradu — aj po zániku ich funkcie 一 ude
ľuje prezident republiky.

C) Vypočúvajúci orgán požiada z úrad
nej moci priamo príslušné nadriadené veli
teľstvo alebo úrad (orgán) o udelenie 
oslobodenia.

(')Oslobodenie možno odoprieť len, 
ak by sa jeho udelenie protivila verejné
mu záujmu.

§ 135.
Od povinností svedčiť sú oslobodení a 

môžu i za výsluchu ďalšiu výpoveď odo- 
「•二e；:
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a) príbuzní alebo sošvagrení obvinené
ho v pokolení vzostupnom alebo sostup- 
nom, príbuzní v pokolení pobočnom až do 
bratanca (sesternice) vpočítane. jeho 
manžel (manželka), snúbenec (snúbenica), 
súrodenec jeho manžela (manželky), man
žel (manželka) jeho súrodenca, jeho osvo
jiteľ (osvojiteľka) alebo osvojené die⑶ je
ho pestún (pestúnka) alebo chovanec (cho- 
vanicajf jeho poručník (poručníčka) alebo 
poručenec (poručnica), jeho opatrovník 
(opatrovníčka) alebo opatrovanec (opatrov- 
□ica), a to aj keď manželstvo! ktoré založi
lo takýto príbuzenský alebo svagrovský po
mer, už netrvá,

b) advokát, verejný notár, lekár, lekár
nik, pôrodná asistentka a ich pomocník o 
tom, čo im bolo sverené v tejto ich vlastno
sti v dôvere spojenej s ich povolaním, vy
jmúc že by ich osoba, ktorá im to sverila, 
oslobodila od povinnosti zachovaf tajom
stvo,

c) volič o tom, akým spôsobom vykonal 
svoje tajné volebné právo.

§ 136.

Prezident republiky je oslobodený od 
povinnosti svedčif o veciach súvisiacich s 
jeho úradom aj keď prestal byf preziden- 
tom republiky.

§ 137.

(り Poslanci môžu svedčiť o veciach, o 
ktorých 6a dozvedeli vo svojej poslaneckej 
funkcii, len so súhlasom Predsedníctva 
Snemu, a to i keď nie sú uz členmi Snemu.
ド)Členovia Štátnej rady môžu svedčiť 

o veciach, o ktorých sa dozvedeli v svojej 
funkcií, len so súhlasom Štátnej rady, a to 
i keď nie sú už jej členmi.

(3) V prípadoch podľa ods.1 a 2 môže 
vypočúvajúci orgán aj z úradnej moci po
žiadať Predsedníclvo Snemu (ods.1)prí
padne štátnu radu (ods. 2) o udelenie sú
hlasu. Udelením súhlasu Predsedníctva 
Snemu prípadne Štátnej rady zaniká oslo
bodenie zakladajúce sa na ods.1 alebo 2.'

§ 138.

(')Osoby uvedené v §§ 135 až 137 treba 
pred vypočutím alebo hneď ako tento 
pomer vyjde najavo upozorniť, že nie 6Ú 
povinné svedčiť. Ich vyjadrenie treba po
ja! do zápisnice. Takýto svedok môže aj 
za vypočutia vyhĺáeif, že nechce svedčiť, 
fim 6a stáva celá jeho výpoved ničotnou.

ド)Ak nebol svedok upozornený podfa 
ods.1 a výslovne sa nezriekne práva na 
oslobodenie svedčít, je výpoved ničotná.

(3) Osoby oslobodené od povinnosti 
svedčiť podľa §§ 135 až 137 nemožno po
dľa § 131 prinútiC k prísahe asi vtedy, ak 
neodoprely svedeckú výpoved. Ak tieto 
osoby odoprú prísahať, treba to uviesť 
v zápisnici.

§ 139.
Ak je svedok v pomere uvedenom v § 

135, písní, a) len k jednému alebo k nie
koľkým zo spoluobvinených, môže odo
prieť svedectvo ohľadom ostatných len, 
ak nemožno výpoved oddeliť.

§ 140.
C) Svedka nemožno nútif, aby svedčil 

alebo odpovedal na otázku, ak by z toho 
vznikla pre neho alebo pre jeho prísluš
níka uvedeného v § 135, písm. a) značná 
škoda, hanba alebo nebezpečenstvo trefit- 
ného stíhania. Svedok môže tiež za vy
počutia vyhlásiť, že z týchto dôvodov ne
chce ďalej vypovedať.

(2) Dôvod odopretá svedectva, ak je to 
potrebné, musí sa spravdepodobniť. Sprav- 
depodobneníe môže sa stať aj prísahou ale
bo slávnostným vyhlásením.

§ 141.

C) Svedkov, ktorí 6a pre telesnú slabost 
alebo chorobu nemôžu dostaviť, možno vy
počuť v byte,

(2) Pre výsluch osôb, ktorým podľa me
dzinárodného práva prislúcha exteritoria- 
lita alebo osobné oslobodenie, platia medzi
štátne smluvy a v nedostatku týchta zása
dy alebo zvyklosti medzinárodného práva.

§ 142.
Ak o výsluch bol požiadaný občianw 

sky trestný súd, platia preň ustanovenia 
občianského trestného poriadku.

§ 143.
Každého svedka treba vypočúvať zpra

vidla oddelene, v neprítomnos ti iných 
osôb.

§ 144,
(り Pred vypočutím treba svedka na- 

pomenúff že je povinný na všetky otáz
ky vypovedať pravdu podľa svojho naj
lepšieho vedomia a svedomia, nič neza- 
mlčaf a tak vypovedať, aby svoju výpo*
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veď mohol aj prísahou potvrdiť; treba 
ho tiež upozorniť, že ák by svedčil ne
pravdive, dopustil by sa trestného činu.

(a) Potom treba sa opýtať svedka na 
jeho meno, vek, miesto narodenia, nábo
ženstvo, rodinný 6tav, povolanie, bydli- 
6kot na jeho rodinný prípadne iný pomer 
k obvinenému a k iným osobám zúčast
neným na trestnej veci, a podľa okolností 
tiež na to, či mu nevznikla škoda z trest
ného činUf ktorý je predmetom trestného 
pokračovania.

§ 145.
f1) Po otázkach podľa § 144, ods. 2 'treba 

svedkovi poskytnúť možnosf, aby mohol 
súvisle vypovedať všetko, čo >o veci vie. 
Ďalšími otázkami treba doplniť prípadné 
medzery a objasniť okolnosti, Idoré sú 
predmetom dokazovania, najmä aj, z čoho 
čerpá svedok svoqe vedomosti. Vyhýbať 
6a treba podľa možnosti zmienke o sku
točnosti, ktorú treba zistiť až odpoveďou 
svedka.

ド)Výsluch treba vykonať tak( aby 
svedok bol podľa možnosti vypočutý na
raz o všetkom, o čom má vypovedať.

(3) Svedok je povinný vypovedať zpra
vidla ústne. Ak to potrebuje na podporu 
svojej pamäti, možno mu dovolifj aby pred 
odpoveďou nazrel do písomných záznamov,

(')V prípadodh uvedených v §§ 90 a 
92 vypočúvajúci orgán nepripustí otázky, 
ktoré odporujú zákonu alebo sú pre obža
lobu a obhajobu bezpochyby zbytočné.

§ 146.
(り Ak má byť výpoveďou zistená to

tožnosť osoby alebo predmetu, treba sved
ka vyzvať, aby ich opísal; osobu alebo 
predmet mu treba ukázaf až polom.

f) Ak sa vypočutie vzťahuje na sku
točnosti, ,pa ktorých zostane stopa, mož
no svedka doviesť na miesto, kde stopy 
6ú： alebo boly.

§ 147.

円 Konfrontácia pripúšťa sa zpravidla 
až na hlavnom pojednávaní.

(り Ak vypovedajú obvinený a svedok 
alebo svedkovia odlišne o podstatných 
okolnostiach a ak nemožno rozpory inak 
objasniťi alebo ak je obava, že konfron
táciu nebude možno vykonať na hlav
nom pojednávaní, môžu byť obvinený a 
svedok alebo svedok 60 evedkom už za 
vyšetrovania konfrontovaním

(s) Viac ako dve osoby súčasne a viac 
ako o jednej okolnosti naraz nemožno 
konfrtmtovaC,

§ 148.
í1) Svedkovia prisahajú zpravidla až 

na hlavnom pojednávaní.
ド)Ak 6a možno dôvodne obávať, že 

svedka pre chorobu, pre nestálosť pobytu 
alebo z iných dôvodov nebude možno 
vypočuť na hlavnom pojednávaní, ale
bo ak jeho dostavenie na hlavné po
jednávanie bolo by spojené e veľkými 
ťažkosťami, alebo a'k vyšetrujúci orgán 
z dôležitých dôvodov pokladá prísahu 
svedka za potrebnú, najmä preto, že len 
takto možno zistiť úplnú pravdu, možno 
svedka vziať do prísahy už za vyšetrova
nia. Dôvod prísahy treba poznačiť v zá- 
pknici.

(3) V prípade podľa ods. 2 platia o prá
ve poškodeného, obvineného, obhajcu a 
vojenského prokurátora ustanovenia §§ 90 
a 92.

§ 149.
Pod zmätačnosťou nemožno svedka 

sprisahať:
a) ak je proti' nemu podozrenie, že 

trestný čin, o ktorom je vypočúvaný, on 
spáchal, alebo sa na ňom zúčastnil ako 
spoluvinník, účastník alebo nadržovateF,

b] ak bol odsúdený pre krivé svedec
tvo alebo pre krivú prísahu, hoci si trest 
už odpykal,

c) ak nedovŕšil v deň vypočutia 14. 
rok,

d) ak pre telesnú alebo duševnú 
vadu nemohol sa dozvedieť pravdu, alebo 
ju nemôže vyjaviť, alebo ak nemá nále
žitý pochop o podstate a dôležitosti prí
sahy pre nevyvinutý alebo slabý rozum,

e) ak vysvitne, že je s obvineným v ta
kom nepriateľstve, pre ktoré je pochyb
ná pravdivosť jeho výpovede proti obvi
nenému,

f) ak vyjde najavo, že jeho výpoved o 
niektorej podstatnej okolnosti je neprav
divá a nemožno dokázať, že nepravdivú 
výpoveď urobil len z omylu.

§ 150.
(')V odôvodnených prípadoch možno 

pominúť prísahu sv-e-dka,
a) ktorý je k obvinenému v pomere 

uvedenom v § 135, písní, a),
b) ktorý prejavuje váhavosť čo do pod

staty výpovede,
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c) ‚proti ktorému je zavedené drefitné 
pokračovanie pre zločin alebo prečin spá
chaný zo ziskuchtivosti, alebo ktorý bol 
pre takýto zločin alebo prečin odsúdený, 

(=)O tom, či má poškodený prisahaj 
rozhoduje podfa voľného uváženia vyšet
rujúci orgán, a po podaní obžalobného 
spisu súd.

§ 151.
P) Svedkovia prisahajú až po vypočuli. 

Pred prísahou treba 6a svedka opýtať, či 
má niečo k svojej výpovedi dodať, alebo či 
chce na nej niečo meniť,

(s) Pred prísahou treba svedka upozor
niť na závažnosť prísahy a na následky 
krivej prísahy. Svedok, hluchý alebo hlu
chonemý 6a upozorní na to písomne, prí
padne —ak nevie čítať — znakomluvou 
s pribraním tlmočníka (diel XVL).

C) Svedka, ktorý už vo veci prÍ6ahal( 
treba upozorniť pred jeho neskorším vy
počutím na účinnosf už složenej prísahy. 
V tomto prípade svedok potvrdí svoju vý- 
pcrved odvolaním 6a na složenú už prísahu, 
čo má účinnosť prísahy.

(4) Prísaha svedka znie: „Prisahám 
na Boha Všemohúceho a Vševedúceho, 
že som vypovedal podľa svojho najlep
šieho vedomia a svedomia len pravdu a 
že som z nej nič nezamlčal. Tak mi Pán 
Boh pomáhaj1*.

C) Ak tvrdí svedok, že prísaha odpo
ruje jeho presvedčeniu, namiesto prísahy 
slávnostne vyhlási: „Vyhlafiujem na svoju 
č est a svedomie, že(som vypovedal podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia len 
pravdu a že som z nej nič nezamlčaľ'. 
Slávnostné vyhlásenie má účinnosť a ná
sledky prísahy.

§ 152.
f1) Svedok prisahá zpravidla úfitne tak 

že opakuje predpícanú prísažnú formulu 
držiac pravú ruku na srdci.

(3) Nemý a hluchonemý, a*k  vie dítaf a 
písať, prisahá tak, že podpíše text prísahy; 
svedok hluchý prečíta text prísahy.

(3) Ak hluchý, nemý a hluchonemý ne
vie čítať a písať, prisahá znakomluvou 
s pribraním tlmočníka (diel XVL).

DIEL XIV.
Ohliadka a znalci,

1.Všeobecné ustanovenia.
§ 153,

l1)Ak je potrebné na zistenie alebo 
na objasnenie skutkových okolnoelí, dô

ležitých pre trestnú vec, osobné pozoro
vanie, treba vykonať ohliadku. K ohliadke 
treba pribraf aj obvineného prípadne aj 
inú osobu, ak je lo polrebné na rozpozna
nie vecí, ktoré majú byť ohliadnuté, alebo 
na objasnenie skutkových okolností.

(2) O práve poškodeného, obvineného, 
obhajcu a vojenského prokurátora pri 
ohliadke a pri vypočuli znalcov platia 
ustanovenia §§ 91 a 92.

§ 154.
(り Stav jestvujúci pri ohliadke treba 

verne zistiť,
ド)V zápisnici o ohliadke Ireba presne 

a podrobne uviesť ohliadnuté predmety, 
zjavy a stopy. K zápisnici treba pripojiť 
náčrty, prípadne aj výkresy a fotografické 
snímky.

§ 155.
I1] Ak posúdenie skutočnosti, ktoré sú 

pre trestnú vec dôležité, vyžaduje odbor
né znalosti, ireba použiť znalcov.

ド)Zpravidla treba pribrať dvoch znal
cov, Jedného znalca stačí pribrať, ak dru
hého Cažko nájsť, ak je nebezpečenstvo 
z prie Eahuf alebo ak ide o posúdenie sku- 
točnoistí menej dôležitých.

(3) Voľba znalcov prislúcha vyšetrujú
cemu orgánu. Zpravidla treba pribrat za 
znalcov vojenské osoby v činnej službe,

(4) Voľbu znalcov možno sveriť aj iné
mu úradu alebo ústavu.

§ 156.
Pod níčotnosfou znaleckého posudku 

nemožno použif za znalcov osoby, ktoré 
a) ako svedkovia nemôžu byf vypočuté 

podľa § 134, alebo «prisahané podlá § 149, 
b) gú 6 obvineným alebo poškodeným 

v pomere uvedenom v § 135, písm. a),
c) 6a dozvedely o okolnosti, ktorá má 

byE znalecky po<súdenát spôsobom uvede
ným v § 135, písm. b),

d) boly trestným činom, o ktorý ide, 
poškodené alebo ohrozené,

e) u ktorých sa vyskytne prípad podľa 
§ 140.

§ 157.
C) Ak obvinený, obhajca, vojenský pro

kurátor alebo poškodený upovedomení 
podfa §§ 91 a 92 podajú opodstatnené ná
mietky proti znalcovi a ak nie je nebez
pečenstvo z prieťahu, treba ho pomínúf a 
pribrať iného znalca.
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(=)Po začatí znaleckej funkcie pripúšťa 
sa námietka len na základe dôvodov vylu
čujúcich (§ 156).

§ 158.
I1) Znalec nemôže odoprieš eúčinnosť, 

ak je v odbore, potrebnom pre ohliadku, 
ustanovený ako stály znalec, alebo ak 
prevádza tento odbor zárobkové a nie sú 
tu vylučujúce dôvody.

ド)Ak sa necíti znalec dostatočne spô
sobilým vykonaE ohliadku alebo podať 
posudok, aiebo ak udá iný vážny dôvod, 
možno ho — ak nejde o naliehavý prí
pad —oslobodiť od tejto povinnosti.

(;)Zo závažných dôvodov možno hoci
kedy aj z úradnej moci pozbaviť znalca 
dalMej funkcie vo veci.

(•) O vylúčení, pominutí alebo oslobo
dení znalca rozhoduje s konečnou platno
sťou vyšetrujúci Orgán, ktorý ho ustanoviì. 
Osobu vo vojenskej alebo v inej verejnej 
službe nemožno použiť za znalca, ak sa 
jeho nadriadené velilelstvo alebo úrad 
osvedčí, že to odporuje záujmom služby.

§ 159.
O znalcoch, ktorí neposlúchnu pr&dvo- 

lanie, alebo bez zákonného dôvodu odo
pierajú súčínnosí pri ohliadke, odopiera
jú podaf posudok alebo prisabaf, alebo 
ktorí sa neprístojne chovajú, platia obdob
ne ustanovenia §§ 130 a 131.

§ 160.
(り Pred začatím znaleckých úkonov 

treba sa opýtať znalca na jeho meno, vek, 
miesto narodenia, náboženstvo, rodinný 
stav, povolanie (zamestnanie), bydlisko, na 
jeho rodinný prípadne iný pomer k obvi
nenému a k iným osobám, zúčastneným na 
trestnej veci. Potom mu treba pripomenú! 
závažnosť znaleckej prísahy ako aj ná
sledky krivého znaleckého posudku a kri
vej znaleckej prísahy.

(2) Po napomenutí podfa ods.1 treba 
znalca fiprisahaf.

(3) Znalca, ktorý už prisahal vo veci, 
treba pred jeho neskorším posudkom upo
zorniť na účínnoáf už eloženej prísahy. 
V tomto prípade znalec podá posudok 6 
odvolaním 6a na složenú už prísahu, čo má 
účinnosť prísahy.

p) Znalec prisahá zpravidla ústne tak, 
že opakuje predpísanú prísažnú formulu 
a pritom pravú ruku drží na srdci.

(°) Prísaha znalca znie: ‚‚Prisahám na 
Boha Všemohúceho a Vševedúceho, že 
podám znalecký pofiudok na základe svoj
ho pozoravania verne a nestranne podfa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 
Tak mi Pán Boh pomáhaj'1.

(°) Stáleho znalca, ktorý ako taký už 
prisahal, treba namiesto prísahy upozorniť 
na už složenú prieahu.

(；)Ak znalec tvrdí, že prísaha odporuje 
jeho presvedčeniu, namiesto prísahy sláv
nostne vyhlási: „Vyhlasujem na svoju 己est 
a svedomie, že podám znalecký posudok 
na základe svojho pozorovania verne a ne
stranne podľa evojho najlepšieho vedomia 
a svedomia". Slávnostné vyhlásenie má 
účinnosE a následky prísahy.

§ 161.
Ak si to znalci žiadajú, možno im 

dať o niektorých okolnostiach potrebné 
vysvetlenia zo spisov, alebo možno im vy
dať spisy, pripadne ich časf. Na žiadosť 
znalcov možno vypočuf nových svedkov, 
alebo znovu vypočuť svedkov už vypoču
tých, pričom znalci môžu 6o svolením vy
šetrujúceho orgánu dávať svedkom priamo 
otázky.

§ 162,
Vyšetrujúci orgán vedie ohliadku, 

označí predmety znaleckej ohliadky a určí 
otázky, na ktoré sa má znalecký posudok 
vztahovaf. Otázky — ak je to možné — 
treba určiť 60 zreielom na návrh poškode
ného, obvineného a obhájcu, prípadne aj 
vojenského prokurátora, ak tento ohliadku 
nekoná sám.

§ 163.
p) Predmet ohliadky treba ohliadnuí 

zpravidla v prítomností vyšetrujúceho 
orgánu.

ド)Prítomnosť vyše-trujúceho orgánu a 
iných úradných osôb nie je potrebná, ak 
ohfad na cudnosf odôvodňuje, aby sa 
vzdialily, alebo ak možno podstatu a 
akosť predmetu ohliadky zistit len dlhším 
pozorovaním alebo dlhšími pokusmi. 
V prípade dlhšieho pozorovania alebo dlh
ších pokusov, ako aj vtedy, ak 6a predme
ty pokusmi znalcov zničia alebo zmenia, 
treba znalcom odovzdať — ak je to mož
né —len časf týchto predmetov a zbytok 
treba ponechať v úschove.

(a) Ak vyšetrujúci orgán nie je prítom
ný pri ohliadke alebo jej časti, má sa 
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vhodným spôsobom postarať, aby sa za
istila hodnovernofiť znaleckého zisťovania.

C) Opatrenia uvedené v ods.1 až 3 tre
ba v zápisnici o ohliadke uviesť.

§ 164.

(り Skutkové zistenia, ktoré môžu byf 
podkladom znaleckého posúdenia, a podŕa 
možností aj posudok treba hneď zapísaf 
do zápisnice. Ak znalci nemôžu podať 
posudok hneď, vyšetrujúci orgán im určí 
primeranú leholu na podanie písomného 
posudku.

(2) Ak účinkovalo niekoľko znalcov( 
treba im dovoliť, aby sa pred podaním po
sudku medzi sebou poradili.

§ 165.
Ak je posudok znalca nejasný, neurči

tý! neúplný alebo si odporuje, pripadne ak 
odporuje skutkovým zisteniam, alebo ak 
6a znalci v posudku o závažných skutočno
stiach rozchádzajú, alebo ak je dôvodná 
pochybnosť o správnosti posudku, treba 
znalcom uložif, aby padali vysvetlenie a 
ak by to neviedlo k výsledku, treba vyžia
dať posudok od iných znalcov prípadne aj 
po vykonaní novej ohliadky a po doplnení 
skutkových zistení. Ak ide o posudok 
znalcov-lekárov, možno vyžiadať v takom
to prípade posudok od vojenského zdra
votníckeho poradného sboru.

§ 166.
Ak je potrebné, môže vyšetrujúci or

gán požiadať o znalecký posudok verejný 
úrad, ústav alebo orgán, ktorý je povola
ný podávať takéto posudky. Tento úrad, 
ústav alebo orgán má pomenovať osoby, 
ktoré posudok podaly.

2. Ohliadka a pitva mŕtvoly. 
§ 167.

(り Ohliadku mŕtvoly a pitvu treba vy
konať, ak vznikne podozrenie, že smrť 
bola spôsobená trestným činom.

(3) Ak je mŕtvola už pochovaná, treba 
nariadiť exhumáciu a pitvu, nakoľko podfa 
názoru znalcov možno očakávaC ešte vý
sledok od ohliadky a pitvy.

(a) Totožnosť mŕtvoly treba pred pit
vou podľa možnosti zistiť, najmä vypoču
tím osôb, ktoré zomrelého poznaly. Ne
známu mŕtvolu treba — ak je to možné — 
pred pitvou fotografovať.

§ 168.
Pri ohliadke mŕtvoly má vyšetrujúci 

or^án dbaf, aby 6a presne zaznačtly polo
ha a «tav mŕtvoly, mieelo kde, a sály, 
v ktorých bola nájdená, a má pozoruos( 
venovat všetkému, čo podľa okolností mô
že maf význam pre objasnenie prípadu. Pri 
ohliadke treba vyhotoviť podľa možnosti 
aj fotografie.

§ 169.
(')Pre ohliadku mŕtvoly a pre pitvu 

treba použiť dvoch lekárov-znalcov.
円 Nemožno použif lekára, ktorý liečil 

zomrelého bezprostredne pred smrťou, ale 
na príkaz vyšelrujúceho orgánu je tento 
povinný 6a dostaviť a daf potrebné vy
svetlenie nakoľko je to možné ešte pred 
pitvou.

§ 170.
V posudku znalcov treba vysloviť, čo 

bolo priamou príčinou smrti a čo vyvolalo 
túlo príčinu.

§ 171.
(リ Ak možno na mŕtvole pozorovať 

úraz( treba zis tif najmä, či tento úraz spô
sobil niekto iný, ak ána, akým nástro
jom, akým spôsobom a v akom čase pred 
6mHou, a či tento úraz bol príčinou smrti.

F) Ak ide o niekoľko úrazov, treba 
zislif aj to, či boly všetky spôsobené tým 
istým nástrojom a klorý z úrazov bol príči
nou smrti; ak smrť zapríčinilo niekoľko 
úrazov, treba zistiť, ktoré to boly.

C) Ak je na mŕtvole úraz, treba tiež 
zifitif, čí 6mrf zapríčinily:

a) ako6f úrazu sama osebe,
b] zvláštna vlastnost alebo zvláštny 

sláv organizmu poraneného,
c) zvláštna okolnosť za ktorej 6a 6tal 

úraz,
d) príčina, ktorá 6a náhodile k úrazu 

pridružila, ale pred6a nim bola vyvolaná, 
aAebo sa z neho vyvinula;

e) čí smr£ nastala pre takú cudziu prí
činu, ktorá by ju bola spôsobila aj bez 
úra2U v tom istom čase alebo za krátky 
čas po ňom.

(り V prípadoch ods. 3( písm. b) až d) 
treba tiež zistiť, či zavčasu poskytnutá 
pomoc mohla smrE odvrátiť.

(° ) V prípadoch ode. 3, písm. d) a e) 
treba zistiť, za aký čas by sa bol úraz za
hojil, ak by nebola nastala smrf pre príči
nu náhodilú alebo cudziu.
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(lj Ak smrf spôsobil výfitrel, treba zi- 
6lif, akého kalibru bol náboj, z ktorého 
smeru a z akej vzdialenosti bol vystre
lený.

§ 172.
P) Ak vzniklo podozrenie z usmrtenia 

dietaía, treba pri pitve mŕtvoly tiež zistiť, 
či je dieCa novonarodené, či sa narodilo 
živé a či bolo životaschopné,

ド)Ak sa narodilo dieťa živé, treba pri
merane použiť ustanovenia § 171; ak sa 
narodilo mrtvé, treba zistiť čas a príčinu 
smrti.

§ 173.
C) Ak vzniklo podozrenie z otravy, 

možno vyšetrením jedu poveriť znalcov- 
chemikov,

ド)Predmety, ktoré sa majú skúmať 
chemicky, treba uschovať takt aby bola 
vylúčená zámena alebo smiešanie týchto 
predmetov s inými látkami.

3. Pokračovanie p r i vyhnaní 
plodu.

§ 174.
Ak vzniklo podozrenie z -vyhnania plo

du, treba zistiť, akým spôsobom prípadne 
použitím akéha nástroja bol čin spáchaný, 
či bol plod živý a schopný mimodeložného 
života.

4. Pokračovanie pri 
poškodení n a tele.

§ 175.
í1) Ak ide o poškodenie tela bez 

smrteľného výsledku. Ireba primerane po
užiť ustanovenia §§ 169 a 171.V posud
ku treba najmä uviesť, kloré z poranení 
tela alebo z porušení zdravia možno po
kladať za ľahké, ťažké alebo životu ne
bezpečné, a to samé osebe, 6poločne ale
bo v spojitosti s inými príčinami, prípadne 
pre zvláštne okolnosti; aké účinky máva
jú zpravidla poškodenia tohto druhu a 
aké vznikly v konkrétnom prípade, ako ai 
akým fipôsobom a akými prostriedkami 
alebo nástrojmi boly poškodenia na tele 
spôsobené.
ド)V posudku tre-ba určiť aj čas lie

čenia. Jeho určenie možno v posudku odlo
žiť na neskoršie, ba aj posudok už po
daný možno v tomto smere pozmeniť po
dľa výsledku liečenia.

(3) Ak ide o poškodenie na tele bez 
smrteľného výsledku a nikto zo etrán ne
žiada súdnu ohliadku, možná sa uspokojil 
s písomným znaleckým posudkom lekára 
v činnej vojenskej službe alebo v inei ve
rejnej službe, nakoľk-a 6a posudok srovná
va so skutočnosťami v trestnom pokračo
vaní zistenými a niet pochybnosti o ich 
správnosti.

5. Krvná skúška.

§ 176.

(')Krvnú skúšku a iné úkony, ktoré sú 
podľa pravidiel lekárskej vedy potrebné 
na účely vyšetrovania, možno vykonať len 
na tom, kto je dôvodne podozrivý, že spá*  
chal zločin alebo taký prečin, na ktorý je 
ustanovený trest na slobode a len, ak lu 
neznamená ohrozenie jeho zdravia. Na 
iných osobách možno vykonaf tieto úkony 
iba, ak neohrožujú ich zdravie a len s ich 
súhlasom, prípadne, ak nie eú svojprávne, 
so súhlasom ich zákonného zástupcu.

ド)Ükony uvedené v ods.1 sa vykona
jú vždy za účasti dvoch znalcov-lekárov.

6. Pokračovanie p r i zisťovaní 
pričítaternosti.

§ 177.

(l) Ak vzniklo podozrenie, že obvinený 
trpí duševnou chorobou, alebo je v bezve
domí, prípadne že v čase spáchania trest
ného činu bol v takomto stave, takže ne
bol schopný slobodne určovať svoju vôTu, 
majú pozorovanie konať a padat posudok 
o tom vždy dvaja lekári. Znalci majú sa 
vyjadriť aj o tom, či obvinený, hladiac na 
jeho stav, nie je verejnosti nebezpečný.

(2) Ak znalci zbadajú pri pozorovaní 
okolnosti, ktaré obmedzujú slobodné určo
vanie vôle obvineného, majú tielo v po
sudku uvie6f a opísať,

(3) Ak nemožno pozorovanie duševné
ho slávu obvineného vykonať inak, mô
že vojenský prokurátor po vypočutí ob
hajcu nariadiť pozorovanie obvineného vo 
vojenskom alebo v inom verejnom liečeb
nom ústave. Ak obvinený nemá obhájcu, 
treba mu ho v tomto prípade ustanovil. 
Nariadenie lekárskeho pozorovania v lie  
čebnom ústave treba oznámiť obvinenému 
a jeho obhajcovi. Sťažnosť má odkladný 
účinok. Pozorovanie v liečebnom ústave 
nemá zpravidla trvaf dlhšie ako dva me  
siace.

*

*
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7. Zisťovanie falšovania peňa- 
zi, verejných úverových pa

pierov, kolkov a známok.

§ 178.
(*)  Pri falšovaní alebo porušení kovo

vých alebo papierových peňazí, verejných 
úverových papierov, kolkov a známok 
treba zaslať kusy, ktorými bol trestný čin 
spáchaný a — ak je to možné — aj nástro
je, látky a iné k nim prislúchajúce predme
ty, ktoré 6a upotrebily na falšovanie alebo 
porušenie, tomu úradu alebo ústavu, ktorý 
vydal takéto pravé kovové alebo papiero
vé peniaze, verejné úverové papiere, kol
ky alebo známky, a od tohto úradu treba 
si vyžiadať posudok najmä aj o tom, ako 
sa spáchalo falšovanie alebo porušenie.

ド)Po skančeni treetného pokračova
nia treba úradom a ústavom v ods.1 uve
deným zaslať falzifikáty 60 všetkými ná
strojmi, látkami a inými k nim prislúcha
júcimi predmetmi na uschovanie.

(3) Ak treba získať znalecký posudok 
o falšovaní alebo porušení peňazí, verej
ných úverových papierov, kalkov a zná
mok vydaných mimo Slovenskej republi
ky, vyžiada ho Ministerstvo národnej 
obrany.

8. Vyšetrenie totožnosti 
písma.

§ 179.
Ak vznikla pochybnosť o pravosti 

písma, alebo ak treba vyšetriť kto ho pí
sal, majú znalci na porovnanie použif pís
mo, ktoré je bezpochyby pravé. Je žia- 
dúce, aby písma, ktoré treba porovnať! po
chádzaly z toho istého ča<su.

9. Pokračovanie p r i trestných 
c i n o c h( ohražujúcich alebo po
škodzujúcich osobu alebo ma

jetok iného.

§ 180.

t1) Ak ide o trestný čin, ktorý ohrožu
je alebo poškodzuje život, zdravie alebo 
majetok iného, treba zistif spôsob a ná
stroj, miesto a čas spáchania, škodu, kto
rá bola alebo mohla byť zapríčinená, prí
padne nebezpečenstvo, ktoré nastalo ale
bo mohlo nastať, a tu v akom rozsahu.

(=)Ak si poškodený odhaduje škodu 
vysoko, možno jej výšku zistiť aj vypoču
tím svedkov alebo znalcov.

10. Pokračovanie v o zvlášt
nych prípadoch nesplnenia 

vojenskej povinnosti.
§ 181.

Ak pri vyšetrení skutkových okolnosti 
vyskytnú sa otázky, ktorých zodpoveda
nie vyžaduje dôkladnú znalosť vyššej 
vojenskej vedy, treba vyžiadať posudok 
(taktické parere) vojenskej vedeckej ko
misie, ktorú ustanovuje minister národnej 
obrany.

DIEL XV.
Zabavenie, prehliadka domová a osobná.

1.Zabavenie.
§ 182.

I1) Predmety, ktoré podliehajú zhaba
niu a prepadnutiu podTa trestných záko
nov, alebo môžu mať pre trestné pokračo
vanie význam ako dôkaz, treba zabavif 
a prevziať da úschovy alebo zaistil ich 
uschovanie iným spôsobom.

(2) O úradných a služobných spisoch a 
o iných predmetoch, ktoré sú úradným 
alebo služobným tajomstvom, alebo bez 
ktorých sa vojenská alebo verejná služba 
nemôže vykonávať, nakoľko maiú význam 
pre trestné pokračovanie ako dôkaz1 tre
ba Spiša C zápisnicu, ale spisy alebo pred
mety zostanú v úschove príslušného vo
jenského alebo občianskeho úradu, prípad
ne vojenského velitefstva.

§ 183,
t1) Každý je povinný na vyzvanie vy

dať predmety uvedené v § 182, ods.1 úra
du alebo orgánu, príslušnému na zabave
nie.

(2) Ak odoprie vlastník alebo držitel 
vydať predmet a tento nemožno odňať ani 
domovou ani osobnou prehliadkou, vyda
nie možno vynútiE primeraným použitím 
ustanovení § 131. Proti obvinenému alebo 
proti osobe oslobodenej od povinnosti 
svedčiť nemožno použiť donucovacie pro
striedky a tresty.

§ 184.
t1) Ak je obvinený dôvodne podozrivý, 

že spáchal zločin alebo taký prečin, ktorý 
sa treáce trestom na slobode, a ak sú tu 
okolnosti, z ktorých možno dôvodne súdif, 
že lis Ly, telegramy alebo iné zásielky jemu 
určené alebo od neho pochádzajúce môžu
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glúžií za dôkaz proti nemu alebo proti 
6poluobvinenémut možno ich zabaviť. Po
štové, telegrafné a telefonné úrady ako aj 
iné dopravné a povoznicke ústavy sú po
vinné zabavené listy, telegramy a iné zá
sielky vydat úradu prípadne súdu, ktorý 
zabavenie nariadil.

ド)Za podmienok uvedených v ods.1 
možno zabaviť na uvedených úradoch 
a ústavoch aj také listy, telegramy a iné 
záisielky, o ktorých sa dá zo závažných 
fikutočnoslí usudzovať, že sú určené obvi
nenému, alebo že od neho pochádzajú, ale
bo že sú falošne adresované aby sa zakry
lo ich pravé určenie alebo zmarilo ich 
zabavenie.

§ 185.
(*)  Listy a iné písomné zprávy medzi 

obvineným a jeho príslušníkmi, uvedený
mi v § 135, písm. a), ako aj listy a iné pí
somné zprávy medzi týmito príslušníkmi 
možno u týchto príslušníkov bez ich do
volenia zabaviť alebo preskúmať len, ak 
6ú dôvodne podozriví zo GpolupáchateF- 
stva, epoluviny, účastenstva alebo nadržo
vania.

(ラ Listy a iné písomné zprávy medzi 
obvineným a jeho obhajcom možno zaba
viť alebo preskúmať u obhajcu bez jeho 
dovoleniat i keď už nezastupuje obvinené
ho, len, ak je proti obhajcovi dôvodné po
dozrenie zo epolupáchatektva, spoluviny, 
účastenstva alebo nadržovania.

2. D o m o v á a afi o b n á 
prehliadka.

§ 186.
(')V prípade, že je obvinený dôvodne 

podozrivý zo zločinu alebo z takého pre
činu, ktorý 6a. tresce trestom na slobode, 
možno jeho dom, byt a iné ním užívané 
miestnosti ako aj vecí v nich nájdené pre
hliadnuť, ak sa dá dôvodne predpokladať, 
že to povedie k zlapaniu vinníka alebo 
k získaniu dôkazu.

(2) V prípade zločinu alebo takého pre- 
的u, ktorý sa tresce trestom na slobode, 
možno prehliadnuť aj dom, byt a iné miest- 
nosti užívané inými osobami, ak trestný 
čin bol tam spáchaný, ak ta utiekol vin
ník pri prenasledovaní, alebo ak bol tam 
zlapaný, taktiež ak závažné skutočnosti 
činia pravdepodobným, že tam možno 
nájsť vinníka alebo predmet, ktorý by 
mohol slúčiť za dôkaz, alebo ak je užívateľ 
domu, bytu alebo inej miestnosti pod po
licajným dozorom.

C) Ak ide o niektorý dôvod uv-e-dený v 
ods. 2t možno prehliadnuť v prípade hoc
akého trestného činu hostince, zábavné 
miestnosti a tie verejné alebo obecenstvu 
prístupné miestnosti, v ktorýcli sa hrajú 
zakázané hazardné hry*  alebo ktoré po*  
užívajú zločinci zpravidla za úkryt, a to aj 
bez rozhodnutia orgánov na nariadenie 
prehliadky povolaných.

§ 187.
t1) Prehliadka osoby, šatstva, ktoré 

niekto má na sebe a predmetov, ktoré má 
u seba, je prípustná proti osobám:

a) u ktorých možno pravdepodobne 
nájsť veci alebo dôkazy, ktoré môžu mať 
význam pre trestné pokračovanie pre zlo
čin alebo taký prečin, ktorý 6a tresce 
trestom na slobode,

b) ktoré sú dôvodne podozrivé zo zlo
činu alebo takého prečinu, ktorý 6a tresce 
trestom na slobode,

c) ktoré sú úradom známe ako zločinci 
z povolania.

(2) Osobnú prehliadku príslušníkov ob
vineného uvedených v § 135, písm. a) 
možno vykonať za podmienok ods.lt písní, 
a) len, ak sú dôvodne podozriví zo spolu- 
páchateFstva, spoluviny, účastenstva alebo 
nadržovania.

(3) Osobnú prehliadku obhajcu, i ked 
obvineného už nezastupuje, možno vyko
nať za podmienok ods.1,písm. a) len, ak je 
proti nemu dôvodné podozrenie zo spolu
páchateľstva, spoluvinyf účastenstva alebo 
nadržovania.

(リ Ak to vyžaduje účel trestného po
kračovania, možno osoby označené v ods. 
1,píám. b) a c) bez ich súhlasu fotografo
vať, vyhotoviť odtlačky ich prstov, vyko
nať na nich meranie ako aj podobné ohlia- 
dacie úkony. 3

3. Nariadenie zabavenia, d o- 
m o v e j a osobnej prehliadky.

§ 188.

Domová a osobná prehliadka ako aj 
zabavenie predmetov, ktoré má niekto v 
majetku alebo v držbe, nariaďuje sa vždy 
písomným rozhodnutím, ktoré treba odô
vodniť.

§ 189.
C) Zabavenie listov, telegramov a iných 

zásielok za ich dopravy poštou, telegraf
ným alebo telefónnym úradom, dopravným.
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alebo povozníckym ústavom treba naría- 
dif písomným rozhodnutím, ktoré 6a doru
čí prífilušnému poštovému, telegrafnému 
alebo telefonnému úradu, dopravnému ale
bo povozníckemu ústavu. Zabavenie mož
no však nariadiť aj ústne do zápisnice, pri
čom jedno vyhotovenie zápisnice ponechá 
6a dotyčnému úradu alebo ústavu. Zaba
venie možno nariadiť aj telefonicky alebo 
telegraficky, avšak písomné rozhodnutie 
treba hneď dodatočne zaslať.

「)V naliehavých prípadoch môže aj prí
slušné vojenské velitefstvo, bezpečnosIný 
úrad alebo orgán požiadať o zadržanie li*  
stov, telegramov a iných zásielok poštovýj 
telegrafný alebo telefonný úrad, dopravný 
alebo povoznícky ústav. V tomto prípade 
sú spomenuté úrady a ústavy povinné 
označené zásielky zadržať. Velitefetvo, 
úrad alebo orgán, kloré požiadaly o za
držanie listov, telegramov alebo iných zá
sielok, upovedomia o 'tom hneď vojen
ského prokurátora, ktorý rozhodne o 
zabavení. Ak vojenský prokurátor zadrža
nie zruší alebo ak v lehote troch dní od 
zadržania neupovedomí úrad alebo ústav 
o tom, že zabavenie nariadil, treba za
držanú zásielku vydaf adresátovi alebo 
odovzdať na miesto určenia.

§ 190.
(') Ak vojenský prokurátor alebo súd 

potrebuje v trestnom pokračovaní pred
met alebo úradnú listinu, ktoré sú v úscho
ve vojen-ského alebo iného verejného úra
du alebo orgánu, prípadne vojenského ve- 
literslva, požiada ich o zaslanie predmetu 
alebo listiny, prípadne o dovolenie, aby 
tieto mohol prehliadnuť.

Ak úrad, veliterslvo alebo úradný 
orgán odoprie vyhovieť požiadaniu podfa 
ods. í, treba o tom podať zprávu Minister- 
fitvu národnej obrany.

4. Výkon zabavenia, domovej 
a osobnej prehliadky,

§ 191.

(l) Zabavenie alebo domovú prehliad
ku treba vykonať v prítomnosti toho, proti 
komu sa tieto úkony nariadily, alebo v 
prítomnosti jeho zmocnenca.

(2) Ak nie je prítomný ten, proti ko
mu sa má zabavenie alebo domová pre
hliadka vykonaf, ani jeho zmocnenec, 
treba mu určit zástupcu a to zpravidla 
z plnoletých členov jeho rodiny alebo 
z jeho susednv. Zástupca má pri výkone 

zabavenia alebo domovej prehliadky tie 
isté práva ako tenf proti komu sú tieto 
úkony naríadené.

(3) Pri výkone zabavenia ako aj do
movej alebo osobnej prehliadky musia byť 
zpravidla prítomní vždy dvaja úradní 
svedkovia. Zúčastnené úradné orgány ne
môžu zastávať funkciu týchto svedkov.

§ 192.
t1) Pred výkonom zabavenia, domovej 

alebo osobnej prehliadky má orgán vyko
návajúci tieto úkony vykázať svoje 
oprávnenie a oznámiť rozhodnutie o ich 
nariadení tomu, proti komu 6a nariaďujú, 
alebo jeho zmocnencovi prípadne jeho 
zástupcovi, ďalej má im toto rozhodnutie 
hneď po oznámení alebo najneskoršie do 
24 hodín po výkone doručiť.

ド)O zabavení, domovej alebo osobnej 
prehliadke treba hneď episaC zápisnicu, 
v ktorej 6a má uviesť zákonný dôvod a vý
sledok výkonu. Ak sa nenašlo nič závad- 
ného, treba o tom osabe uvedenej v ods.1 
na jej žiadosť hneď vydať písomné po
tvrdenie.

(a) Odpis soznamu zabavených pred
metov treba na žiadosť doručií osobe 
uvedenej v odfi.1 najnetskoršie do 24 ho
dín po výkone.

§ 193.
t1) Zabavené pre dmety treba v zápis

nici podrobne opísať a vypočítať a — na- 
koľko to ich akosf dovoľuje — uložiť do 
osobitnej obálky alebo vhodnej schránky, 
uzavrieť úradnou pečaťou a nakolko mož
no aj pečaťou toho, u koho boly za'bavené, 
alebo pečaťou jeho zmocnenca prípadne 
zástupcu.

(*)  Úradný orgán, ktorý zabavenie ko
ná, vezme zabavené predmety so sebou, 
alebo sa postará inak o ich uschovanie.

(3) Obálky alebo schránky treba 
otvoriť v prítomnosti toho, u koho sa uscho
vané predmety zabavily alebo jeho zmoc
nenca prípadne zástupcu. -

§ 194.
f1) Pri zabavení písomnoistí treba dbať, 

aby 6a o ich obsahu okrem osôb podfa zá
kona oprávnených nikto nedozvedel.

(2) Ak zabavenie písomností nevyko
náva sám vojenský prokurátor alebo súd 
a držiteľ písomností alebo jeho zmocne
nec prípadne zástupca nechce dovoliť ich 
preskúmať a prečítať, treba písomnosti za-
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ielif a uschovaf a hneď požiadať vojenské
ho prokurátora prípadne 6Úd o rozhodnu
tie, či sa lielo majú preskúmať, uschovať 
alebo vrátiť.

§ 195.

C) Listy, telegramy a iné zásielky za
bavené na poštovom, telegrafnom alebo 
telefónnom úrade alebo na dopravnom 
alebo povozníckom ústave môže prevziať 
len vojenský prokurátor alebo súd, prí
padne nimi požiadaný úrad alebo veliteľ
stvo.

ド)O prevzatí treba spisaf zápisnicu a 
v nej perdrobne označiE prevzatú zásielku.

C) Ak to pripúšťa účel pokračovania, 
treba o zabavení hneď po prevzatí upove
domil obvineného, odasielatefa, adresáta a 
ostatných zúčastnených, alebo ak nie sú 
títo prítomní, ich zmocnenca, zástupcu 
alebo príbuzného.

§ 196.
I1) Zabavené listy, telegramy alebo iné 

zásielky treba bez otvorenia íined zaslať 
na miesto určenia, alebo uvoľniť ich, ak 6a 
ukáže ich otvorenie zbytočným.

ド)Otvoriť zásielky je oprávnený len 
vojenský prokurátor alebo súd.

(a) Ak adresát a odosielater bývajú v 
mieste, treba ich podfa možnosti k otvo
reniu predvolať a predbežne vypočut.

(')Otvorenie musí sa stať v prítomno
sti dvoch úradných svedkov a podfa mož
ností bez porušenia pečatí.

(3) Po otvorení a preskúmaní obsahu 
treba zásielky alebo ich čas% ktorých ob
sah je pre pokračovanie bezvýznamný, 
hneď vrátiť na doručenie, prípadne ich 
neoddeliteľnú časft ktorá je pre pokračo
vanie bezvýznamná, doručiť v odpise ad・ 
reisátovi, alebo —*•  ak je vzdialený — jeho 
zmocnencovi prípadne zástupcovi alebo 
najbližšiemu príbuznému.

('j O otvorení ťreba spísať zápisnicu.

§ 197.
(り Predmety, nepotrebné na ďalšie po

kračovanie, ak si na ne niekto iný nároky 
nerobí, treba vráfif tomu, u koho boly 
zabavené, prípadne treba vyzvaf oprávne
nú osobu, aby ich v primeranej prepadnej 
lehote prevzala. Ak je oprávnená osoba 
alebo mieslo jej pobytu neznáme, ireba ju 
vyzvať nユ prevzatie predmelu vyhláškou. 
Ak neprevezme oprávnená osoba predmet ! 
v prepadnej lehote, možno ho na dražbe ]

predať a kúpnu cenu uložiC do depozitu 
okresného súdu, príslušného podľa sídla 
vojenského prokurátora prípadne vojen
ského súdu. Okresný súď pokračuje po
dľa svojich ustanovení platných o depozi
toch.

(3) Predmety podliehajúce skaze alebo 
predmety, ktoré sa dajú len s trovami 
udržovať, možno — ak je to nutné — hneď 
predať, avšak osobu, ktorá má právo na ich 
vrátenie, treba hneď upovedomitf že kúp
na cena je uložená na súde.

(')O opatreniach podľa ods.1 a 2 roz
hoduje vojenský prokurátor a po podaní 
obžalobného spisu súd. Sťažnosť má od
kladný účinok.

(4) Nároky, ktorých oprávnenosť ne
možno hneď zistiť, treba odkázať na ob
čiansky súd. Do rozhodnutia tohto súdu 
zabavené veci zostanú v úschove.

§ 198.

Domovú prehliadku možno konať zpra
vidla len od 6. do 21.hodiny. Ak nastane 
noc, neprekáža to skončiť začatú domovú 
prehliadku.

§ 199.

í1) Domovú a osobnú prehliadku treba 
vykonať s najväčšou šetrnosťou. Vykonať 
ich možno zpravidla len, ak bol ten, 
proti komu sa nariadily, bezvýsledne vy- 
zvaný( aby hfadaný predmet ukázal, vy 
dal alebo oznámil kde je tento predmet 
prípadne hľadaná osoba. Predbežné vy
zvanie nie je potrebné, ak dotyčná osoba 
je úradom známa ako zločinec zo zvyku, 
ak je nebezpečenstvo z prieťahu, alebo 
ak sa má prehliadnuť miestnosf, ktorá je 
obecenstvu verejne prístupná.

(2) K osobnej prehliadke žien a za 
úradných svedkov k tomuto úkonu možno 
pribrať len ženy.

(3) Násilné otvorenie miestnosti alebo 
zámky možno nariadiť lent ak nie je 
prítomný ani ten kto nimi nakladá, ani 
jeho zmocnenec prípadne zástupca, alebo 
ak ich títo odopreli otvoriť. Ak 6a vy
konalo násilné otvorenie pre neprítomnosť 
týchto osôb, treba dotyčnú miestnosť ale- 
ba predmet po vykonanej prehliadke zase 
zamknúť a škodu spôsobenú násilným 
otvorením nahradiť.

§ 200.

Ak pri zabavení, domovej alebo osob
nej prehliadke nájde sa taký -predmet,
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ktorg nesúvisí s trestným činom tvoria
cim podklad trestného pokračovania( ale 
poukazuje na iný trestný čin, ktorý sa ne
stíha len na návrh( treba ho tiež zabaviť, 
spíeaf o tom osobitnú zápisnicu a túto so 
zprávou zaslať hned vojenskému proku・ 
râtorovif nakoľko tieto úkony nevykonáva 
sám.

§ 201.
Úradné orgány, úradní svedkovia a 

znalci smú použiť alebo vyjaviť vedomo
sti, ktoré nadobudli pri zabavení, domo
vej alebo osobnej prehliadke( jedine na 
účely pokračovania. Inak sú tieto pre 
nich úradným tajomstvom.

* § 202.
Pre občianske súdy a úrady, ktoré sú 

požiadané, aby vykonaly zabavenie, do
movú aleba osobnú prehliadku, platia 
príslušné ustanovenia pre ne platné.

DIEL XVI.
Tlmočníci.

§ 203.
(l) Ak vypočúvaná osoba neovláda 

úradný jazyk, treba pribrať tlmočníka. Od 
pribrania tlmočníka možno upustiť, ak 
všetky zúčastnené osoby ovládajú jazyk 丨 
tejto osoby, čo treba v zápisnici poznačiť.

(')Tlmočníkom môže byť aj zapiso- 
vateL

§ 204.

Ak nie je možné dorozumieť sa s hlu
chým alebo nemým písomne alebo ústne, 
treba pribrať jedného alebo viac tlmoč
níkov.

§ 205.
C) Stály tlmočník má složiť prísahu, 

že bude verne a svedomite vykonávať 
tlmočnícke povinnosti. Pred každým 
úradným výkonom upozorní sa stály 
tlmočník na složenú prísahu.

(?) Tlmočníci, ustanovení v jednotli
vých prípadoch, složia prísahu s prínadu 
na prípad pred začiatkom tlmočníckej 
funkcie vo veci.

(ユ)Složenie prísahy alebo upozornenie 
na složenú prísahu treba v zápisnici po
značiť.

(*)  Ak tlmočník tvrdí, že prísaha od
poruje jeho presvedčeniu, vykoná namie
sto prísahy slávnostné vyhlásenie) ktoré 
má účinnosf a následky prísahy.

§ 206.
Ustanovenia o voľbe, vylúčení, oslobo

dení a pominutí znalcov, o ich povinnosti 
prevziať sverenú funkciu ako aj o ich po
trestaní (diel XIV.) vzťahujú sa obdobne 
aj na tlmočníkov.

DIEL XVII.
Obžalobný spis.

§ 207.

f1) Obžalobný spis podá vojenský pro
kurátor vojenskému súdu a zašle mu sú
časne spisy.

(2) Proti obžalobnému spisu sa oprav
ný prostriedok nepripúšťa.

§ 208.
(l) Obžalobný spis má obsahovať ob

žalobný návrh a odôvodnenie.
(2) Obžalobný návrh má obsahovať:
a) meno obvineného, a — ak je vojen

skou osobou 一 aj jeho hodnosť, vojenský 
útvar, ktorému patrí, nakoľko móžno dá
tum a miesto jeho narodenia, jeho povola
nie alebo zameslnanie a bydlisko prípadne 
pobyt s udaním, či je vo väzbe alebo na 
slobode,

b) označenie trestného činu uvedením 
miesta a času jeho spáchania, 
skutočností, nakolko je to potrebné 

na presné určenie činu,
zákonných znakov, najmä aj takých, 

ktoré odôvodňujú určitú trestnú sadzbu,
zákonného pomenovania trestného činu 

a ustanovení zákona, ktoré 6a majú po
užiť,

c) pomenovanie súdu, ktorý je prísluš
ný konať hlavné pojednávanie, a návrh, 
či má o veci rozhodovať samosudca ale
bo senát,

d) mená svedkov a znalcov, ktorých 
treba predvolať na hlavné pojednávanie( 
ako aj dôkazy, ktoré treba na hlavné po
jednávanie obstarať,

e) ak je obvinený vo väzbe, prípadný 
návrh na predĺž&nie väzby.

(3) V odôvodnení obžalobného spisu 
treba stručne uviesť jednotlivé rozhodné 
skutočnosti, ktoré obžalobca tvrdí, a dô
kazy-

(り Obžalobný spis treba podať v toľ
kých vyhotoveniach, aby každý z obvine
ných dostal po jednom; jedno vyhotovenie 
ostane vo spisoch.
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§ 209.
Ak o veci podfa § 18, ods. 2 rozhodu

je samosudca, môže vojenský prokurátor 
podaf namiesto obžalobného spisu obža
lobný návrh, ktorý má obsahovať náleži
tosti uvedené v § 208, ods. 2 bez odôvod
nenia. Všetky ostatné ustanovenia týka
júce sa obžalobného spisu platia aj o ob- 
žalobnom návrhu.

§ 210.
C) Ak rozhodujúci súd po podaní obža

lobného spisu zisti, že vec nepalrí do 
jeho pôsobnosti alebo príslušnosti, postúpi 
ju usnesením veliteľstvu, úradu alebo 6Údu( 
do pôsobnosti a príslušnosti ktorého patrí.

ド)Po nariadení hlavného pojednávania 
nemôže už senát vojenského súdu postúpif 
vec samosudcovi z toho dôvodu, že vec 
patrí do pôsobnosti samosudcu a vôbec 
nemožno už vec postúpiť pre nedostatok 
príslušnosti.

§ 211.
C) Predseda rozhodujúceho senátu prí

padne samosudca rozhoduje o tom, či ob
žalovaný má ostať vo vyšetrovacej väzbe, 
alebo či má byf prepiifitený. Ak je tu zá
konný dôvod, môže nariadiť, aby obžalo
vaný, ktorý je na slobode, bol vzatý do vy
šetrovacej väzby.

(=)Vyšetrovacia väzba nariadená ale
bo podržaná predsedom alebo samosudcom 
trvá do meritórneho rozhodnutia na hlav
nom pojednávaní, ale ak jej dôvody pre
stanú, treba ju hneď zrušiť (§ 127, ods. 2).

§ 212.
(*)  Predseda rozhodujúceho senátu 

prípadne samosudca nariadi doručiť obža
lobný spis, a to takf aby bol doručený 
obžalovanému, ktorý je vo väzbe, do 24 ho
dín a obžalovanému, ktorý je na slobode, 
bez prieťahu.

(り Ak je obžalovaný vo väzbe( alebo ak 
je osobou mužstva v činnej vojenskej služ
be, Ťreba mu obžalobný spis aj prečítať.

(3) Spolu s obžalobný!!! spisom treba 
obžalovanému doručiť aj písomné upozor
nenie, že ak chce uplatniť nové dôkazy, má 
tieto včas oznámiť, ako aj poučenie o tom, 
aké práva mu prislúchajú čo do obhajoby. 
Ak sa obžalobný spis má obžalovanému 
prečítať podľa ods, 2, deje sa upozornenie 
a poučenie podľa tohto odseku Ostne a spí
še sa o tom ako aj o vyjadrení obžalova
ného zápisnica.

(り Ustanovenia § 67, ods,1 až 4 platia 
aj pre doručenie obžalobného spisu. Ob
žalobný spis treba doručiť obžalovanému 
do vlastných rúk.

DIEL XVIII.

Príprava hlavného pojednávania.
§ 213.

(り Po doručení prípadne nariadení do
ručenia obžalobného spisu určí predseda 
hlavného pojednávania termín hlavného 
pojednávania a nariadi, koho treba naň 
predvolať alebo o ňom upovedamiť.

(2) Hlavné pojednávanie sa koná zpra
vidla v sídle súdu. Súd môže nariadiť, 
aby sa hlavné pojednávanie konalo na 
inom mieste, ak by sa tým dokazovanie 
podstatne zjednodušilo.

§ 214.
(り Ak je obžalovaný vojenskou osobou 

v činnej službe, treba ho na hlavné pojed
návanie predstaviť. Ak je obžalovaný vo 
väzbe, treba ho na hlavné pojednávanie 
predviesť. Miesto a deň hlavného pojed
návania treba mu najneskoršie deň vo
pred služobne oznámiť.

(2) Iných obžalovaných treba na hlavné 
pojednávanie predvolať s upozornením, že 
ak sa nedostavia, budú predvedení. Medzi 
doručením predvolania a termínom hlavné
ho pojednávania má byť afipoň trojdňová 
lehota vyjmúc, že by obžalovaný súhlasil 
so «krátením tejto lehoty.

『)Ak možno konať hlavné pojednáva
nie podfa § 248 v neprítomnosti obžalova*  
neho, treba mu predvolanie doručif do 
vlastných rúk a treba ho v predvolaní 
upozorniť, že ak 6a nedostaví, bude 6a 
pojednávať v jeho neprítomnosti.

P) Ak je súdut keď sa určuje ter
mín hlavného pojednávania, známe, že ob
žalovaný má obhajcu, treba ho upovedo
miť o termíne súčasne s obžalovaným. 
Ak bol obhajca len neskoršie oznámený 
súdu, treba ho predvolať hneď po ozná
mení. Ak v prípadoch § 38 nemá obžalo*  
vaný obhájcu, treba mu ho ustanoviť.

(5) Okrem obžalovaného a obhajcu tre
ba na hlavné pojednávanie predvolať sved
kov a znalcov, ktorých vypočutie bolo 
v obžalobnom 6p½e navrhnuté, taktiež ob
starať iné tam navrhnuté dôkazy.

(°) Svedkov a znalcov občianskeho sta
vu treba predvolať pokiaľ možno tak, aby 
medzi doručením predvolania a termínom 
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hlavného pojednávania bola aspoň troj
dňová lehota.

(7) Miesto a čas hlavného pojednávania 
treba oznámif vojenskému prokurátorovi.

(M) Poškodenému treba mieisto a čas 
hlavného pojednávania oznámif s upozor
nením, že hlavné pojednávanie bude aj 
vtedy, ak sa nedostaví.

§ 215.
Ak možno predvídať, že hlavné pojed

návanie pred senátom potrvá dlhšie, tre
ba sa postarať, aby na hlavnom pojedná
vaní boli prítomní aj náhradní sudcovia.

§ 216.
(り Ak svedok alebo znalec, ktorý nebol 

ešte vypočutý alebo sprisahaný, sa akiste 
nebude môcť dcstavif na hlavné pojed
návanie pre dlhšiu nemoc alebo pre inú 
neodstrániteľnú prekážku, môže ho pred
seda hlavného pojednávania vypočuť a 
sprisahať, alebo môže dať previesť tieto 
úkony požiadanému súdu.

ド)Pri úkonoch uvedených v ods.1 
treba primerane použiE ustanovenia §§ 
90 až 93. Inak platia pre tieto úkony prí
slušné ustanovenia o vyšetrovaní.

§ 217.
C) Stranv po podaní obžalobného spi- 

su môžu žiadať( aby dôkazy uvedené v ob- 
žalobnom spise boly doplnené, alebo aby 
boly opatrené nové dôkazy.

(2) Návrh podfa ods.1 treba odô
vodniť a pred začatím hlavného pojedná
vania včas podať súdu ústne alebo písomne. 
V návrhu treba uviesť presne svedka, kto
rý má by€ vypočutýf prípadne znalecké a 
iné dôkazy, ktoré sa majú zadovážiť alebo 
doplniť, ako aj skutočnosti, ktoré sa majú 
dokázat. rakýto návrh môžu osoby muž
stva v činnej službe, ktoré sú na slobode, 
oznámif tiež zápisnične u svojho nadriade
ného veliteFstva. Zápisnicu má veliteľstvo 
bezodkladne zaslať súdu.

§ 218.
(')Predseda hlavného pojednávania 

môže po podaní obžalobného spisu na
vrhnuté dôkazy pominúf, ak skutočnosť, 
ktorá sa má dokazovať, je pre rozhodnu
tie veci bezvýznamná, alebo ak je zrej
mé, že návrh smeruje len na preťahovanie 
aleba ak nebol podaný včas. Toto rozhod
nutie nevylučuje opakovať návrhy na hlav
nom pojednávaní.

(2) Ak predseda hlavného pojednávania 
vyhovie návrhu, predvolá svedkov, prí
padne ustanoví a predvolá znalcov zpra
vidla na hlavné pojednávanie, alebo za
dováži čí doplní navrhované dôkazy. 
O týchto opatreniach treba upovedomit 
strany pred hlavným pojednávaním.

(ツ Predseda hlavného pojednávania 
môže na hlavné pojednávanie v záujme 
veci aj z úradnej moci predvolaf nových 
svedkov a znalcov alebo zadovážiť prí
padne doplniť dôkazy.

(り V prípade nutnosti môže predseda 
nariadiť ohliadku, zabavenie, prehliadku 
domovú alebo osobnú. Pre tieto úkony 
treba použi£ primerane ustanovenia dielu 
XIV. a XV.

§ 219.
(i) Predseda hlavného pojednávania 

môže na návrh alebo aj z úradnej moci 
odložiť hlavné pojednávanie, ak obžalo
vaný pre nemoc alebo inú neodvratnú 
prekážku nemôže sa dostaviť na hlavné 
pojednávanie, alebo ak je to z iných zá-. 
važných dôvodov potrebné.

ド)V prípade, že je obhajca hatený, 
môže 6a hlavné pojednávanie odložiť len, 
ak pre krátkosť času nemožno už na 
hlavné pojednávanie iného obhajcu pri
brať, alebo ak by sa už tento nemohol na 
obhajovanie pripravif.

§ 220.

(')Obžalobca môže pred začiatkom 
hlavného pojednávania celkom alebo z ča
sti ustúpiC od obžaloby. Ustúpenie od ob
žaloby treba odôvodniť.

『)V prípade podfa ods.1 rozho*  
dujúci súd trestné pokračovanie usnese
ním celkom alebo zčasti zastaví.

(3) O úplnom alebo čiastočnom zasta
vení pokračovania treba strany a poško
deného upovedomiť.

§ 221.

Ak obžalovaný trpí duševnou chorobou 
a obžalobca neustúpi od obžaloby, má roz
hodujúci súd pokračovanie až do uzdrave
nia obžalovaLiiého suspandovať a o tom 
strany upovedomiť. V tomto prípade sa vo 
veci pokračuje na návrh obžalobcu.

§ 222.

C) Ak ešte po podaní obžalobného 
spisu sa dialo nejaké dokazovanie, alebo 
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ak 6a objavily nové trestné činy, ktoré 
obžalovaný spáchaj môže obžalobca pred 
začiatkom hlavného pojednávania obža
lobný spis odvolaf a podaf nový obžalob
ný spis, alebo môže doplniť pôvodný ob
žalobný spis dodatočným obžalobným 
spisom. S novým alebo dodatočným ob
žalobným spisom treba naložiť podfa 
ustanovení dielu XVII.

ぐ)Ak po podaní obžalobného spisu 
je následkom nových najavo vyšlých trest
ných činov alebo následkom dodatočného 
dokazovania potrebné, aby 6a previedlo 
alebo doplnilo vyšetrovanie prípadne sto
povanie a nie je účelné, aby nový najavo 
vyšlý trestný čin bol oddelene stíhaný, mô
že obžalobca požiadaf 6Úd o suspendovanie 
pokračovania, a učiní ďalšie potrebné 
opatrenia. Na takýto návrh rozhodujúci 
súd usnesením suspenduje pokračovanie 
a upovedomí o tom strany. Vo veci sa po
kračuje na návrh obžalobcu.

C) Ak obžalovaný po podaní obžalob
ného spisu utiekol, treba pokračovať po
dlá dielu XXVIII.

§ 223.
Proti rozhodnutiam predsedu hlavného 

pojednávania a rozhodujúceho súdu, uve
deným v tomto diele, 6a opravný prostrie- 
dak nepripúšfa, vyjmúc usnesenie o za- 
ŕf¾v»ní trestného pokračovania (§ 220).

DIEL XIX.
Hlavné pojednávanie*

L Verejnosť hlavného 
pojednávania.

§ 224.
Hlavné pojednávanie je verejné.

§ 225.
(')Predseda hlavného pojednávania 

môže odoprieť prístup na hlavné pojed
návanie osobám, ktoré baly opätovne po
trestané pre trestné činy proti bezpeč
nosti života, mravnosti alebo majetku. 
Prístup na hlavné pojednávanie nemajú 
osoby maloleté, iba ak to vyžaduje účel 
ich šlúdií na vysokej škole, osoby choro- 
mysefné alebo verejnosti nebezpečné, ako 
aj osoby ozbrojené, ak nie 6a oprávnené 
nosif zbran podľa svojej služby, a osaby, 
ktoré prídu v etave urážajúcom dôstojnosť 
súdu.

f) Pre nedostatok miesta môže pred

seda vylúčiť osoby, ktoré sa neskoro dosta
vily.

(3) Poškodenému a jeho zástupcovi tre
ba vždy dovoliť prístup na hlavné pojed
návanie.

§ 226.
(り Vylúčenie verejnosti na celé hlav

né pojednávanie alebo na určitú jeho časť 
možno hocikedy nariadiť, ak by verej
nosť pojednávania ohrožovala bezpecnost 
štátu, jeho obranu, verejný poriadok, vo
jenské služobné záujmy alebo verejnú 
mravnosť.

(2) Na návrh poškodeného možno vylú
čiť verejnosť, ak to vyžaduje ochrana jeho 
cti alebo povesti.

ド)Verejnosť možno vylúčiť aj vtedy, 
ak s tým súhlasia obžalobca, obžalovaný a 
obhajca, taktiež i poškodenýf ak je prí
tomný.

P) O vylúčení verejností rozhoduje súd 
v tajnej porade usnesením

§ 227.
(')Po vyhlásení usnesenia o vylúčení 

verejnosti musia 6a všetci poslucháči 
vzdialiť.

(2) Nadriadení velitelia obžalovaného, 
od veliteľa stotiny vyššie, jeho miestny 
veliteľ, justiční dôstojníci v činnej službe, 
poškodený a jeho zástupca aj v prípade 
vylúčenia verejností môžu byť na hlav
nom pojednávaní prítomní.

§ 228.
(*)  Ak sa rozhodujúci súd usnesie na 

vylúčení verejnosti, môže obžalovaný žia
dať, aby bol dovolený prístup dvom jeho 
dôverníkom. Dôverníci majú byť osoby, 
ktorým podfa § 225, ods.1 nie je prístup 
na hlavné pojednávanie zakázaný. Pri- 
branie dôverníkov nemôže byť dôvodom 
pre prerušenie alebo odročenie hlavného 
pojednávania.

ド)Viac ako štyroch dôverníkov ne
slobodno pripustif. Ak je viac spoluobža
lovaných ako dvaja a títo 6a nedohodnú 
□a voľbe najviac štyroch dôverníkovf určí 
pre nich štyroch dôverníkov zpomedzi na
vrhnutých osôb predseda.

§ 229.

Ak je to pri vylúčení verejnosti so zre
teľom na bezpečnosť štátu alebo jeho obra
nu odôvodnené, môže súď vylúčiť na celé 
hlavné pojednávanie alebo na jeho časť
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aj účasť dôverníkov a osôb uvedených 
v § 227, ods, 2,

§ 230.

Rozsudok treba vždy verejne vyhlásiť, 
a to aj vtedyf ak celé hlavné pojednávanie 
bolo neverejné.

2, Udržanie poriadku a úradné 
úkony predsedu.

§ 231.

(')Predseda na hlavnom pojednávaní 
vykonáva prava, ktoré mu dáva tento 
zákon. Povinný je udržovať bezpečnosť, 
poriadok, vojenskú disciplínu a dôstojnosť 
pojednávania.
ド)Koho súd vypočúva, alebo kto 

hovorí k súdu, má stáf. Predseda môže do- 
volit výnimku so zreteľom na vek, teles
nú slabcvsf, nemoc ako i vtedy, ak vypo
čúvanie trvá dlhšie, alebo z iných dôvo
dov.

§ 232.

t1) Zakázané je prejavovať súhlas 
alebo nesúhlas. Predseda je Oprávnený po
slucháčov, ktorí hlavné pojednávanie 
poznámkami alebo inak rušia, alebo kto
rí sa chovajú spôsobom urážajúcim váž
nosť súdu, napomenúť a — ak treba — 
dá odislrániC jednotlivých poslucháčov, 
prípadne dá vyprázdniť sieň.
ド)Poslucháčov, podliehajúcich vojen

skej disciplinárnej právomoci, ktorí aj po 
predsedovom napomenutí nišia poriadok, 
ktorí sa dopustia hrubého porušenia po
riadku, alebo ktorí neposlúchnu predse
dove rozkazy na udržanie poriadku, mô
že predseda okrem opatrení uvedených 
v ods.1 oznámiE ich nadriadenému veli- 
teTstvu na potrestanie, prípadne môže ich 
daf aj zatknúť a odovzdal tomuto veli- 
teklvu na príslušné zakročenie, alebo 
ich môže sám potrestať peňažným tre
stom do Ks 500, ktorý sa má v prípade 
nevyrnozitelnosti premeniE na väzenie do 
päf dní.

(3) Ak nastane prípad podľa ods, 2 u 
iného poslucháča, môže ho predseda 
okrem opatrení uvedených v o tis.1 po
trestať peňažným trestom do Ks 500, 
ktorý sa má v prípade nevymožilefnosti 
premeniť na väzenie do päť dní. O vý
kon tohto trestu treba požiadať okresný 
súdt príslušný podľa bydliska prípadne 
pobytu potrestaného.

§ 233‚ ・
(り Ak niektorý obžalovaný, poškode

ný alebo jeho zástupca, svedok, znalec, 
tlmočník, alebo tesnopisec neslušným cho
vaním ruší hlavné pojednávanie, alebo 
imým spôsobom porušuje vážnosť súdu, 
prednáša urážlivé výroky alebo neodô
vodnené a k veci nepatriace obvinenia, 
má ho predseda napomenúť a — ak tre
ba —nariadi ho vyviesť. Obžalovaného 
možno len vtedy vyviesť, ak pokračuje 
v neslušnom chovaní, hoci bol napome
nutý a hoci sa mu pohrozilo vyvedením.

(り Ak bol obžalovaný pre neprístojné 
chovanie vyvedený, môže predseda na
riadiť, aby bol strážený do zavolania, 
hoci je na slobode. V hlavnom pojednávaní 
sa pokračuje v jeho neprítomnosti, avšak 
pred -ukončením dokazovania treba ho 
zavolať a pod zmätočnosťou upovedomiť 
o podstatných skutočnostiach, ktoré sa 
za jeho neprítomnosti vyskytly, ako aj 
o výpovediach vypočutých osôb.

(3) Osoby uvedené v ods.1,podlie
hajúce vojenskej disciplinárnej právomoci, 
ktoré aj po predsedovom napomenutí ru
šia poriadok, ktoré sa dopustia hrubého 
porušenia poriadku, alebo ktoré nepo
slúchnu predsedove rozkazy na udržanie 
poriadku, môže predseda okrem opatrení 
uvedených v ods.1 oznámiť ich nadriade
nému veliteľstvu na potrestanie, prípadne 
môže ich dať aj zatknúť a po skončení 
hlavného pojednávania odovzdaf nadria
denému veliteľstvu na príslušné zakroče
nie, alebo ich môže sám potrestať peňaž
ným trestom do Ks 500, ktorý sa má 
v prípade nevymožitelnosti premeniť na 
väzenie do päť dní.

C) Ak nastane prípad podľa ods. 3 
u takých osôb uvedených v ods.1,ktoré 
nepodliehajú vojenskej disciplinárnej prá
vomoci) môže ich predseda okrem opatre
ní uvedených v ods.1 potrestať peňaž
ným trestom do Ks 500, ktorý 6a má 
v prípade nevymožiteFnosti premeniť na 
väzenie do päť dní. O výkon tohto trestu 
treba požiadať okresný súd, príslušný po
dlá bydliska prípadne pobytu potresta
ného,

(5) Ak sa previní podľa ods. 3 obžalo
vaný, ktorý je vo väzbe, môže mu predse
da okrem opatrení uvedených v ods.1 
uložiť zostrenie väzby podľa platných 
predpisov.

§ 234.
(り Ak spácha neprísíojnost obhajca, 

môže ho predseda napomenúť a ak po na-
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pomenutí sa dopustí neprístojnostit môže 
mu fiúd uložíf peňažnú pokutu až do Kfi 
1000. Ak obhajca nepndlieha vojenskej 
disciplinárnej pràvomocit treba požiadaf o 
vymáhanie pokuty okresný súd, príslušný 
podľa bydliska prípadne pobytu obhajcu. 
Ak obhajca podlieha vojenskej discipli*  
nárnej právomoci, môže ho predseda 
oznámiť jeho nadriadenému veliteľstvu na 
potrestanie.

(2) Ak sa obhajca aj po uložení pokuty 
chová neslušne, môže mu súd odňať slovo. 
V tomto prípade má obžalovaný právo 
zvolif si iného obhajcu z prítomných osôb, 
spôsobilých zastávať úrad obhajcu. Ak to 
nie je možné a ak nemožno ani hneď usta
noviť obhajcu, hoci obhajoba je povinná 
alebo podfa názoru súdu potrebná, súd 
preruší alebo odročí hlavné pojednàvanie( 
aby sí obžalovaný mohol zvoliť alebo aby 
mu 6úd mohol ustanoviť iného obhajcu. 
Ak obhajoba nie je povinná a podlá ná
zoru súdu nie je ani potrebná, treba 
v hlavnom pojednávaní pokračovať bez 
obhajcu.

(:)Uloženie pokuty (ods.1)i odňatie 
slova (ods. 2) treba oznámiť vždy aj prí- 
elušnému disciplinárnemu úradu obhájcu.

(リ Ak spácha neprístojnosť právny zá
stupca poškodeného, zapísaný do soznamu 
advokátov, treba primerane použiť usta
novenia ods.1 a 3 a môže mu súd odňať 
aj slovo.

§ 235.
Ak ea hlavné poíednávanie pre ne

prístojné chovanie obhajcu preruší alebo 
odročí, môže mu rozhodujúci súd usnese
ním uložiť aj náhradu trov tým spôsobe
ných. O vymáhanie týchto trov ireba po
žiadať okresný súd, príslušný podfa byd
liska prípadne pobytu zaviazaného.

§ 236.

Dôstojníci mimo činnej služby, ktorí sa 
dostavia v služobnej rovnošate, podlie
hajú pre neprístojnosti uvedené v §§ 232 
aZ 234 vojenskej disciplinárnej právo
moci,

§ 237. I

Vojenského prokurátora môže predse- ! 
da pre neprístojnosť napomenúť, prípadne 
oznámi C jeho priamemu predstavenému.

§ 238,

(リ IlJaviíさ pojednávanie vedie pred
seda. I

(=)Predseda je povinný sa snažif o zi
stenie pravdy a má 6a ßtaraf, aby 6a 
upustilo od rečí, ktoré by hlavné pojedná
vanie zbytočne predlžovaly alebo inak 
sfažovaly.

(り Predseda vypočúva obžalovaného,, 
svedkov a znalcov a ustanovuje poradie, v 
akom majú hovorif tí, ktorí žiadali o slo
vo. Prevádzanie jednotlivých dôkazov mô
že preniesť na prísediaceho justičného 
dôstojníka.

(り O návrhoch prednesených na hlav
nom pojednávaní rozhoduje predseda, ak 
nenáleží o tom rozhodovať podľa zákona 
rozhodujúcemu súdu. Ak takému návrhu 
odporuje obžalobca, obžalovaný alebo 
obhajca, alebo ak predseda nemieni vyho
vieť návrhu, alebo ak na prípad vyhovenia 
návrhu treba hlavné pojednávanie odročiť, 
prípadne na dlhšie ako 24 hodín pre
rušiť (§ 279, ods. 2), rozhoduje o návrhu 
súd.

3. Začatie hlavného 
pojednávania.

§ 239.
Pred začatím hlavného pojednávania 

predseda najprv zistí, či je rozhodujúci 
súd náležite sostavený. Ak 6a nemôže 
rozhodujúci súd sostaviť, treba hlavné po- 
íednávanie odložiť.

§ 240.
円 Ak 6a obžalovaný nedostavil na 

hlavné pojednávanie, ak podmienky § 248 
nie 6ú splnené, a ak obžalovaného nemož
no hneď predstaviť, treba hlavné pojed
návanie odročiť alebo preruší L Ak ob
žalovaný za hlavného po jedná vani-a ute- 
Čie( treba trestné pokračovanie suspendo- 
vaE a pokračovať podľa dielu XXVIII.

(=)Bez obžalobcu nemožno hlavné po*  
jednávaníe konať.

§ 241,
Predseda otvorí hlavné pojednávanie 

vyvolaním veci.

§ 242.
(り Obžalovaný sa dostaví bez pút. Ak 

treba, môže predseda nariadiť, aby obža
lovaný bol strážený.

(り Predseda sa opýta obžalovaného na 
jeho osobné pomery a dá zapisovateľovi 
vyvolať predvolané osoby; potom prikáže 
svedkom a znalcom, aby odišli do miest
nosti im určenej a aby sa tam zdržovali.
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(3) Podľa okoTnosti môže predseda vy
zvať aj poškodeného, ak má byť vypočutý 
aiko svedok, aby opustil súdnu sieň. Jeho 
zástupca má právo ostať aj v tomto prŕ 
páde v súdnej sieni.

(り Predseda učiní opatrenie, aby sved
kovia a znalci sa medzi sebou a 6 obžalo
vaným nedohovárali a aby 6a bez dovole
nia nevzdalovali.

(5) Predseda môže nariadif, ak to po
važuje v záujme veci za vhodné, aby znalci 
pri vypočúvaní obžalovaného a svedkov zo
stali v súdnej sieni.

§ 243.

(り Ak sa svedkovia alebo znalci nedo
stavili na hlavné pojednávanie alebo sa 
predčafine vzdialili, má predseda — ak je 
to možné — učiniť opatrenie, aby sa hned 
■dostavili a podľa okolností nariadi ich aj 
predviesť.

(2) Ak nie je možné svedkov alebo 
znalcov, ktorí sa nedostavili, hned pred

áš t avit, rozhodne súd po vypočutí obža
lobcu, poškodeného, obžalovaného a ob
hajcu, či má hlavné pojednávanie pre
rušiť alebo odročiť prípadne ďalej konať, 
a či sa majú na hlavnom pojednávaní na
miesto ústneho vypočutia týchto svedkov 
alebo znalcov prečítaf ich doterajšie vý
povede alebo posudky, prípadne ak ne
boli ešte vypočutí( či majú byť vypočutí 
podra § 216. Rozhodujúci súd môže toto 
usnesenie odložiť tiež na neskoršie.

§ 244.

Na predvedenie a potrestanie svedka 
a znalca, ktorý 6a bez ospravedlnenia ne
dostavil na hlavné pojednávanie alebo sa 
odtiaľ bez povolenia predsedu vzdialil, 
použije predseda obdobne ustanovenia §§ 
130 a 159. Potrestanie nezávisí od toho, 
či sa hlavné pojednávanie prerušilo alebo 
odročilo.

(2) Ak sa hlavné pojednávanie preruši
lo alebo odročilo preto, lebo niektorý sve
dok alebo znalec na hlavné pojednávanie 
neprišiel a sa neospravedlnil, prípadne 
preto, lebo sa s hlavného pojednávania 
bez povolenia predsedu vzdialil, môže ho 
rozhodujúci súd usnesením zaviazať na na
hradenie trov takto zmareného hlavného 
pojednávania. O vymáhanie týchto trov 
treba požiadať okresný súd, príslušný po
dlá bydliska prípadne pobytu zaviaza
ného.

§ 245.
C) Ak je obhajoba povinná a obhajca 

sa nedostaví alebo ak predčasne odíde a 
nie je možno poveriť alebo ustanovil hneď 
iného obhájcu, hlavné pojednávanie sa 
preruší alebo odročí. Ak obhajoba nie je 
povinná a obhajca sa nedostavil alebo sa 
predčasne vzdialil, treba hlavné pojedná
vanie len vtedy prerušiť alebo odročiť] ak 
súd považuje obhajobu za potrebnú.

ド)Ak obhajca, ktorý bol riadne pred- 
volaný, bez ospravedlnenia na pojednáva
nie neprišiel) aleba ak 6a pred jeho za
končením bez povolenia predsedu vzdiali^ 
treba ho — ak podlieha vojenskej di-scipli- 
nárnej právomoci — oznámiť jeho nadria
denému veliteľstvu, inak príslušnému dis
ciplinárnemu úradu. Súd môže v takýchto 
prípadoch uložiť obhajcovi peňažnú poku
tu do Kg 1000. Ak obhajca nepodlieha 
vojenskej disciplinárnej právomoci, treba 
požiadať o vymáhanie pokuty okresný GÚd( 
príslušný podľa bydliska prípadne pobytu 
obhájcu. Uloženie pokuty treba oznámiť 
vždy aj príslušnému disciplinárnemu úradu 
obhajcu. Obhajcovi nemožno uložiť pokutu 
a nemožno ho ani oznámiť na disciplinárne 
stíhanie, ak sa dostatočne ospravedlní; ak 
sa dodatočne náležíte ospravedlní, treba 
aj uloženú pokutu zrušiť.

(3) V prípadoch uvedených v ods. 2 
treba obdobne použiť ustanovenie § 235.

§ 246.
Ak 6a nevyskytuje žiadna z prekážok 

uvedených v §§ 240, 243 a 245】predseda 
dá, keď isvedkovia a znalci opustili sieň, 
pod zmätočnosťou prečítaE obžalobný spis 
bez odôvodnenia, prípadne obžalobný ná
vrh (§ 209).

4. Vypočutie -obžalovaného, 
§ 247.

(り Predseda vypočuje obžalovaného 
o obžalobe. Ak je niekoľko obžalovaných, 
vypočúva i'ch predseda jednotlive, v ne
prítomnosti spoluobžalovaných na hlav
nom pojednávaní ešte nevypočutých, prí
padne pred prečítaním výpovedí nedo
stavivších sa spoluobžalovaných, proti 
ktorým sa nariadilo hlavné pojednávanie 
podTa § 248.

ド)Ak obžalovaný na otázku vyhlási; 
že obžalobe nerozumel, predseda mu ju 
vysvetlí.

(3) Predseda sa opýta obžalovaného, či 
sa cíti vinným alebo nevinným a pripome
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nie mu, že má právo súvisle predniesť stav 
vecí, po každom dôkaze urobiť svoje po
známky, že môže opakovať svoje návrhy 
na doplnenie dokazovania, a môže navrh
núť aj prevedenie nových dôkazov.

p) Ak sa obžalovaný odchyľuje od svo
jich skorších výpovedí, treba 6a ho opý
tať na dôvod. V tomto prípade ako aj 
vtedy, ak odoprie výpoved, môže dať pred
seda prečítať zápisnicu, spísanú o skorších 
jeho výpovediach, a to celú alebo jej časť.

F) Obžalovaného neslobodno nútiť( aby 
na otázky odpovedal.

(ß) Obžalovaný môže aj za hlavného 
pojednávania hovoriť so svojím obhajcom, 
nie je však dovolené, aby sa s ním radil 
ako má odpovedať na nicklorú otázku.

(7) Ináč treba obdobne použiť ustanove
nia dielu XI.

5, Hlavné pojednávanie v n e - 
prítomnosti obžalovaného.

§ 248.

C) Hlavné pojednávanie možno konať 
v neprítomnosti obžalovaného len pred 
samosudcom (§ 18, ods. 2), ak sú zacho
vané tieto podmienky:

a) ak obžalovaný bol vojenským alebo 
občianskym súdom alebo vojenským pro
kurátorom vypočutý o celom obsahu ob
žaloby;

b) ak mu bolo predvolanie na hlavné 
pojednávanie včas (§ 214, ods.1 a 2) do
ručené do vlastných rúk s upozornenim 
podľa § 214, ods. 3.

ド)Ak medzi doručením predvolania a 
termínom hlavného pojednávania neuply
nulo zákonné medzidobie (§ 214, ods.1 a 
2), možno konaf hlavné pojednávanie v ne
prítomnosti obžalovaného len, ak s tým sú
hlasí pri začali hlavného pojednávania je
ho obhajca.

(3) Za podmienky uvedenej v ods.1, 
písm. a) možno konať hlavné pojednáva
nie aj ak sa obžalovaný pred jeho skon
čením vzdialil, vyjmúc prípad, že pred 
prednesením svojej obhajoby ochorel. 
Avšak aj v prípade naposledy spomenu
tom možno pokračovať v hlavnom pojed
návaní, ak s tým súhlasí obžalovaný alebo 
jeho obhajca, alebo ak možno vyniesť oslo
bodzujúci rozsudok,

F) Namiesto vypočutia obžalovaného 
o jeho osobných pomeroch a o veci ša
jn ej treba prečítať na hlavnom pojednáva
ní pod zmäločnosfou zápisnice o jeho vý

povedi pred súdom alebo pred vojenským 
prokurátorom.

§ 249.

(り Ak sa nemôže hlavné pojednávanie 
konať alebo v ňom pokračovať v neprí
tomnosti obžalovaného preto, že podmien*  
ka uvedená v § 248, ods.1,písm. a) nie je 
splnená, alebo ak podmienky § 248, ods.1, 
písní, a), b), prípadne ods. 3 sú. síce splne- 
nét avšak bez prítomnosti obžalovaného 
nemožno vec úplne objasniťt treba hlavné- 
pojednávanie prerušiť alebo odročiť a ob
žalovaného predvolať podfa ustanovení 
§ 214, ods 1 a 2.

ド)Ak podmienka uvedená v § 248, 
ods.1,písm. a) je síce splnená, avšak chý
ba podmienka uvedená v § 248, ods.1, 
písní, b) a ani obhajca, ani sám obžalovaný 
neprejavil súhlas s tým, aby sa hlavné po
jednávanie konalo v neprítomnosti obžalo
vaného, treba pojednávanie prerušiť alebo- 
odročiť a obžalovaného znovu predvolal 
podŕa ustanovení § 21へ ods. 3.

6. Dokazovanie.

§ 250.

P) Po vypočutí obžalovaného treba 
previesť dôkazy podfa poradia, ustanove
ného predsedom, a to zpravidla tak, aby 
za dôkazmi obžaloby nasledovaly dôkazy 
obhajoby.

ド)Rozhodujúci súd môže pominúť nie
ktoré dôkazy, ak ich považuje za zbytoč
né.

(3) Predseda ako aj rozhodujúci eúd 
môžu za hlavného pojednávania na návrh 
alebo z úradnej moci nariadif vypočutie 
nových svedkov a znalcov a prevedenie 
alebo zadováženie nových dôkazov. Ak 
treba preto hlavné pojednávanie odročiť, 
alebo na dlhšie ako 24 hodín prerušiť, 
rozhodne o tom vždy rozhodujúci súd. Po
trebné predvolania a iné opatrenia urobí 
predseda.

C) Ohliadku nariadenú na hlavnom po
jednávaní vykoná rozhodujúci súd. ak by 
sa to však dalo (ažko previesť, vykoná ju 
predseda alebo vyslaný sudca 60 zapisova- 
leTom a podá hneď zprávu rozhodujúcemu 
súdu. Miesto a čas ohliadky treba oznámif 
včas obžalobcovi, poškodenému, obžalova
nému a obhajcovi, a to obžalobcovi, obža
lovanému a obhajcovi pod zmätočnosťou. 
Tieto osoby ako aj zástupca poškodeného 
majú právo na ohliadke sa zúčastniť a ma
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jú právo znalcom — <po odpovediach na 
otázky súdu 一 dávať otázky ako aj robiť 
poznámky na odpovede.

(°) Ak sa na hlavnom pojednávaní na
riadi zabavenie, domová alebo osobná pre
hliadka, vykoná ich vyslaný sudca alebo 
požiadaný vojenský súdt okresný súd prí
padne bezpečnostný úrad, najbližší miestu, 
kde sa má úkon vykonať.

(°) Pre úkony uvedené v ods. 4 a 5 tre
ba primerane použiť ustanovenia dielov 
XIV. a XV.

O) Zaopatrenie nového dôkazu nesmie 
sa odaprieE preto, že návrh bol neskoro 
podaný.

§ 251.
C) O vypočutí svedkov a znalcov na 

hlavnom pojednávaní platia ustanovenia 
dielu XI1L a XIV., nakolko ďalšie ustano
venia neobsahujú odchýlky. O donucova
cích a poriadkových opatreniach podľa 
§§ 131 a 159 rozhoduje predseda.

円 Svedkovia a znalci sú vypočúvaní 
jednotlive v prítomností strán.

(3) O tom, či svedka treba sprisahať, 
rozhodne súd osobitne po vypočutí svedka 
a po opýtaní sa strán. Prísahu môže na 
návrh ktorejkolvek strany alebo z úrad
nej moci odložiť na neskoršie. Od prísahy 
treba upustiť v prípadoch § 149 a vtedy, 
ak si to nežiada žiadna zo strán. Prísahu 
možno pominúť v prípadoch, uvedených 
v § 150,

(')Ak sa má hlavné pojednávanie pre- 
rušif alebo odročiť preto, lebo niektorý 
svedok bez zákonného dôvodu odoprel 
výpoveď alebo prísahu, alebo preto, lebo 
niektorý znalec bez zákonného dôvodu 
odoprel spolupôsobif pri ohliadke, podať 
posi^dok alebo složiC prísahu, má súd po
užiť obdobne ustanovenia § 244, ode. 2.

§ 252.

C) Predseda sa postará, aby svedok, 
ktorý nebol ešte vypočutý, nebol prí
tomný pri prevádzaní dôkazov vôbec, a 
aby znalec, ktorý nebnl ešte vypočutý, 
nebol prítomný pri vypočutí iného znalca 
o tej istej veci.

(=)Konfrontáciu (§§ 110(147) nariaďuje 
predseda.

(a) Svedkovia a znalci majú byť prítom
ní na hlavnom pojednávaní aj po ich vy- 
počutíj kým ich predseda neprepustí. Otáz
ku, či môžu ofitaf na pojednávaní, treba 
posudzovať podfa §§ 225 až 230.

(り ?redseda môže nariadiť, aby už vy
počutí svedkovia alebo znalci sa vzdialili, 
môže ich však neskoršie znovu zavolať 
a buď osobitne alebo v prítomnosti iných 
svedkov alebo znalcov znovu vypočuť.

C) Po vypočutí každého svedka, znal
ca alebo spoluobžalovaného a po prečíta
ní každej zápisnice alebo listiny treba sa 
obžalovaného opýtať, či chce niečo po
znamenať.

§ 253.
(り Okrem predsedu aj ostatní členovia 

senátu a náhradní sudcovia, obžalobca! ob
žalovaný, obhajca a poškodený majú prá
vo dávať otázky vypočúvaným osobám, 
najmä aj obžalovanému, ak im pred
seda udelil slovo. Predseda nepripustí 
otázky, ktoré považuje za neprimerané. 
Ak niekto dáva nejasnú alebo nesrozumi- 
teTnú otázku, vyzve ho predseda, aby ju 
vysvetlil.

(2) Predseda môže zakázať, aby sa dá
valy otázky priamo, ak ten, kto otázky dá
va, hoci bol napomenutý, zneužíva toto 
právo.

(3) Ak vypočúvaná osoba urobí prejav, 
ktorý s otázkou nesúvisí, je povinnosťou 
predsedu upozorniť ju, aby sa v odpovedi 
pridržiavala presne otázky.

§ 254.
Aby sa chránila sloboda výpovede, mô

že predseda výnimočne nariadiť obžalova
nému) aby pri vypočúvaní niektorého sved
ka alebo spoluobžalovaného opustil sieň, 
avšak po vypočutí svedka alebo spoluob
žalovaného treba mu pod zmätočnosťou 
oznámiť podstatný obsah výpovede, ktorá 
6a stala v jeho neprítomnosti.

§ 255.
(り Zápisnice o vypočutí spolupáchate

ľov, spoluvinníkov, účasEíkov, nadržova- 
telov a svedkov, ako aj posudky znalcov 
je dovolené prečítaE len,

a] ak medzičasom umreli, ak sa nevie, 
kde sa zdržujú, ak pre ich vekt nemoc( pre 
vojenskú službu prípadne z iných závaž
ných dôvodov ich osobné dostavenie sa 
naráža na ťažkosti alebo je spojené s tro
vami nepomerne veľkými,

b) ak sa v podfitate odchyľujú od svo
jich skorších výpovedí alebo posudkov,

c) ak svedkovia bez zákonného dô
vodu odoprú 6vedčiť| prípadne ak spolu-
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páchatelia, spoluvinníci, účastníci alebo 
nadržovatelia odoprú výpoveď,

d) ak vypočutému svedkovi patrí podľa 
medzinárodného prava exteritorialita ale
bo osobné oslobodenie,

e) ak žiadna zo strán neodporuje pre
čítaniu.

ド)Dovolené je prečílaf znalecký po
sudok aj

a) ak pochádza od úradného alebo vo
jenského lekára,

b) ak pochádza od sboru, ústavu, úradu 
alebo orgánu, ktorý je povolaný podávať 
alebo preskúmať posudky.

(a) Ak niektorá strana odporuje prečí
taniu zápisnice alebo posudku, rozhodne 
o prečítaní súd.

C) Dôvod precitania treba v zápisnici 
vždy uviesf.

C) Zápisnice o ohliadke, zabavení, do
movej alebo osobnej prehliadke, liisliny 
vzťahujúce sa na Irestný čin, úradné vy
svedčenia a zprá vy ako aj listiny a písom
nosti iného druhu, ktoré sú pre vec dôle
žité, majú sa na hlavnom pojednávaní pre- 
cítaf.

(°) Zápisnica o ničotnej svedeckej vý
povedi (§ 138, ods.1 a 2) a o ničotnom 
znaleckom posudku (§ 156) nesmie sa pre
čítať. Taktiež sa nesmie prečítať zápisnica 
O výpovedi svedka od svedeckej povinno
sti oslobodeného, ak takýto svedok doda
točne omámi, že nesúhlasí s prečítaním je
ho výpovede,

§ 256.
Za dokazovania dá predseda obžalova

nému a — ak je to treba — svedkom a 
znalcom predložiť predmety, ktorými sa 
môže skutkový stav objasniť a vyzve ich, 
aby sa o nich vyjadrili.

§ 257.
f1) Po vykonaní dôkazov opýta sa pred

seda obžalobcu, obžalovaného, obhajcu a 
poškodeného, ci navrhujú doplniť dokazo
vanie.

ド)Po záporných odpovediach alebo po 
zamietnutí návrhov, prípadne po vykonaní 
nového dôkazu vyhlási predseda dokazo
vanie za skončené,

7. Reči a návrhy.
§ 258.

，C) Po skončení dokazovania udelí 
predseda obžalobcovi slovo, aby prednie

sol a odôvodnil svoj návrh o víne obžalo
vaného ako aj o trestných ustanoveniach, 
ktoré sa majú proti obžalovanému použiť. 
O výške trestu, ktorý sa má uložiť, nesmie 
sa obžalobca vysloviť.

ド)Obžalovaný a obhajca majú právo 
na reč obžalobcu odpovedať. Ak je nie
koľko obžalovaných, predseda určí pora
die rečí. Ak obžalobca odpovie na reč ob
žalovaného alebo obhajcu, posledné slovo 
patrí obžalovanému a obhajcovi,

§ 259.
t1) Obžalobca môže i na hlavnom pojed

návaní —až do začiatku tajnej porady o 
i'ozsudkuf v pokračovaní pred samosudcom 
až do začatia vyhlásenia rozsudku, — cel
kom alebo zčasti uistúpiť od obžaloby. Po 
tomto čase nemožno už od obžaloby ustú
piť. Ustúpenie od obžaloby treba odôvodniť,

ド)V prípade uvedenom v ods.1 roz
hodujúci súd ucnesenim pokračovanie cel
kom alebo zčasti zastaví.

(3) O úplnom alebo čiastočnom zastave
ní pokračovania treba obžalovaného a po
škodeného —ak nie 6Ú na hlavnom po
jednávaní prítomní — upovedomiť.

§ 260.
Ak obžalobca nadobudne presved

čenie, že skutkový stav sa dokazovaním 
tak zmenil, že sa má čin obžalovaného 
kvalifikovať inak ako bol v obžalobnom 
spise kvalifikovaný, zmení obžalobu v 
otázke kvalifikácie, alebo navrhne preru
šiť alebo odročiť hlavné pojednávanie, aby 
mohol podať nový obžalobný spi-s. Ak 
v pokračovaní pred samosudcom zmena 
kvalifikácie trestného činu má vzápätí, 
že rozhodavanie o veci patrí do pôsobno
sti senátu, obžalobca navrhne, aby 6a vec 
potstúpila senátu vojenského súdu,

§ 261.
Ak za hlavného pojednávania vyjde 

najavo, že obžalovaný okrem trestného 
činu, ktarý je predmetom obžaloby, spá
chal aj iný trestný čin spadajúci do po- 
sobnoisti vojenského súdu, môže obžalobca 
na tento čin obžalobu rozšíriťt prípadne 
súčasne 6 rozšírením obžaloby navrhnúť 
prerušenie alebo odročenie hlavného po
jednávania, aby mohal podať nový obža
lobný spis. Trestný čin( ktorý sa siiha len 
na návrh, môže obžalobca učiniť predme
tom obžaloby aj v tomto prípade len, ak 
oprávnený návrh v zákonnej lehote podal.
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Ak v pokračovaní pred samosudcom 6a 
rozšíri obžaloba na trestný čin patriaci do 
pôsobnosti senátu, obžalobca navrhne, 
aby 6a vec postúpila senátu vojenského 
súdu.

§ 262.
(り O návrhu obžalobcu podfa §§ 260 

a 261 aby sa hlavné pojednávanie prsru- 
šilo alebo odročilo treba vypočuf obžalo
vaného.

(-)Predseda je povinný vysvetliť obža
lovanému význam loho, že sa obžaloba po
zmenila alebo rozšírila a presvedčiť saf či 
obžalovaný pochopil následky toho.

(3) Po vysvetlení podra ods. 2 má 6a 
predseda obžalovaného opýtať, či z dôvodu 
zmeny alebo rozšírenia obžaloby nena
vrhuje prerušiť alebo odročiť hlavné po- 
■jednávanie, aby sa mohol naň pripraviť. 
Návrhu obžalovaného na prerušenie alebo 
odročenie má súd vždy vyhovieť, ak je to 
potrebné na pripravenie obhajoby, ale- 
l>o ak nový trestný čin, na ktorý 6a ob
žaloba rozšírila, môže mať za následok po
užitie prísnejšieho trestného ustanovenia, 
než ktoré by sa mohlo použiť na najťažší 
trestný čin, uvedený v obžalobnom spise.

(4) Ak obžalobca navrhol prerušif ale
bo odračif hlavné pojednávanie podľa 
§ 261, môže súd tento návrh zamietnuť len 
n dôležitých dôvodov. V tomto prípade tre
ba trestný čin, na ktorý sa obžaloba roz
šírila, vylúčif z pokračovania a adkázaf na 
osobitné stíhanie.

(L) Ak obžalobca na hlavnom pojedná
vaní rozšíril obžalobu na nový čin, a súd 
podľa ods. 4 neodkázal tento čin na oso
bitné stíhanie prípadne neprerušil alebo 
neodročil hlavné pojednávanie na podanie 
nového obžalobného spisu, má súd rozšíriť 
pojednávanie aj na tenta čin.

(“)Ak na hlavnom pojednávaní pred 
samosudcom obžalobca rozšíri obžalobu 
na taký čin, ktorý patri do pôsobnosti se
nátu, nemá samosudca vyniesť rozsudok 
ani o trestnom čine patriacom do jeho pô
sobnosti, ale postúpi spisy senátu na ďalšie 
pokračovanie.

§ 263.

C) Reči obžalobcu, obžalovaného a ob- 
tajcu neslobodno prerušovať. Jedine pred
seda ich môže prerušiť, ak reč porušuje 
alebo ohrožuje verejný poriadok, mrav
nosť, vojenskú disciplínu alebo služobné 
tajomstvo, ak zakladá nejaký trestný čin 
alebo obsahuje výrazy, ktoré bez potreby 

6a dotýkajú eli trelej osoby, ak sa zmie
ňuje o takej okolnosti, ktorej dokazovanie 
podfa zákona je vylúčené, konečne ak sa 
prednášajú veci, ktoré 6 predmetom nijako 
nesúvisia.

ド)Ak to vyžaduje nizke vzdelanie ob
žalovaného alebo jeho nedostatočná zna- 
106f reči, v ktorej súd pojednáva, predseda 
mu vysvetlí stručne obsah rečĹ

8, Porada a rozhodovanie 
súdu.
§ 264.

f1) Po skončení rečí rozhodujúci súd 
sa na tajnej porade- poradí.

(2) Predseda shrníe výsledok hlavného 
pojednávania a započne poradu. Po skon
čení porady nasleduje rozhodovanie súdu.

§ 265.
P) Na rozhodovaní sa môže zúčastniť 

len taký člen rozhodujúceho súdu, ktorý 
bol prítomný za celého hlavného pojedná
vania.
ド)Za porady a hlasovania členovia 

rozhodujúceho súdu a zapisovatel nesmú 
sa stýkať s inými osobami vo veci, o kto
rej sa rozhoduje.

§ 266.
P) Ak súd považuje za potrebné, aby sa 

vec v niektorom smere objasnila, nariadi 
usnesením, aby sa pokračovanie doplnilo 
a na to pripadne preruší alebo odročí hlav
né pojednávanie. Doplnenie dokazovania 
možno sveriť vyslanému členovi rozhodu
júceho súdu, ktorý má v takýchto prípa
doch pokračovať podTa predpisov platných 
pre vyšetrovanie.

p) Ustanovenia § 221 platia aj pre 
hlavné pojednávanie.

§ 267.
(リ Ak súd zistí, že vec nepatrí do pô

sobnosti vojenského súdu, vyriekne usne
sením nedostatok svojej pôsobnosti a po
stúpi ju velileTstvUj úradu alebo súdu, do 
pôsobnosti ktorého patri.

(2) Ak samosudca zistí, že vec patrí 
do pôsobnosti senátu, postúpi mu ju usne
sením.

(3) V prípadoch uvedených v ods.1 a 
2 sa usnesie súd aj o tom( či sa má po
nechať obžalovaný vo väzbe až do opa- 
trenia veliteľstva, úradu alebo súdu, kto  
rému 6a vec postúpila.

*
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§ 268.

(')Súd pod zmäločnosfou nemôže uro
biť predmetom rozsudku taký čin, ktorý 
obžalobca nežaloval. Návrh obžalobcu ne
viaže 6úd ani v kvalifikovaní činu ani vo 
vymeraní trestu.

(2) Ak súd nadobudne presvedčenie, že 
čin obžalovaného tvorí skutkovú podstatu 
takého trestného činu, na ktorý zákon 
ustanovuje prí-snejší trest ako na trestný 
čin, ktorý sa v obžalobe uvádza, alebo že 
na tento čín možno použif takú kvalifiká
ciu, ktorá vyžaduje, aby sa obhajoba v inom 
smere pripravila, má vypočuť strany, či 
nežiadajú, aby 6a hlavné pojednávanie 
prerušilo alebo odročilo. Návrhu obžalo
vaného na prerušenie alebo odročenie má 
súd vždy vyhovieť, ak je to potrebné na 
pripravenie obhajoby. Tieto ustanovenia 
netreba použif pri zmene kvalifikácie dis- 
ciplinániych priestupkov.

§ 269.

f) Súd rozhoduje 〇 odsúdení alebo 
oslobodení obžalovaného rozsudkom. Tu 
má prihliadať len na výsledky hlavného 
pojednávania. Spi6y môžu byf len vtedy 
dôkazom, ak 6a na hlavnom pojednávaní 
prečítaly.

(2) Rozhodujúci súd má dôkazy čo do 
hodnovernosti a dôkaznej moci tak jed
notlive ako aj v ich súvislosti starostlive 
a svedomite fikúmaf.

§ 270.

Oslobodzujúci rozsudok treba vyniesť: 
1.ak čín, ktorý je predmetom obža

loby, nie je trestným činom(
2. ak chýba návrh oprávneného po

trebný na stíhanie, ak návrh nebol v zá
konnej lehote podaný, alebo ak oprávne
ná osoba tento návrh odvolala, okrem 
prípadiij že návrh podfa zákona nemožno 
odvolaf,

3. ak o Čine, ktorý je predmetom ob
žaloby, bol už skôr vynesený právoplat
ný rozsudok alebo zastavujúce usnesenie 
a nie sú tu podmienky, uvedené v diele 
XX1L,

4. ak je tu iný dôvod, ktorý vylučuje 
zavedenie trefitného pokračovania, alebo 
ktorý vylučuje pričítaternosf aúbo tresla- 
leľnosf,

5. ak nie je dokázaný čin, ktorý je 
predmetom obžaloby, alebo ak nie je do
kázané, že ho spáchal obžalovaný.

§ 271.
Rozsudok má obsahovať:
a) vyhlásenie, že sa vydáva „Menom 

Republiky!,**
b) pomenovanie súdu,
c) meno a priezvisko obžalovaného,
d) prípadné prímenie obžalovaného, 

dátum jeho narodenia, rodisko, štátne ob
čianstvo, náboženstvo, rodinný stav, vo
jenskú hodnosť, vojenský útvar, ku ktoré
mu obžalovaný patri, verejné hodnosti (ti
tuly) a akademické hodnosti, abčianske： 
povolanie alebo zamestnanie, bydlisko ale
bo miesto pobytu, ak sú tieto údaje zná. 
me,

e) zákonné označenie trestného činu  
uvedeného v obžalobnom spise,

*

f) deň a miesto hlavného pojednáva
nia a vynesenia rozsudku,

g) odsúdenie alebo oslobodenie obža
lovaného,

h) ak ide o oslobodzujúci rozsudokr 
označenie toho, na ktorom ustanovení 
§ 270 sa oslobodenie zakladá,

i) odôvodnenie  ktoré sa má od vý- 
rokovej časti oddeliť.

*

§ 272.

(り Ak sa obžalovaný odsudzuje, má vý*  
raková časť rozsudku ešte obsahovať:

a) akým, trestným činom bol obžalo
vaný uznaný vinným, a to: uvedením zá- 

I konného pomenovania trestného činu^ 
miesta a času jeho spáchania, taktiež uve
dením skutočností, nakoľko je to potreb
né na presné určenie činu, a uvedením 
zákonných znakov, najmä aj takých, kto
ré odôvodňujú určitú trestnú sadzbu；

b) uložený trest prípadne — ak je to 
podfa zákona prípustné — výrok o tomr 
že sa od uloženia trestu upúšťa；

c) vo výrokoch uvedených pod písm. 
a) a b) treba uviesť, ktoré paragrafy 
zákona boly použité;

d) ak sa ukladá peňažný trest, príkaz, 
že ho treba zaplatiť do 15 dní od právo
platnosti rozsudku u vojenského súdu, a 
výrok o tom, na aký druh a čas trestu 
na slobode sa premení peňažný trest, 
ak je nevymožiteľný;

e) opatrenie o započítaní alebo neza
počítaní predbežného zatknutia a vyšetro
vacej väzby prípadne vytrpeného- discip
linárneho alebo súdneho trestu;

f) výrok, či bol čin spáchaný z pohnú
tok nízkych a nečectných;
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g) výrok o zhabaní a prepadnutí pred
metov,

h) ak sa rozhoduje o podmienečnom od
klade výkonu trestu, výrok o tom.

(a) A'k sa vyriekne proti niekoľkým 
osobám trest smrti, treba v rozsudku 
určif aj poradie, v ktorom majú byf od
súdenci popravení.

§ 273.

(り V dôvodoch rozsudku treba uviesf, 
ktaré skutočnosti a z 'ktorých dôvodov 
považuje súd za dokázané či nedokázané; 
taktiež treba uviesť dôvody, ktoré boly 
smerodajné pri rozhodovaní o právnych 
otázkach ユko aj pri zamietnutí návrhom 
na hlavnom pojednávaní učinených.

f) V prípa-de odsúdenia treba uviest 
priCažujúce a poľahčujúce okolnosti.

§ 274.
(x) Odôvodnenie rozsudku vyhlásené

ho v pritomnosti obžalovaného netreba 
napísat, ak osoby oprávnené použif od
volanie zriekly 6a odvolania, alebo ho 
neohlásily včas. Písomné odôvodnenie roz
sudku má sa v takomto prípade nahradiť 
stručným záznamom dôvodov výroku o 
vine.

(J Ustanovenia ods.1 neplatia v trest
nom pokračovaní proti gážistovi a proti 
mladistvej osobe.

9. Vyhlásenie rozsudku.
§ 275.

í1) Rozsudok hneď pa vynesení vyhlási 
predseda verejne i 6 podstatnými dôvodmi.

(2) Rozsudok treba písomne vyhotoviť 
zpravidla do osem dní. Rozsudok podpíše 
predseda a člen senátu, poverený vypra
covaním rozsudku.

(a) Ak obžalovaný nebol pri vyhlásení 
rozsudku, môže predseda nariadiレ aby 
ho na vyhlásenie rozsudku predviedli, 
alebo dá mu rozsudok zápisnične vy- 
hláisit prostredníctvom požiadaného vo
jenského alebo občianskeho súdu. Ak 
ide o oslobodzujúci rozsudok alebo o ta
ký odsudzujúci rozisudok, v ktorom hlav
ný trest je len trest peňažný, strata hod
nosti alebo trest na slobode neprevyšu
júci šesť mesiacov, a ak je obžalovaný na 
slobode, možno mu rozsudok oznámif aj 
doručením, a to, ak ide o osobu v činnej 
vojenskej službe, prostredníctvom nadria
deného veliteľstva.

ぐ)Po vyhlásení rozsudku treba ob
žalovaného poučiť o odvolaníj ktoré má» 
právo proti rozsudku použif. Ak bol výkoni 
trestu podmienečne odložený, treba odsú
denému vysvetliť podstatu a význam pod
mienečného odsúdenia, napomenúf ho, aby 
zachovával príkazy súdu a upozornif ho 
na následky, ktoré ha stihnú, ak sa v skú
šobnom čase neasvedčí. Ak 6a konalo 
hlavné pojednávanie v neprítomnosti ob
žalovaného, treba ho poučiE aj o tom, že- 
súčasne s odvolaním má právo podať 
ospravedlnenie [§ 346, písm. b) a § 348]. 
Ak sa rozsudok doručuje, treba obžalova
ného poučif písomne.

C) Ak 6a odsudzujúci rozsudok ozna
muje doručením, treba ho doručiť obžalo
vanému do vlastných rúk.

(°) Ak bol obžalovaný uznaný vinným 
a pre výšku uloženého trés tu alebo pre-- 
inú okolnosť možno 6a obávať jeho úte
ku, môže súd po vypočutí obžalobcu na- 
riadit proti nemu väzbu, prípadne ju pre- 
dĺžiE až do meritórneho rozhodnutia odvo
lacieho súdu.

(T) Ak obžalovaný, ktorý je vo ■väzbe,, 
bol rozsudkom oslobodený a obžalobca 
hned po vyhlásení rozsudku ohlásil odvo
lanie, môže isúd na návrh obžalobcu zo zá
važných dôvodov predĺžiť väzbu až do me
ritórneho rozhodnutia odvolacieho súdu.

C) Zákonnému zástupcovi obžalované
ho, obhajcovi a poškodenému treba roz
sudok doručiť len ak si to žiadajú. .

10. Zápisnica.

§ 276. -
(l) O hlavnom pojednávaní treba spí

sať zápisnicu. Zápisnicu podpíšu predseda,. 
člen senátu poverený vypracovaním roz
hodnutia, zapisovateľ a prípadne tlmočník..

ド)V zápisnici treba uviesf deň a mie
sto hlavného pojednávania, označenie- 
súdu, mená a vojenské hodnosti predsedu, 
členov rozhodujúceho súdu, zapisovateľa, 
tlmočník-a, obžalobcu, obžalovaného, jeho 
zákonného zástupcu, obhájcu, poškodené
ho, jeho zástupcu, dôverníkov a zákanné- 
pomenovanie trestného činu podfa obža^ 
lobného £pi>su. Ďalej mwsí zápisnica ob
sahovať verný priebeh hlavného pojed
návania a všetky jeho podstatné forma
lity, najmä, či sa konalo hlavné pojed
návanie verejne alebo s vylúčením verej
nosti, ktorí obžalovaní, svedkovia a znalci, 
boli vypočutí, aké konfrontácie 6a staly» 
ktoré listiny a spisy sa prečítaly, či sved—
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kovia a znalci prípadne tlmočník boli 
sprisahaní, prípadne z akého dôvodu sa 
upustilo od ich sprisahania, konečne vše
tky návrhy prednesené na hlavnom pojed- 
návaníj rozhodnutia predsedu alebo súdu 
a ohlásené opravné protstriedky.

ド)Výpovede obžalovaného a svedkov 
ako aj posudak znalcov treba pojať do 
zápisnice tak, aby zápisnica verne podá
vala podstatný obsah výpovedí a či po
sudkov.

C) Ak obžalovaný, svedkovia alebo 
znalci boli už vojenským alebo občian- 
«kym súdom alebo vojenským prokuráto
rom vypočutí, treba ich výpavede a či 
posudky len vtedy pojaf do zápisnice, ak 
obsahujú odchýlky, zmeny alebo dodatky 
k výpovediam alebo k posudkom už zá
pisnične zisteným; inak stačí v zápisnici 
poukázať na obsah predošlých zápisnične 
zistených výpovedí a posudkov.

§ 277.

C) Obžalobca, obžalovaný, obhajca a 
poškodený môžu žiadať na ochranu svojich 
práv, aby sa niektoré okolnosti pojaly do 
zápisnice.

ド)Predseda a 6Úd môžu vždy z úrad
nej moci nariadiť, aby sa niektorá okolnosť 
alebo niektorý prejav pojaly do zápisnice,

C) V dôležitých veciach môže súd na
riadiť, aby celé hlavné pojednávanie alebo 
určitá jeho cヨsf bola spísaná tesnopisom. 
Toto môže súd nariadiť aj v inej veci, ak 

.si to obžalovaný včas žiada a odôvodni, 
a to na jeho trovy, ktoré treba složiť vo
pred do súdnej úschovy. Tesnopisecké zá
znamy treba do troch dní prepísať obyčaj
ným písmom, predložiť predsedovi na pre
skúmanie a pripojiť k zápisnici. 'ľesnopísca 
treba pred začatím funkcie sprisahať, že 
bude verne a svedomite konať svoje po- 
vinnosli. Ak tesnopisec tvrdí,之e prísaha 
odporuje jeho presvedčeniu, vykoná na- 
mieslo prísahy slávnostné vyhlásenie, kto
ré má účinnosť a následky prísahy. Slo
ženie prísahy a či vykonanie slávnostného 
vyhlásenia treba v zápisnici poznačiť. 
Ustanovenia o voľbe, vylúčení, oslobodení 
a pominú tí znalcovt o ich povinnosti pre
vziať sverenú funkciu, ako aj o ich po
trestaní (diel XIV.) vzťahujú sa obdobne 
aj na tesnopisca.

P) Obžalobca, obžalovaný, obhajca a 
poškodený majú právo nahliadnuť do zá
pisnice a jej príloh a zhotoviť si z nich od
pisy. I

C) Zápisnicu treba vyhotoviť do osem 
dní.

(°) Zápisnica je dôkazom toho, čo sa 
stalo na hlavnom pojednávaní. Strany, ob
hajca alebo poškodený majú právo žiadať 
opravu a doplnenie zápisnice u predsedu 
hlavného pojednávania. O tejto žiadosti 
rozhoduje rozhodujúci súd. Proti rozhodnú' 
tiu sa nepripúšťa sťažnosť. Ak však ide 
o okolnosť, ktorá je podstatná pre rozho“ 
dovanie veci, môže hlavný vojenský súd na 
žiadosť strán, obhajcu alebo poškodeného 
povoliť protidôkaz o namietanej časti zá
pisnice.

§ 278.
O poradách a hlasovaní rozhodujúceho 

súdu treba spísať osobitnú zápisnicu, kto
rú podpisuje predseda a žapisovatef. Túto 
zápisnicu treba v zapečatenej obálke pri
ložiť ku spisom a môže do nej nahliadnuť 
len vyšší súd za pokračovania o opravnom 
prostriedku.

11.Prerušenie a odročenie 
hlavného pojednávania.

§ 279.
t1) Hlavné pojednávanie sa preruší na 

určitý čas; odročuje sa na neurčitý čas,
ド)Prerušenie na 24 hodiny nariadi 

predseda, prerušenie na dlhší čas ako aj 
odročenie nariadi rozhodujúci súd.

§ 280.
{') Hlavné pojednávanie treba prerušit 

alebo odročiť okrem prípadov už v tomto 
diele uvedených ak

a) obžalovaný ochorie pred predne
sením svojej obhajoby a nemožno vyniesť 
oslobodzujúci rozsudok, prípadne postúpif 
vec pre nedostatok pôsobnosti,

b) v prípade, že obhajoba je povin
ná alebo podľa názoru súdu polrebnát ob
hajca ochorie, iného obhajcu nemožno 
hneď pribrať a nemožno vynie<sf oslobo
dzujúci rozsudok, prípadne postúpiť vec 
pre nedostatok pôsobnosti,

c) niektorého svedka alebo znalca ne-' 
možno pre nemoc alebo pre iný dôvod vy
počuť a fiúd pokladá ich osobné vypo
čutie za tak dôležité, že nemožno bez toho 
pokračovať v hlavnom pojednávaní,

d) súd pokladá za potrebné zaopatriť 
nový dôkaz, alebo dôkladnejšie pripraviť 
obhajobu,

e) pokračovanie hlavného pojednávania 
naráža na neprekonateľné prekážky.
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(2) Hlavné pojednávanie možno preru
šiť aj z iných závažných dôvodov, ako aj 
preto, aby si osoby na ňom zúča<stnené 
odpočinuly.

§ 281.

(')Ak sa hlavné pojednávanie odroči- 
lof predsedá hlavného pojednávania určí 
nový termín, na ktorý svolá 6Úd a pred
volá prípadne upovedomí zúčastnených 
podľa ustanovení dielu XVIII. Určenie ter
mínu v tomto prípade íúe je viazané leho
tami podľa § 214, ods,1 a 2,

(2) Ak sa preruší hlavné pojednávanie, 
treba predvolaf prítomné osoby vyhláse
ním usnesenia, v ktorom sa určí nový ter
mín.

(a) Pri prerušení a pri odročení hlavné
ho pojednávania treba svolal na nový ter
mín hlavného pojednávania — ak tomu ne
bránia neprekonateľné prekážky 一 tých 
istých členov rozhodujúceho súdu, ktorí sa 
zúčastnili na predošlom pojednávaní.

§ 282.
(l) Dokazovanie v prípade prerušenia 

alebo odročenia hlavného pojednávania 
netreba opakovať, ak sa hlavné pojedná
vanie koná pred tými istými členmi roz
hodujúceho súdu, ktorí sa zúčastnili na 
predošlom pojednávaní a neuplynulo od 
neho viac ako osem dní.

ド)Pri dlhšom ako osemdňovom pre
rušení alebo odročení možno pominúť opa
kovanie dokazovania len, ak od preruše
ného alebo odročeného hlavného pojedná
vania neuplynul dlhší čas ako jeden me
siac, členovia rozhodujúceho súdu sú tí isti 
a nežiada nikto z nich opakovať dokazo
vanie.

12. V e d T a j š i e prípady.
§ 283.

Ak závažné údaje ukazujú, že sa nie
ktorý svedok dopustil na hlavnom pojed
návaní krivého svedectva, predseda upo
vedomí a tom vojenského prokurátora, 
prípadne — ak ide o osobu podliehajúcu 
právomoci občianskeho súdu — štátne za- 
stupiterstvo a súčasne im zašle odpis zá
pisnice, spísanej o tejto výpovedí. Ak je 
to odôvodnené, dá svedka aj zatknúE a 
predviesť príslušnému úradu.

§ 284.
C) Ak niekto na hlavnom pojednávaní 

spácha trestný čin, ktorý sa nestíha len 

na návrh, dá predseda o tom sp½aC oso- 
bilnú zápisnicu a postUpi ju príslušnému 
vojenskému alebo občianskemu úradu, 
prípadne dá vinníka aj zalknúf a predviesť 
tomuto úradu.

(2) Ak obžalovaný spácha na hlavnom 
pojednávaní nejaký trestný čín, ktorý patrí 
do pôsobností vojenského súdu, treba po- 
uží( ustanovenia §§ 261 a 262; inak treba 
obdobne použiE ustanovenia predošlého 
odseku.

13. Sťažnosť proti m e d z i t ý ra
ny m rozhodnutiam.

§ 285.
Proti medzitýmnym rozhodnutiam pred

sedu a rozhodujúceho súdu, vyneseným 
za hlavného pojednávania, nepripúšťa 6a 
sfažnoisf. Avšak pripúšCa sa slaznosf 6 od
kladným účinkom proti usnefieniara, kto- 
rými 6a ukladá peňažný trest, peňažná 
pokuta, alebo ktorými sa ukladá povin・ 
nosf nahradiť trovy hlavného pojednáva
nia.

• DIEL XX.
Riadne opravné prostriedky.

1.Všeobecné ustanovenia.
§ 286.

(l) Riadne opravné prostriedky sú sťaž
nosť a odvolanie.

C) SfažnoisEou možno napadnúE — 
okrem prípadov, v ktorých jq zákon vy
lučuje —usnesenia vojenského prokurá
tora, vojenského súdu, predsedu rozhodu
júceho senátu vojenského súdu a vyslané
ho sudcu vojemského alebo hlavného vo- 
jenského súdu. Odvolaním možno napad*  
núť rozsudok vojenského súdu.

C) O sťažnosti proti usneseniam vojen
ského prokurátora rozhoduje hlavný vo
jenský prokurátor. O opravných prostried
koch proti usneseniam alebo rozsudkom, 
vojenského súdu rozhoduje hlavný vojen
ský súd.

P) O sťažnosti proti usneseniam vo
jenského prokurátora o vàzbe a nariadení 
pozorovania obvineného v liečebnom ústa
ve (§ 177, ods. 3) rozhoduje s konečnou, 
platnosťou senát vojenského súdu.

C) O sťažnosti proti u>sneiseniam pred
sedu rozhodujúceho senátu vojenského- 
6údu rozhoduje hlavný vojenský súd.

C) O sťažnosti proti usneseniam vysla
ného sudcu vojenského alebo hlavného vo



5二 8 Slovenský zákonní k č. 232.

jenského súdu rozhoduje s konečnou plat
nosťou senát vysielajúceho súdu.

f) Proti rozhodnutiu hlavného vojen
ského prokurátora sú opravné prostriedky 
v^-lúčené.

§ 287.
C) Riadne opravné prostriedky sú 

oprávnení podaf:
obžalobca v prospech i v neprospech 

obvineného,
poškodený v neprospech obvineného, 
obvinený, jeho zákonný zástupca a ob- 

iiajca v prospech obvineného.
Sťažnosť môžu podaf okrem toho aj 

•osoby, ktorých sa usnesenie do týka.
(り Poškodený nemôže podat opravný 

prostriedok proti rozhodnutiam v otázke 
väzby obvineného. Proti rozsudku môže 
podaf odvolanie len ak bol obžalovaný 
oslobodený a obžalobca nepodal odvola
nie proti oslobodzujúcemu rozsudku.

C) Zákonný zástupca obvineného a ob
hajca môžu podaC opravný prostriedok aj 
proti vôli obvineného. •*

§ 288.
(リ Sfažncsf, jej odôvodnenie ako aj jej 

^pätvzalie treba zápisnične alebo písomne 
podať na tom úrade alebo súde, .ktorý 
usnesenie vyniesol. Odvolanie, jeho odô
vodnenie ako aj zpätvzatie odvolania tre
ba zápisnične alebo písomne podaf na 
«úde, ktorý * rozsudok vyniesol.

f) Osoby mužstva v činnej službe, kto
ré sú na slobode, môžu úkony uvedené 
v ods.1 vykonaf aj u svojho nadriadeného 
-veliteľstva ústne do zápisnice.

f) Obvinený, ktorý je vo väzbe, môže 
vykonaf úkony uvedené v ods.1 zápis
nične aj u dôstojníka, ktorému je sverená 
■správa vojenskej väznice, prípadne u do
zorného dôstojníka.

(リ Zápisnicu treba spísať hneď pri vy
jadrení o opravnom prostriedku; ak to nie 
je možné, treba v nej presne uviesf čast 
kedy sa vyjadrenie sialo.

(j Nesprávne označenie opravného 
prostriedku nemá vplyv na rozhodovanie.

§ 289.

Každý opravný prostriedok má ten 
účinok, že sa napadnuté rozhodnutie môže 

■aj v prospech obvineného zmenif ale
bo zrušíf.

§ 290.
(り Opravný prostriedok možno zpat- 

vziaf až do začiatku tajnej porady, v kto
rej sa má o ňom meritórne rozhod-ovaf, 
prípadne ak sa o opravnom prostriedku 
nerozhoduje v senáte, až do vynesenia 
rozhodnutia o ňam.

(2) Odstúpenie od opravného prostried
ku nie je možné zmeniť.

(3) Opravný prostriedok môže zpätvziať 
len ten, kto ho podal. Opravný prostrie
dok, podaný vojenským prokurátorom, mô
že zpäívziaC aj hlavný vojenský proku
rátor.

Opravný prostriedok v prospech ob
vineného inou oprávnenou osobou po
daný možná zpätvziaf len 6 výslovným 
súhlasom obvineného.

§ 291.
C) Vojenský prokurátor alebo súd, 

ktorý vyniesol napadnuté rozhodnutie, od.- 
mietíie usnesením opravný pros triedok, 
ktorý je podfa zákona vylúčený, neopráv
nenou osobou alebo po uplynutí zákonnej 
lehoty podanýj ako aj opravný prostrie
dok, ktorý bol po zpätvzati znovu podaný.

(=)Sťažnosť podanú proti usneseniu 
podľa ode.1 môže odmietnuf vojenský 
prokurátor alebo súd, ktorý vyniesol na
padnuté rozhodnutie, len pre oneskorenie, 
v ostatných prípadoch uvedených v ods. 
1 môže tak urobiť len úrad alebo súd, 
povalaný rozhodovať o opravnom pro- 
fitriedku.

(3) V prípade odmietnutia prípadne 
zamietnutia efažnosti, podanej proti usne
seniu, ktorým bol opravný prostriedok 
odmietnutý, nie je možné napadnuté roz
hodnutie preskúmať ani pre také dôvody, 
ktoré si treba z úradnej moci všimnút.

§ 292.

Všetky rozhodnutia o opravných pro
striedkoch treba odôvodniť.

2. Sťažnosť.
§ 293.

C) Ak osoba oprávnená podať sťažnosť 
je prítomná pri vyhlásení usnesenia, má 
ohlásiť sťažnosť hneď pri vyhlásení usne
senia. Sťažnosť možno v tomto prípade 
odôvodniť do troch dní po jej ohlásení.

(2) Ak osoba oprávnená podať sťaž
nosť nebola prítomná pri vyhlásení usne
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senia, treba jej usnesenie s poučením o 
sfažnosli doručif. V tomto prípade sa má 
«tažnoisE s dôvodmi podaf do troch dni odo 
dňa doručenia. Ak zákon neustanovuje 
inak, zákonnému zástupcovi obvineného 
a obhajcovi treba doručiť usnesenia len 
ak si to žiadajú. Sfažnosf môžu podaf tie
to osoby len v lehote, v ktorej môže po
daf eCažnosf obvinený.

§ 294.

Ürad alebo súdt proti usneseniu ktoré
ho sCažnosC smeruje, môže jej aj sám na- 
vým usnesením vyhovieť, ak ju považuje 
za opodstatnenú. Inak predloží sEažnosť 
príslušnému úradu alebo súdu (§ 286, ods. 
3 až 6) na rozhodnutie.

§ 295.

Ak zákon neustanovuje výnimku, ne
má sfažnosf odkladný účinok. Avšak tak 
úrad alebo súd, ktorý vyniesol napadnuté 
usnesenie, ako aj úrad alebo súd, ktorý má 
rozhodovať o sfažnoeti, môže jej priznať 
odkladný účinok.

§ 296.

(l) O sfažnosti sa rozhoduje bez po
jednávania a ak rozhoduje o sfažnosti se
nát, na neverejnom zasadnutí.

(=)Na hlavnom vojenskom súde treba 
pred rozhodnutím o sfažnosti vždy vypo- 
čuf hlavného vojenského prokurátora.

§ 297.

(り Úrad alebo súd, rozhodujúci v dru
hej stolici o slažnosti, môže nariadif alebo 
aj sám previcsf dokazovanie, ktoré pova- 
.žuje pre rozhodnutie za potrebné.

(2) Ürad alebo súd, rozhodujúci v dru
hej stolici o fiCažnosti, odmietne sfažnosf, 
ak ju úrad alebo súd, ktorý vyniesol na
padnuté usnesenie, opominul odmietnuť, 
hoci bol na to zákonný dôvod (§ 291, ods. 
1 a 2), ako aj v prípadoch, ak odmietnutie 
sfažnosti podTa § 291, ods. 2 patrí do pô
sobnosti úradu alebo súdu, rozhodujúceho 
v druhej stolici.

E) Ak možno meritórne posúdit sfaž- 
nosť, úrad alebo súd, rozhodujúci o nej v 
druhej stolici, zmení prípadne zruší na
padnuté usnesenie, nakoľko je na to zá
konný podklad, a rozhodne podľa zákona; 
ak sfažnosf považuje za bezzákladnú, za
mietne ju.

f) Opatrenia, ktoré siivisia s rozhodnu
tím o sťažností, treba bezodkladne vyko- 
na(.

§ 298.
p) Po rozhodnutí o sťažnosti zašle dru

há stolica vyhotovenie svojho rozhodnutia 
spolu so spismi prvej stolici.

(2) Rozhodnutie o sťažnosti doručí 
pripadne vyhlási úrad alebo súd, kto
rý vyniesol napadnuté usnesenie, stažova- 
Lefovi a ak 6a napadnuté usnesenie týka 
iných osôb, aj týmto.

.3. Odvolanie.
§ 299.

(り Odvolaním možno napadnúť roz
sudok vojenského súdu pre

a) výrok o vine,
b) výrok o treste a v otázke podmie

nečného odkladu výkonu treslu,
c) dôvod zmätočnosti.
(り Čo do výšky trestu pripúšťa sa od

volanie v neprospech obžalovaného len, 
ak súd použil zmierňovacie právo; v pros
pech obžalovaného však len vtedy, ak súd 
nepoužil zmierňovacie práve.

§ 300.
C) Formálne dôvody zmätočnosti gú:
a) ak rozhodujúci súd nebol podfa zá

kona sostavený,
b) ak člen rozhodujúceho súdu bol po- 

dfa zákona vylúčený,
c) ak sa zúčastnil na vynesení rozsudku 

taký sudca, ktorý nebol na celom hlav
nom pojednávaní prítomný,

d) ak rozhodujúci súd prekročil svoju 
pôsobnosť, alebo ak vyslovil o určitej 
vecii ktorá patri do jeho pôsobnosti, že 
nepatrí do jeho pôsobnosti,

e] ak sa hlavné pojednávanie konalo 
v neprítomnosti osoby, ktorej prítomnosť 
vyhlasuje zákon za záväznú,

f) ak sa súd dopustil nepravidelnosti 
alebo opominutia, ktoré sú podfa zákona 
dôvodom zmätočnosti,

g) ak proti odporu osoby podávajúcej 
odvolanie bol na hlavnom pojednávaní pre
čítaný spi<s o ničotnej výpovedi, 〇 ničot- 
nom posudku alebo o zmätočnom úkone, 
alebo taký spis, ktorý podľa zákona ne
smel byf prečítaný,

h) ak súd nerozhodol o návrhu, ktorý 
urobila na hlavnom pojednávaní osoba po
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dávajúca odvolanie, alebo ak proti jej ná
vrhu alebo proti jej odporu vyniesol na 
hlavnom pojednávaní lak 点 medzitýmne 
rozhodnutie, prípadne urobil také opatre
nie, klorým sa porušilo prípadne mylne 
použilo ustanovenie zákona pre obžalobu 
alebo obhajobu podstatné,

i] ak výroková cast rozsudku je ne- 
srozumiterná, ak odôvodnenie odporuje 
výrokovej časti rozsudku, ak rozsudok ne
obsahuje náležitosti uvedené v § 271, 
písm. c), g) a í), taktiež ak odsudzujúci 
rozsudok neobsahuje označenie zákonných 
znakov trestného činu [§ 272, ods.1,písm. 
a)] a uloženého trestu prípadne výroku 
o tom, že sa od uloženia trestu upusia 
[§ 272, ods.1,písm. b)],

j) ak bol rozsudok vynesený bez zá
konnej obžaloby, alebo prekročuje obža
lobu, alebo nevyčerpáva predmet obža
loby.

ド)Dôvody zmätočnosti uvedené v ods, 
1,písm. í), g) a h) nemôžu sa uplatňovať 
ani v prospech ani v neprospech obžalo
vaného, ak je zrejmé, že larmálna chyba 
nemala vplyv na rozsudok.
ぐ)Odvolanie z dôvodov zmätočnosti 

uvedených v ods.1(písm. f), g) a h) ne
možno použif proli opatreniu prípadne 
opominutiu na hlavnom pojednávaní, aleba 
proti medzitýmnemu rozhodnutiu na ňom 
vynesenému, ak oprávnená osoba hned 
po onom opatrení alebo opomenutí, prí
padne hned po vyhlásení medzitýmneho 
rozhodnutia nevyhradila si uplatnenie toh
to dôvodu zmätočnosti.

P) Z úradnej povinnosti treba dbaf 
na dôvody zmäločnoistí uvedené v ods. 
1,písm. a), c), d), e) a i) vždy, na dôvod 
uvedený pod písm. j) však vtedy( ak 6úd 
vyniesol odsudzujúci rozsudok bez zákan- 
nej obžaloby alebo prekročením obžaloby.

§ 301.
(')Materiálne dôvody zmätočnosti sú: 
a) ak súd v naeledujúcich otázkach ne- 

paužil príslušné ustanovenia zákona, ale
bo ich mýlne použil:

L či čín, na ktorom je obžaloba založe
ná, zakladá skutkovú podstatu nejakého 
trestného činu,

2. podľa ktorého ustanovenia zákona 
6a má trestný čin kvaliíílcovaf,

3. či je tu dôvod, ktorý vylučuje zave
denie trestného pokračovania, pričítatef- 
nosC alebo tre-statefnosf, a to aký;

b) ak súd pri uložení trestov hlavných 
alebo vedlajších nezachoval trestné sadz

by zákonom stanovené, alebo ak pri ich 
zmiernení, premene alebo zostrení pre
kročil zákonom stanovené medze;

c) ak súd porušil ustanovenia zákona, 
o podmienečnom odsúdení;

d) ak súd porušil ustanovenia zákona 
o upustení od uloženia trestu.
ド)Na dôvody zmätočnosti uvedené 

v ode.1 treba dbaf aj z úradnej povinnosti 
vždy, ak boly na ujmu obžalovanému.

§ 302.
Prísnejší trest môže odvolací súd obža

lovanému lei) vtedy vymeraE, ak sa od
volanie použilo v neprospech obžalova
ného.

§ 303.
Odvolanie treba ohlásiť do tr ach dní 

po vyhláiseni rozsudku na hlavnom pojed
návaní. Ak obž-alovaný nebol prítomný na 
hlavnom pojednávaní pri vyhlásení roz
sudku, počíta ea preňho táto lehota odo 
dňa, kedy mu bol rozsudok vyhlásený ale
bo doručený.

§ 304.
Odvolanie včas ohlásené suspenduje- 

právoplatnosť a vykonatefnosť tej čiaslky 
rozhodnutia, ktorá bola odvolaním napad
nutá.

§ 305.
(')Ten, kto odvolanie ohlásil, môže od

volanie odôvodnit da troch dní po ohlásení 
odvolania. Ak si odvolalef žiadal doruče-- 
nie rozsudku v lehote, určenej na ohláse
nie odvolania, môže odvolanie odôvodniť 
do troch dní po doručení rozsudku.

(り Z ohlásenia alebo odôvodnenia od
volania má byf zjavné, ktoré opatrenia 
rozsudku napáda, prípadne ktoré dôvody 
zmätočnosti uplatňuje. Nedostatok v uve
dených smeroch — ak je odvolateľom 
osoba mužstva — treba odstrániť jeho 
súdnym vypočutím. V iných prípadoch 
treba odvolatefa usnesením vyzvať, aby 
v naznačenom smere do troch dní úfilné 
alebo písomne doplnil odvolanie a upo
zorniť ha, že ak v určenej lehote výzve 
nevyhovie, jeho odvolanie 6a odmietne. 
Ak odvoláte! výzve v určenej lehote ne
vyhovel, vojenský súd, ktorý rozsudok vy・ 
niesol, odmietne jeho odvolanie usnese
ním. O stažnoisti podanej proti tomuto 
usneseniu platia ustanovenia § 291, ods. 
2 a 3.
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(®) Odvolanie a jeho odôvodnenie mož
no v lehole určenej na odôvodnenie od
volania pozmeniť alebo doplniť.

(4) Odvolatef môže v ohlásení alebo 
v odôvodnení odvolania oznámiť aj nové 
skutočnosti alebo dôkazy.

§ 306.

t1) Odporcu odvolatefovho treba upo
vedomiť o ohlásení odvolania.

(?) Odôvodnenie odvolania treba po- 
da£ v dvoch vyhotoveniach; jedno z nich 
sa doručí odvolaterovmu odporcovi. Ak 
odvolanie bolo odôvodnené zápisnične, do
ručí sa odporcovi odpis zápisnice.

(3) Odporca môže do troch dní po tom, 
čo mu bolo odôvodnenie odvolania doru
čené, odpovedať na ohlásenie a odôvodne
nie odvolania písomne alebo zápisnične- 
Ak advolatef nepodal osobitné odôvodne
nie odvolania, môže odporca podať odpo
veď na ohlásenie odvolania do troch dní 
po uplynutí lehoty danej na odôvodnenie 
odvolania. Ustanovenia § 288 o odvolaní 
plalia obdobne aj pre odpoved. V odpo
vedi môže odporca oznámiC nové skutoč
nosti alebo dôkazy.

§ 307.
Keď došla odpoveď, alebo keď sa jej 

odporca zriekol, alebo keď uplynula le
hota na podanie odpovede, treba spisy 
predložiť hlavnému vojenskému súdu.

§ 308.
Hlavný vojenský súd dá spisy predo

všetkým hlavnému vojenskému prokurá
torovi na nahliadnutie.

§ 309.
(り Hlavný vojenský súd v prípadoch 

uvedených v § 291 a v § 305, ods, 2 od
mietne odvolanie usnesením! ak to opomi- 
nul učiniť vojenský súd.

F) Ak bolo odvolanie zpätvzaté (§ 290), 
hlavný vojenský súd vráti spisy bez pre
skúmania vojenskému súdu.

§ 310.
Predseda odvolacieho senátu môže 

urobiť opatrenie, aby spisy boly doplnené, 
alebo požiadať súd prvej stolice o potreb
né vysvetlenie.

§ 311.
Ak niet dôvodu na odmielnutie od

volania podľa § 309, ods.1 a v odvolaní 
alebo v odpovedi sa uvádzajú nové skutoč
nosti a dôkazy, odvolací súd na neverej
nom zasadnutí preskúma, či 6Ú tieto zá
väzné. Ak sú nezáväzné, pominie dokazo
vanie, ináč nariadi previesť potrebné dô*  
kazy na odvolacom hlavnom pojednávaní, 
prípadne vyslaným sudcom.

§ 312.
Ak bolo odvolanie podané jedine pratí 

výroku o treste alebo v otázke podmieneč
ného odkladu výkonu trestu, alebo pre dô
vod zmätočnosti uvedený v § 301, ods.1. 
pítsm. b) až d), a ak netreba previesť no
vé dôkazy, hlavný vojenský súd rozhodne 
vo veci samej na verejnom zasadnutí, na 
ktorom sa zúčastní okrem členov odvola
cieho senátu a zapisovateľa len hlavný 
vojenský prokurátor. Rozhoduje 6a po- 
prednese zpravodajcu a po vypočutí hlav
ného vojenského prokurátora.

§ 313.
I1) Ak nejde o prípady uvedené v §§ 

309 a 312, prípadne po opatreniach uve
dených v §§ 310 a 31 Í, ti aria di hlavný vo
jenský súd verejné odvolacie hlavné po
jednávanie. Predseda odvolacieho hlavné
ho pojednávania určí miesto a čas 
pojednávania a prípadne predvolá svedkov 
a znalcov (§ 311),

(2) Ak súd považuje prítomnosť obža
lovaného za potrebnú, predseda odvola
cieho hlavného pojednávania ho predvolá 
alebo dá predviesf. Inak treba obžalova
ného najneskoršie tri dni vopred upove
domiť o termine 6 upozornením, že má 
právo na pojednávaní sa dať zastupovať 
obhajcom. Ak obžalovaný nie je. vo- väzbe, 
treba ho súčasne upozorniť, že má právo 
na pojednávanie osobne 6a dostaviť.

(3) Aik je súdu známe, že obžalovaný 
má zvoleného obhájcu, treba ho upovedo-"  
miť o termíne súčasne s obžalovaným. Ak 
v prípadoch § 38 nemá obžalovaný zvole
ného obhajcu, treba mu obhajcu na odvo- 
lacie hlavné pojednávanie ustanoviť. Usta
novenia § 245 platia obdobne aj tu.

*

(リ Hlavného vojenského prokurátora 
treba o termíne včas upovedomiť.

f) Poškodeného a — ak podal od
volanie —aj zákonného zástupcu obžalo
vaného treba o termíne včas upovedomiť 
s upozornením, že majú právo sa naň do-
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ctavif. Zákonného zástupcu obžalovaného 
a — ak podal odvolanie poškodený aj toh
to — treba upozornif, že sa o odvolaní 
rozhodne aj vledy, ak 6a nedostavia.

(-)Inak treba na prípravu odvolacieho 
hlavného pojednávania použif obdobne 
ustanovenia §§ 215)219 a 221.

§ 314.
C) Na odvolacie hlavné pojednávanie 

treba obdobne použif ustanovenia dielu 
XIX., nakoľko 6a v dalších. paragrafoch 
neustanovuje inak.
ド)Odvolacie hlavné pojednávanie 6a 

koná zpravidla v sídle hlavného vojenské
ho «súdu. Hlavný vojenský súd môže naria
diť, aby sa odvolacie hlavné pojednávanie 
konalo na inom mieste, ak by sa tým pod
statne zjednodušilo dokazovanie. ヽ

§ 315.

C) Odvolacie hlavné pojednávanie sa 
koná vždy v prítomnosti hlavného vojen
ského prokurátora.
ド)Po zistení prítomných prednesie 

predseda prípadne zpravodajca za ne
prítomnosti svedkov 6tav veci, nakoľko 
je to potrebné na posúdenie odvolámía. Pri
tom netsmie prejavovať svoj názor na vec. 
Potom treba prečítaf tie časti rozsudku, 
ktoré sú odvolaním napadnuté, i s dôvod
mi na ne sa vzťahujúcimi, a ak je to po
trebné, aj zápisnicu o hlavnom pojedná
vaní, Nato sa vypočuje obžalovaný, ak 
je prítomný, a po ňom predvolaní svedko
via, znalci, prípadne prevedú 6a aj iné 
dôkazy. Zápisnicu o výpovedi obžalované
ho, epolupáchateTa, spoluvinníka( účast
níka, nadržovatefa a evedka, ako aj posu
dok znalcat prípadne iné spisy možno 
prečítaf, ak ich prečítanie pokladá hlavný 
vojenský súd za potrebné.

§ 316,
P) Po pokračovaní uvedenom v § 315 

predseda vy^ve odvolatefa alebo jeho zá
stupcu, aby úfitne odôvodnil odvolanie 
•a potom odporcu, aby odpovedal. Hlavný 
vojemský prokurátor je oprávnený preja
viť svoju mienku aj vtedy, ak odvolanie 
podal poškodený. Prítomní obžalovaný a 
obhajca majú právo predniesť záverečnú 
reč.

(:) Ak sa nedostavil ffbžalovaný, ob
hajca prípadne zákonný zástupca obžalo
vaného alebo poškodený, ktorí podali od-]

volanie alebo odpoveď, treba prečítať ich 
odvolanie prípadne odpoveď.
ド]Po ukončení prednesov strán za

konči predseda odvolacie hlavné pojed
návanie a nasleduje tajná porada senátu.

§ 317.
C) Ak odvolací súd dodatočne nezistí 

dôvod pre odmietnutie odvolania padla § 
309( ods.1,rozhodne vo veci eamej.

(=)Rozhodnutie odvolacieho súdu 6a 
obmedzí len na trestné činy, ktoré boly 
predmetom obžaloby pred prvoistupňovým 
súdom, prípadne o ktorých sa rozhodovalo 
v rozsudku tohto súdu.

§ 318.
C) Ak advolací súd zisti niektorý for

málny dôvod zmatočnosti uvedený v § 
3001 ods.1,písm. a) až c), e) až i), zruší 
prvostupňový rozsudok a prikáže vec na 
nové pojednávanie vojenskému súdu, kto
rý o veci rozhadol, prípadne inému vo
jenskému súdu.
ド)Ak prvostupňový súd prekročil 

svoju pôsobnosf [§ 300, ods.1,písm. d)], 
zruší odvolací súd rozsudok a postúpi vec 
veliteľstvUj úradu alebo občianskemu sú
du, do ktorého pôsobnosli vec patrí. Ak 
samosudca rozhodol o veci patriacej do 
pôsobnosti senátu vojenského súdu (§ 18レ 
zruší odvolací súd rozsudok a prikáže vec 
na pojednávanie senátu vojenského súdu. 
Súčasne sa usnesie na tom, či 6a má obža
lovaný ponechať vo väzbe až do opatrenia 
veliteŕálva, úradu, alebo súdu, ktorému sa 
vec postupuje,

(3) Ak prvostupňový súd v určitej veci 
neprávom vyhlásil nedostatok svojej pô- 
äobnosti [§ 300, ode.1,písní, d)], od
volací fiúd po preskúmaní rozsudku a po 
rozhodnutí v iných smeroch zruší v tejto 
časti rozsudok a nariadi prvostupňovému 
súdu o tejto veci pojednávať, rozhodovať 
a — pokiaT to -treba — vymerať trest 
Ak v tomto prípade o ostatných činoch( 
ktoré 6Ú predmetom obžaloby, bol vyne
sený právoplatný odsudzujúci rozsudok, 
má 6ud pri vymeraní trestu použiE zásady 
o dodatkovom treste,

P) Ak bol rozsudok vynesený bez zá
konnej obžaloby [§ 300, ods.1,písm. j)]( 
odvolací eúd zruší rozsudok a zastaví 
trestné pokračovanie; ak rozsudok pre- 
kročuje obžalobu, zruší rozsudak len v ča
sti, prekročujúcej obžalobu, zastaví v tejto 
časti trestné pokračovanie a pokiaľ treba.
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vymerá nový trest. Ak rozsudok nevyčer
páva obžalobu, odvolací 6ad — po preskú
maní rozsudku a po rozhodnutí v iných 
smeroch — nariadi prvostupňovému súdu 
o nevyčerpanom obsahu obžaloby pojed- 
návaft rozhodovať a — pokiaľ to treba — 
vymerať trest. Ak v tomto prípade o 
ostatných činoch, ktoré 6Ú predmetom 
obžalobyt bol vynesený právoplatný od
sudzujúci rozsudok, má súd pri vymeraní 
trestu použif zásady o dodatkovom treste.

(5) Ak odvolací súd zistí niektorý for
málny dôvad zmätočnosti, avšak skutkový 
stav je náležite objasnený a vo veci mož
no meritórne rozhodnúť, môže — prípad
ne po napravení nesprávnych súdnych 
úkonov — rozhodnúť vo veci samej.

(®) Ak odvolací súd považuje odvola
nie, ktoré 6a zakladá len na niektorom 
formálnom dôvode zmätočnosti, za bez
základné a nezistí, dôvod zmätočnosti, 
na ktorý treba dbaf z úradnej povinnosti, 
odvolanie usnesením, zamietne.

(T) Súd, ktorému sa vec prikáže na no
vé pojednávanie, je viazaný právnym ná
zorom, ktorý odvolací súd vo svojam roz
hodnutí vyslovil.

§ 319.

C) Ak ide o niektorý materiálny dôvod 1 
zmätočnosti (§ 301),zruší odvolací súd 
rozsudok celkom alebo — ak je to oddele
ne možné — zčasti a vynesie rozsudok po
dľa zákona.

(3) Ak odvolací &úd považuje odvola
nie, ktoré 6a zakladá na niektorom ma
teriálnom dôvode zmätočnosti, za bez- 
záklatiné a nezistí dôvod zmätočnosti 
na ktorý treba dbať z úradnej povinnosti, 
rozsudok potvrdí.

§ 320.

(り V iných prípadoch meritórneho pre
skúmania ponechá odvolací súd tú čas£ 
rozsudku vojenského 5úd.u( ktorá odvola
ním nebola napadnutá, nedotknutou, od
volaním napadnutú časť však potvrdí 
alebo zmení.

C) Ak prvostupňový súd nerozhodol o 
podmienečnom odklade výkonu trestu, 
hoci o tom rozhodovať mal,a ani si ne
vyhradil o tom dodatočne rozhodovať, 
prikáže odvolací súd. aj z úradnej povin
nosti prvostupňovému súdu v tomto sme
re dodatočne rozhodovať, prípadne — ak 
je to možné — o tejto otázke sám rozhodne.

§ 321.
Ak odvolací súd meritórne rozhoduje 

o veci( rozhoduje rozsudkom, inak usne
sením.

§ 322.
(り Odvolací súd preskúma rozsudok 

len potiaľ, pokiaf je napadnutý odvola
ním, alebo pokiaľ ide a dôvod zmätoč
nosti, na ktorý treba dbať z úradnej po
vinnosti.

(s) Ak odvolací súd zisti, že dôvody, 
ktoré odôvodňujú jeho opatrenie v pro
spech obžalovaného, eú na prcôpech aj 
spoluobžalovanému, v prospech ktorého 
sa odvolanie nepodalo, má z úradnej po
vinnosti tak pokračovať, ako keby 6a bolo 
podalo odvolanie aj v jeho prospech.

§ 323.
(l) Rozhodnutie odvolacieho súdu aj 

s podstatnými dôvodmi má predseda vy- 
hlásiE. Ak obžalovaný nebol pri vyhlásení 
rozhodnutia na odvolacom hlavnom pojed
návaní prítomný, oznámi mu rozhodnutie 
odvolacieho súdu prvostupňový súd.

(s) Konečné rozhodnutie odvolacieho 
súdu, ktoré nebola vynesené na odvolá*  

i com hlavnom pojednávaní, oznámi obža
lovanému prvostupňový súd. Prvostupňový 
súd upovedomí -o takomto rozhodnutí aj 
zákonného zástupcu obžalovaného, obhaj
cu a poškodenéha, ak podali odvolanie.

DIEL XXL

Právoplatnosť rozhodnutí,
§ 324.

C) Rozhodnutie, ktoré nemožno napad
núť riadnym opravným prostriedkom, na
dobudne právoplatnosť už vynesením.

(2) Rozhodnutie, ktoré možno napadnúť 
riadnym opravným prostriedkom, nado
budne právoplatnosťj keď sa oprávnená 
osoba zriekne opravného prostriedku ale- 
bo vezme ho zpät, alebo keď uplynula 
lehota na ohlásenie opravného prostriedku 
a tento ohlásený nebol, prípadne keď sa 
opravný protstriedok odmietne a či za
mietne.

§ 325.

Zúčastneným osobám má súd tna ich 
žiadosť vydať overený odpis právoplat
ného rozhodnutia.
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DIEL XXIL
Obnova trestného pokračovania.

§ 326.
(l) Nariadiť obnovu vojenského súdne

ho pokračovania a vykonať obnovené súd
ne pokračovanie na základe nariadenej ob
novy sú povolané vojenské súdy.

C) Ak sa navrhuje obnova v nepro
spech obžalovaného v čase, kedy vinní
ka pre trestný čin, ktorý je predmetom 
obnovy, u vojenského súdu podľa § 12 
už nemožno stihat a hlavný vojenský súd 
v smysle § 333, ods. 3 vysloví, že obnova 
je prípustná, patrí pokračovanie o obnove 
do pôsobnosti občianskeho trestného súdu. 
Občiansky trestný súd použije občianske 
trestné právo, ak je však vojenské trest
né právo miernejšie, použiie toto. V pô
vodnom pokračovaní vyslovená strata 
hodnosti zostáva novým rozsudkom ob
čianskeho súdu nedotknutá.

(3) Obnova vojenského súdneho pokra
čovania v neprospech obžalovaného pre vo
jenský zločin alebo prečin, ktorý netvorí 
zároveň trestný čin podlá abčianfikeho 
trestného práva, je vôbec vylúčená, ak 
bola obnova navrhnutá po lehote, v kto
rej je podľa § 12, ods. 2 prípustné stíha
nie tohto činu vojenskými súdmi.

§ 327.

f) Obnova trestného pokračovania, kto
ré bolo právoplatne zastavené súdom, 
je dovolená len, ak možnoáf stíhania 
ešte nezanikla premlčaním, a ak 6a 
vyskytly nové skutočnosti alebo dôkazy, 
ktoré osebe alebo v spojení 6 dôkazmi 
už prevedenými zdajú 6a by( spôsobilými 
na to, aby odôvodnily obnovu pokračova
nia, alebo ak bolo trestné pokračovanie 
zastavené pre smrť obvineného a tento 
predpoklad sa ukázal mylným.

(ヲ Obnovu v prípadoch podŕa ods.1 
možno nariadiť len na návrh vojenského 
prokurátora.

§ 328.
Obnova trestného pokračovania, ktoré 

sa skončilo odsudzujúcim rozsudkom, sa 
pripúšťa v prospech odsúdeného len po 
právoplatnosti, rozsudku, ak je splnená 
niektorá z týchto podmienok:

a) ak odsúdenie bolo zapríčinené 
nepravou alebo falšovanou listinou, kri
vým svedectvom, krivým znaleckým po

sudkom, podplácaním alebo iným trest- 
Dým činom inej osoby,

b) ak 6a uvedú nové skutočnosti alebo 
dôkazy, ktoré osebe alebo v spojení s dô
kazmi už prevedenými sa zdajú byť spô
sobilými, aby odôvodnily oslobodenie od^ 
súdeného alebo jeho odsúdenie pre trest
ný čín, ktorý sa má posudzovať podľa, 
miernejšieho trestného ustanovenia,

c) ak bolo vynesené pre ten istý trest  
ný čin niekoľko rozsudkov (trestných roz
kazov) a z porovnania týchto rozsudkov 
(trestných rozkazov) a činov, na iktorých 
sa zakladajú, vyjde najavo, že tá istá oso
ba bola opätovne odsúdená za ten istý 
čín, alebo že je nevinná, alebo že je vinná 
len v takom trestnom čine, ktorý 6a má 
podriadiť miernejšiemu trestnému usta
noveniu než čin, pre ktorý bola odsúdená.

*

§ 329.
(り Návrh, aby sa trestné pokračovanie 

obnovilo v prospech odsúdeného, môžu uči- 
nií odsúdený ako aj osoby, ktoré by boly 
oprávnené v jeho prospech podať odvo
lanie, vyjmúc vojenského prokurátora. 
Ak odsúdený umrel, prípadne ak upadol 
do duševnej choroby, prislúcha toto prá
vo aj manželovi odsúdeného, jeho príbuz
ným v pokolení priamom, Gúrodencom a 
ustanovenému obhajcovi (ods. 2),

(2) Ak ea dozvie velitelstvo, vojenský 
prokurátor alebo vojenský súd o nejakej 
okolnosti, pre ktorú by sa mohla navrh
núc obnova trestného pokračovania v pro
spech odsúdeného, sú povinní to oznámif 
vojenskému súdu, ktorý vyniesol rozsudok 
v základnom pokračovaní v prvej stolici. 
Tento súd má hneď upovedomiť odsúde^ 
ného alebo — ak to nie je možné — inú 
osobu, ktorá je oprávnená navrhnúť obno
vu, Ak návrh na naríadenie obnovy nepo
dá niektorá z týchto osôb do 15 dní po 
oznámení alebo v prípade naliehavom 
prvf treba hneď ustanoviť obhajcu, kto
rý je povinný v najkratšom čase navrhnúť 
obnovu trestného pokračovania,

§ 330.
C) Obnova trestného pokračovaní&i 

v neprospech oslobodeného alebo odsúde
ného môže sa povoliť len. ak už rozsu^ 
dok nadobudol právoplatnosť, ak obžalo
vaný je ešte nažive, ak stíhanie nie je- 
vylúčené pre premlčanie a ak je tu nie- 
ktorá z týchto podmienok:

a) ak sa použila v základnom pokračo- 
vaní nepravá alebo falšovaná listina ako 
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pravá, ak bol podaný krivý znalecký posu
dok, alebo ak bolo spáchané krivé sve
dectvo, podplácanie, alebo iný trestný čin, 
a tento dôkaz mohol maf vplyv na roz- 
cudokf

b) ak vyjdú najavo iné nové skutoč
nosti alebo dôkaxy, ktoré osebe alebo 
v spojení s dôkazmi uz prevedenými zda
jú 6a byf spôsobilé na usvedčenie ob
žalovaného, alebo na vynesenie rozsudku 
pre taký trestný čin, ktorý spadá pod 
prísnejšie trestné ustanovenie.

(2) Obnova podfa ods.1 sa môže na
riadiť len na návrh vojenského proku
rátora.

§ 331.
Povoliť obnovu preio, aby sa použilo 

prísnejšie ustanovenie trestného zákona 
proti odsúdenémUf možno i za. podmienok 
ustanovených v § 330 lent

a) ak 6a pozdáva, že ide o taký zlo
čin, ktorý sa má trestať podľa zákona 
trestom smrtí alebo doživotnou stratou 
slobody, ale odsúdený bol uznaný vin
ným len v takom trestnom čine, na ktorý 
ustanovuic zákon iný trest;

b) ak sa pozdáva, že ide o taký trest
ný činf na ktorý ako najnižší trest usta
novuje zákon trest na slobode päf 
rokov alebo dlhší čas, ale odsúde  
ný bol uznaný vinným len v takom 
trestnom Čine, na ktorý ustanovuje zákon 
trest na slobode nepresahujúci päf rokov, 
alebo trest peňažný alebo lea stratu hod
nosti;

*

c) ak 6a pozdáva, že ide o zločin, ale 
odsúdený bol uznaný vinným len pre pre
čin alebo priestupok;

d) ak sa pozdáva, že ide o trestný 
čin, pre ktorý musí nastaf strata hod- 
ロostii kdežto pre trestný čint za ktorý 
obžalovaný bol odsúdený, táto strata ne
musí nastať a rozsudkom nebola vyslo
vená.

§ 332.
C) Návrh na obnovu trestného pokra

čovania treba zápisnične ohl&sif alebo pí
somne podať na súde( ktorý vyniesol roz
sudok v prvej stolici.

(a) Ustanovenia § 288, ods. 2 až 5 pla
tia obdobne aj tu.

(■) Súd, ktorý rozhodol o veci v prvej 
titolici, vykoná potrebné dokazovanie sám 
alebo vyslaným sudcom s primeraným po
užitím ustanovení o vyšetrovaní 6 tou 

odchýlkou, že svedkov — ak niet zákon
ných prekážok — treba vždy sprisahať. 
Po prevedení dokazovania predloží súd 
spisy hlavnému vojenskému súdu.

(り Súd uvedený v ods,1 pominie do
kazovanie a usnesením odmietne návrh na 
obnovu, ak nevyhovuje podmienkam 
v tomto zákone ustanoveným, najmä ak 
ho učinila osoba na to neoprávnená, ak 
v ňom nie je označená skutočnosC alebo 
prípad, ktoré môžu odôvodniť obnovu, 
ak nie je uvedený vhodný dôkaz, ak 6a 
navrhla obnova v neprospech obžalova
ného po jeho smrti alebo po premlčaní, 
konečne ak ide o prípad uvedený v § 
326, ods. 3.

C) Ustanovenia tohto paragrafu platia 
aj v prípadoch uvedených v § 326, ods 2.

§ 333.

C) O návrhu na obnovu rozhoduje 
usnesením hlavný vojenský súd na neve
rejnom zasadnutí po zpráve zpravodajco- 
vej a po vypočutí hlavného vojenského 
prokurátora,

(=)Hlavný vojenský súd môže — ak to 
považuje za potrebné — nariadiť doplnenie 
spisov a žiadať od súdu prvej stolice po
trebné vysvetlenie.

C) Ak pokračovanie o obnove podfa § 
326, ods. 2 patrí do pôGobnosti občianske
ho trestného súdu, má sa hlavný vojenský 
súd obmedziť na vyslovenie, či obno
va je prípustná alebo nie. Pritom má vziať 
za základ obžalovanému priaznivejšie usta
novenia trestného zákona vojenského alebo 
občianskeho. Ak vysloví, že obnova je prí
pustná, zašle spisy občianskemu súdu, do 
pôcobností a príslušností ktorého vec pa
trí. Ak hlavný vojenský súd nevyslovil 
prípustnosť obnovy, nemôže občiansky 
trestný súd obnovu nariadiť.

§ 334,

C) Ak povolil hlavný vojenský súď ob
novu trestného pokračovania v prospech 
odsúdeného, môže po vypočutí hlavného 
vojenského prokurátora hned vyniesť roz
sudok, ktorým sa obžalovaný oslobodzuje, 
alebo ktorým sa použije miernejšie usta
novenie trestného zákona( prípadne kto
rým 6a odstraňuje niektorý v základnom 
rozsudku vyslovený následok odsúdenia. 
Rozsudok oznámi obžalovanému vojenský 
súd.

f) Osobu, ktorá žiadala o obnovu, ako 
aj poškodeného treba o rozhodnutí hlavné-
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ho vojen-ského súdu podľa ods.1 upovedo- 
mií.

C) Kto bol v základnom pokračovaní 
odsúdený ako ai osoby uvedené v § 329, 
ods.1 môžu žiadaft aby oslobodzujúci roz
sudok bo'l uverejnený v úradných novi
nách, prípadne na ich trovy aj v inom ča
sopise.

§ 335.
Ani návrh na obnovu, ani nariade

nie obnovy nezastavuje výkon rozsudku. 
Ak sa však navrhuje obnova v prospech 
odsúdeného a možno dôvodne očakávať, že 
obnova bude úspešná, môže vojenský súd 
po vypočutí vojenského prokurátora naria
diť, aby sa výkon trestu do rozhodnutia 
hlavného vojenského súdu odložil. Za 
rovnakých podmienok môže hlavný vo- 
íenský eúd, nariaduiúc obnovu, po vy
počutí hlavného vojenského prokurátora 
odložiť výkon trestu do nového rozhodnu
tia vojenského súdu v obnovenom pokra
čovaní.

§ 336.

f1) Na obnovené pokračovanie je prí
slušný, okrem prípadu § 334, ods.1,vojen
ský súd. ktorý v základnom pokračovaní 
rozhodol v prvej stolici. Hlavný vojenský 
fiúd pri nariadení obnovy môže prikázať 
pokračovanie aj inému vojenskému súdu.

ド)Ak o veci súdil pôvodne samosudca,' 
ale obnova 6a nariadila pre trestný čin 
patriaci do pôsobnosti senátu vojenského 
súdu, rozhodne o veci v obnovenom po
kračovaní senát.

§ 337.
(リ Ak obnova smeruie proti zastavujú

cemu usneseniu fiúdu (§ 327), vracia sa 
vec nariadením obnovy do stavu, v kto
rom bola pred vynesením tohto zastavu
júceho usnesenia a pokračuje sa v nej,

(2) Ak obnova smeruje proti právoplat
nému rozsudku, vracia sa vec nariadením 
obnovy do 6tavu hlavného pojednávania v 
prvej stolici.

§ 338.
(リ Na nové hlavné poiednávanie, kto

ré sa koná následkom obnovy, treba použiE 
obdobne ustanovenia dielu XVIII. a XIX. 
s odchýlkami, uvedenými v ods. 2 a 3.

(ッ Ak sa povolila obnova v prospech 
odsúdeného, možno konaf hlavné pojedná
vanie v jeho neprítomnosti aj bez splne- | 
nia podmienok uvedených v § 248, za ।

predpokladu, že súd nepovažuje jeho prí
tomnosť za potrebnú a ラe bol preto pred
volaný 6 upozornením, že sa bude po jed" 
návať aj v jeho neprítomnosti.

(3) Ak odsúdený sa nedostaví na hlav
né pojednávanie, treba jeho výpoveď pre
čítať.

§ 339,
Ak 6a obnova povolila v prospech od

súdeného, ktorý umrel alebo ak umrie 
pred skončením obnoveného pokračova
nia, osoby uvedené v § 329, ods.1 sú 
oprávnené za umrelého odsúdeného zvoliť 
na hlavné pojednávanie obhajcu. Ak ne- 
použiiú toto právo, treba obhajcu ustano
viť. Obhajca vykonáva na hlavnom pojed
návaní všetky práva, patriace obžalova
nému.

§ 340.
f1) Podfa výsledku hlavného pojedná

vania ponechá súd -Dôvodný rozsudok 
v účinnosti, alebo ho zčasti prípadne cel
kom pozbaví účinnosti a vynesie nový roz
sudok.

(2| Ak sii d podľa ods.1 zčasti alebo 
celkom pozbaví účinnosti “Svodný rczstr 
dok, môže tiež nariadif odloženie výkonu 
trestu, uloženého pôvodným rozsudkom, až 
do právoplatného skončenia obnoveného 
pokračovania.

ド)Aj v prípade obnovy nariadenej v 
neprospech obžalovaného možno vyniest 
podfa výsledku hlavného pojednávania 
rozsudok o>slo>bodzujúci alebo ukladajúci 
miernejší trest,

(り Ak sa vynesie podľa výsledku ob
noveného pokračovania odsudzujúci roz
sudok, treba odpykaný trest pomerne za
počítať do trestu znovu vymeraného.

C) Ak sa povolila obnova len v pros
pech odsúdeného, ílie je možno uložiť prí
snejší trest, ako bo>l trest uložený pôvod
ným rozsudkom.

(c) Proti rozsudku vynesenému v obno
venom pokračovaní primišťa sa odvolanie 
podľa ustanovení dielu XX.

§ 341.
f1) Bez ohľadu na ustanovenia predo

šlých paragrafov tohto dielu možno trest
né pokračovanie začať alebo v ňom ďalej 
postupovať, nakoľko nenastalo premlčanie:

a) ak vojenský prokurátor odoprel stí
hanie alebo zastavil vyšetrovanie;

b) ak sa pokračovanie fiuspendovalo.
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ド)Ak vojenská súdna právomoc v smy
sle § 12, ods.1 a 3 pre obyčajné trestné či
ny prestala, môžu vo veci dalej pokračo
vať len súdy prípadne úrady povolané 
na to podľa občianskeho trestného poriad
ku, a to podlá svojich predpisov.

DIEL XXIIL '

Opravný prostriedok na zachovanie 
zákona, ospravedlnenie, oprava»

1.Opravný prostriedok n a 
zachovanie zákona.

§ 342.
t1) Hlavný vojenský prokurátor môže 

proti právoplatnému rozsudku a usneseniu 
vojenského súdu, ktorými bol porušený zá
kon a o ktorých hlavný vojenský súd ne
rozhodol meritórne! podať opravný pro- 
6triedok na zachovanie zákona.

(=)Tento opravný prostriedok nie je 
viazaný lehotou a nemá odkladný účinok.

§ 343.
(り Opravný prostriedok na zachova

nie zákona vybaví hlavný vojenský súd v 
neverejnom zasadnutí, na ktoré pozve len 
hlavného vo-jenského prokurátora.
ド)Zpravodajca prednesie okolnosti, 

ktoré daly podnet k opravnému prostried
ku. Potom prednesie hlavný vojenský pro- 
kurálor dôvody opravného prostriedku. Po 
tajnej porade hlavný vojenský súd vyne
sie a vyhlási rozhodnutie.

§ 344.
(')Ak hlavný vojenský súd zisti, že 

opravný prostriedok na zachovanie záko
na je opodstatnený, vysloví, že rozsudkom 
alebo usnesením, o ktoré ide, bol porušený 
zákon. V opačnom prípade opravný pro- 
fitriedok zamietne.

『)Výrok, že bol porušený zákon, ne
má zpravidla pre strany účinok. Ak však 
obžalovaný bol odsúdený takým rozsud- 
komt ktorým bol porušený zákon, môže 
hlavný vojenský súď podľa okolností odsú
deného osloboďiC, použit miernejšie usta
novenie trestného zakona, upuslif od jeho 
potrestania alebo povoliť podmienečný 
odklad výkonu trés tu. Ak výkon trestu 'bol 
nariadený takým usnesením, ktorým bol 
porušený zákon, môže hlavný vojenský súd 
výkon trestu pominúf.

C) Ak hlavný vojenský súd zistí, že vo

jenská súdna právomoc nebola odôvodne
ná, zruší rozhodnutie a nariadi postúpiť 
vec veliteľstvu, úradu alebo občianskemu 
súdu, do ktorého pôsobnosti patrí, •

(')Ak hlavný vojeniský súd oslobodí 
obžalovaného, alebo použije proti nemu 
miernejšie ustanovenie trestného zákona, 
alebo upustí od jeho potrestania, rozho
duje rozsudkom, inak usnesením.

§ 345.

(り Rozhodnutia hlavného vojenského 
súdu oznámi obžalovanému v prípadoch § 
344, od<s. 2, druhej a tretej vety a ods. 3 
prvostupňový súd. Ak obžalovaný umrel, 
treba o tomto rozhodnutí upovedomiť jeho 
príslušníkov, uvedených v § 329, ods.1.

(=)Ak hlavný vojenský súd oslobodil 
toho, kto bol porušením zákona odsúdený, 
môže tento alebo jeho prislusníci uvedení 
v § 329, ods.1 žiadaf, aby oslobodzujúci 
rozsudok bol uverejnený v úradných novi- 
nách( prípadne na ich útraty aj v inom ča
sopise.

2. Ospravedlnenie.
§ 346.

Ospravedlnenie je prípustné
a) pre zmeškanie lehoty na ohlásenie 

alebo odôvodnenie sťažnosti alebo odvola
nia;

b) pre zmeškanie hlavného poiednáva- 
nia na vojenskom súde, konaného v neprí
tomnosti obžalovaného podľa § 248.

§ 347.

(り OsDravedlneníe pre zmeškanie le
hoty na ohlásenie alebo odôvodnenie sťaž
nosti alebo odvolania môže podať osoba, 
ktorá je oprávnená na podanie tohto 
opravného prostriedku^ ak bez vlastného 
zavinenia, pre vojenskú službu alebo inú 
neodvratnú prekážku túto lehotu za
meškala.

(2) Ospravedlnenie v prípadoch uvede
ných v ods.1 treba podať do troch dní po 
zániku prekážky, a to súdu prípadne 
úradu, na ktorom mal byf opravný pro
striedok ohlásený alebo jeho odôvodnenie 
podané.

(s) V ospravedlnení treba uviesf príči
ny zmeškania a skutočnosti, ktorými 6a 
zmeškanie ospravedlňuje, ako aj dôkazy.

P) S ospravedlnením treba spojiť aj 
ohlásenie prípadne odôvodnenie oprav
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ného prostriedku, ktorého lehota sa zame
škala.

f') O ospravedlnení rozhoduje súd ale
bo úrad, ktorý má o opravnom prostried
ku meritórne rozhodnúť.

(u) Súd alebo úrad, na ktorom sa ospra
vedlnenie podalo, má — ak je. to potrebné 
一 z úradnej moci vyšetriť skutočnosti, 
ktorými sa zmeškanie ospravedlňuje a 
po tomto predloží ospravedlnenie s oprav
ným prostriedkom a so spismi súdu alebo 
úradUf ktorý je povolaný o opravnom pro
striedku meritórne rozhodnúť.

(7) Ak bolo ospravedlnenie podané po 
uplynutí lehoty uvedenej v ods. 2t od
mietne ho usnesením eúd alebo úrad, po
volaný rozhodovať o opravnom prostried
ku V tomto prípade sa o opravnom pro
striedku nerozhoduje.

(s) Ak súd alebo úrad povolaný rozho- 
dovaf o opravnom prostriedku vyhovie 
ospravedlneniu, rozhodne o opravnom pro
striedku. Ak pokladá ospravedlnenie za 
bezzákladné, zamietne ho usnesením bez 
rozhodovania o opravnom prostriedku.

(°) Ospravedlnenie nemá odkladný úči
nok, avšak súd alebo úrad, u ktorého sa 
ospravedlnenie padalo, môže zo závaž
ných dôvodov odložiť výkon napadnutého 
rozhodnutia. Proti tomuto usneseniu 6a 
síažnosf nepripúšťa.

§ 348.

(x) Ospravedlnenie pre zmeškanie 
hlavného pojednávania, konaného na vo
jenskom súde v neprítomnosti obžalované
ho podľa § 248, môže podat len obžalovajiý, 
ak bez vlastného zavinenia pre vojenskú 
službu alebo inú neodvratnú prekážku ne
mohol 6a na hlavné pojednávanie dostaviť 
a ak napáda rozsudok aj odvolaním-

(2) Ospravedlnenie pre zmeškanie ter
mínu hlavného pojednávania ako aj odvo
lanie treba podaf do troch dní odo dňa 
vyhlásenia prípadne doručenia rozsudku, 
a to vojenskému súdu, ktorý rozsudok vy- 
niesol. Ustanovenia § 347, ods. 3 platia 
aj tu.

(3) Vojenský súd — ak je lo potrebné 
—z úradnej mocí vyšetrí skutočnosti, kto
rými sa ospravedlnenie odôvodňuje.

(')Ak obžalovaný podal ospravedlne
nie bez toho, žeby napadol rozsudok od
volaním, alebo ak podal ospravedlnenie po 
uplynutí lehoty uvedenej v ods. 2, od
mietne ho vojenský súd usnesením. Sfaž- 
nosf podanú proti tomuto odmietajúcemu 

usneseniu môže odmietnuť vojenský súd 
len pre oneskorenie. V ostatných prípa
doch (§ 291, ods.1)môže tak urobiť len 
hlavný vojenský súd.

(ß) Ak uzná vojenský súd ospravedibne- 
nie za opodstatnené, usnesením tmu vyho
vie, pozbaví a己iamosti rozsudok v časti 
týkajúcej sa toho obžalovaného, ktorý 
ospravedlnenie podal,a nariadi hlavné po
jednávanie. O odvolaní podanom obžalo
vaným alebo inou osobou sa v tomto prí
pade nerozhoduje. Proti usneseniu, ktorým 
súd vyhovel ospravedliieniu, sa sťažnost 
nepripúšťa.

(®) V prípadoch uvedených v ods. 5 
treba predvolaf obžalovaného, ktorý podal 
ospravedlnenie, na nové hlavné pojednáva
nie s upozornením, že ak sa naň nedosta
ví, obnoví sa účinnosť rozsudku bez no
vého hlavného pojednávania. Inak treba 
pre prípravu nového hlavného poiednáva- 
nia použif ustanovenia dielu XVIIL

(7) Ak sa obžalovaný dostaví na nové 
hlavné pojednávanie, pojednáva súd vec 
znovu podlá príslušných ustanovení dielu 
XIX,, avšak odsudzujúci rozsudok nesmie 
byf v tomto prípade p-rísnejší ako predo
šlý rozsudok, vyjmúc že by 6a skutkový 
stav zmenil.

C) Ak sa obžalovaný, hoci bol predvo
laný podľa ods. 6, na nové hlavné pojed
návanie nedostaví( súd bez pojednácvania 
usnesením obnoví účinnost rozsudku a 
toto usnesenie obžal ovaň ému doručí. 
V tomto prípade sa ďalšie ospravedlnenie 
nepripúšťa a vojenský súd predloží spisy 
odvolaciemu súdu na rozhodovanie o od
volaní.

(°) Ak vojenský súd nehodlá vyhovieť 
ospravedlneniu, predloží spisy so zprávou 
hlavnému vojenskému súdu na rozhodnutie 
o ospravedlnení. Ak hlavný vojenský súd 
vyhovie ospravedlneniu, o odvolaní vôbec 
nerozhoduje, ale usnesením pozbaví účin
nosti rozsudok v časti, týkajúcej sa toho 
obžalovaného, ktorý aspravedlnenie podal, 
a upraví vojenský súd na pokračovanie 
podfa ods. 6 až 8. Ak v tomto prípade 
rozsudok bal napadnutý aj ohľadom iného 
obžalovaného a oddelenie je možné, roz
hoduje hlavný vojenský súd o tomto od
volaní oddelene. Ak hlavný vojenský súd 
nevyhovie ospravedlneniu, rozhoduje o 
odvolaní.

(l0) Hlavný vojenský súd rozhoduje o 
ospravedlnení v neverejnom zasadnutí.
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3. Oprava.

§ 349.

(リ Zrejmé omyly alebo chyby v opiso
vaní rozhodnutí má súd alebo úrad na 
ktorom sa vyskytly, o-pravíf z úradnej 
moci alebo na žiadosť.

ド)Súd alebo úrad, ktorý rozhodnutie 
vydal, má z úradnej moci alebo na žiadosť 
opravif vyhotovenia, ak sa tieto odchyľu
jú od pôvodného textu rozhodnutia.

(3) Opravu treba previesť na každom 
chybnom vyhotovení a poznamenať to na 
okraji spisu.

C) Ak sa nevyhovie žiadosti o opravu, 
niet proti tomu opravného prostriedku.

DIEL XXIV.
Vyšetrenie Škody.

Vrátenie predmetov do úschovy vzatých.
§ 350.

Škodu trestným činom zapríčinenú a 
ostatné pre súkromnoprávne následky dô
ležité okolnosti treba len potial vyšetriť, 
pokiaľ je to s hľadiska správneho použitia 
trestných ustanovení potrebné.

§ 351.
(')Ak 6a súd presvedčí, že neja

ký predmet, ktorý bol zabavený u pácha
teľa, spolupáchateľa, spoluvinníka, účast
níka, nadržovateľa alebo u osoby, ktorá 
do'Stala predmet od niektorej z uvede
ných osôb do úschovy, je vlastníctvom po
škodeného, alebo že bol z držby alebo z de- 
tencie poškodeného prípadne inej opráv
nenej osoby neprávom odňatý, nariadi, aby 
tento predmet bol vrátený poškodenému 
prípadne inej oprávnenej osobe, len čo sa 
rozsudok stane právoplatným, prípadne aj 
prv, ak s tým súhlasí obvinený a ak pred
met neslúži za dôkaz.

(a) O vydaní predmetu podTa ods.1 
pred podaním obžalobného spisu rozho-du- 
je vojenský prokurátor.

P) Súhlas obvineného pre vydanie pred
metu podľa ods.1 sa nevyžaduje, ak ide o 
predmety podliehajúce skaze, ak je ich 
udržovanie spojené 6 trovami, alebo ak 
ich poškodený potrebuje a obvinený ne
môže hodnoverne dokázať na ne svoj 
právny nárok.

§ 352.
Ak sa odňatý predmet dostal do rúk 

osoby, ktorá 6a nezúčastnila na trestnom 

čine, spôsobom platným pre prevod vlast
níctva alebo ako zálah, taktiež ak je me
dzi niekoľkými osobami sporné, kto je 
vlastníkom odňatého predmetu, alebo ak 
poškodený prípadne iná osoba nemôže 
svoje právo dostatočne dokázať, odkáže 
ich 6úd prípadne vojenský prokurátor 
na porád civilného práva a súčasne 
pošle predine ty, ktorých vlastníctvo je 
sporné, na uschovanie okresnému súdu, 
príslušnému podľa svojho sídla.

§ 353.
Ak sa u obvineného nájde cudzí pred

met, o ktorom nevyjaví, komu patrí, alebo 
ak sa v primeranej lehote( ktorú určí súd 
prípadne vojenský prokurátor, oprávnená 
osoba neprihláisila, treba tento predmet 
odovzdať okresnému súdu príslušnému 
podľa sídla súdu pripadne vojenského 
prokurátora. Okresný súd postupuje tak, 
ako keby predmeit pochádzal z trestného 
pokračovania u neho prevedeného.

§ 354.
Iné ako v §§ 351 až 353 uvedené veci, 

ktaré boly za trestného pokračovania 
uschované ma súde alebo u vojenského 
prokurátora prípadne u vojenskéha veli
teľstva, treba vrátiť majiteFovi prípadne 
inej oprávnenej oeobe, ak tomu nepTeká- 
žajú iné zákonné dôvody a ak n加 sú po
trebné pre trestné pokračovanie. Ustano
venia § 353 platia obdobne aj tu.

DIEL XXV.

Trovy trestného pokračovania«

§ 355.

f1) Trovy trestného pokračovania a 
výkonu trestu znáša erár.

(2) Ustanovenie ods.1 sa nevzťahuje na 
trovy, ktoré vznikly zastupovaním obžalo
vaného zvoleným obhajcom alebo zastupo
vaním poškodeného.

§ 356.

(り Občianskym osobám, ktoré boly vy
počuté ako svedkovia alebo znalci, alebo 
boly prihrané ako tlmočníci prípadne z 
úradu príbrané ako tesnopisci, počítajúc k 
nim vojenské osoby mimo činnej služby, 
vyplatia sana úč&t erám na ich žiadosť tie 
isté požitky, ktoré im patria podfa usta
novení platných pre občianske trestné 
súdy.
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ド)Nárok na svedočné treba ohlásiť 
hned po vypočutí, nárok na požitky znal
cov, tlmočníkov a lesnopiscov do 15 dní 
pa podaní znaleckého posudku a či po 
splnení tlmočníckej alebo tesnopiseckej 
funkcie, inak nárok zaniká.

(二)Poškodený, ktorý nebol predvolaný 
ako svedok, nemá nárok na svedočné,

C) Uvedené požitky treba po ohlásení 
nároku hneď vyplatiť, prípadne bezplatne 
zaslať.

(:j O požitkoch sa rozhoduje usnese
ním.

§ 357.
C) Ustanovenému obhajcovi treba 一 ak 

si to žiada — nahradit skutočné hotové vý
davky 20 štátnej pokladnice. Nárok na iné 
trovy nemá.

(:)Ak sa obvinený so zvoleným ob
hájcom o trovách nedohodne, môže obvine
ný i obhajca žiadať u prvostupňového sú
du, aby ich ustálil.

E) Trovy právneho zástupcu poškode
ného ustaľuje okresný súd príslušný podfa 
sídla vojenského súdu a či vojenského pro
kurátora a to tak, ako keby išlo o zastu
povanie pred krajským súdom.

DIEL XXVI.

Trestný rozkaz.
§ 358.

(り Ak voienské veliteľstvOt ve
rejný úrad, verejný úradník alebo verejný 
orgán na základe vlastného služobného po
strehu alebo doznania pred ním učineného 
urobí trestné oznámenie pre taký priestu
pok alebo prečin, na ktorý je ako hlavný 
trest stanovený v zálcone trest na slobo
de neprevyšujúci jeden rok, alebo trest 
peňažný, alebo oba tieto tresty, môže súd 
—ak nemá, pochybností o pravdivosti 
oznámenia — na písomný návrh vojenské
ho prokurátora vydaf proti obvinenému, 
ktorý je na slobode a v čase činu už do
vŕšil 18 rokov, trestný rozkaz, ktorým 
mu uloží Ir&st bez predchádzajúceho po
kračovania.

ド)Trestný rozkaz nemožno vydať, ak 
obžalobca nesúhlasí s výškou alebo s dru
hom trestu, alebo s podmienečným odkla*  
dom výkonu trestu, alebo ak ide o trestný 
čin, klorý sa stíha len na návrh, alebo o 
trestný čin podfa zákona o trestných či
noch proti štátu a podfa zákona o obrane 
štátu. ；

(s) Ak súd nevyhovie návrhu vojen
ského prokurátora na vydanie trestného 
rozkazu, alebo ak vojenský prokurátor ne
súhlasí 6 výškou alebo s druhom trestu 
alebo s podmienečným odkladom výkonu 
trestu, treba vo veci pokračovať podľa 
všeobecných ustanovení tohta zákona.

§ 359,
(')V trestnom rozkaze môže súd uložiť 

obvinenému trest na slobode najvýš do 
šesf týždňov alebo peňažný trest do Kß 
5.000 alebo oba tieto Irssly; môže tiež vy
sloviť zhabanie a prepadnutie predmetu.

(=)Strata úradu, volebného práva ako 
aj strata hodnosti sa v trestnom rozkaze 
vysloviť nesmie.

(a) Súd môže trestným rozkazom odsú
diť obvineného aj podmienečne^ ak sú zi
stené alebo z úradu známe okolnosti( kto
ré odôvodňujú podmienečné odsúdenie.

§ 360.
Trestný rozkaz má obsahovaf : 
a] meno a priezvisko obvineného, 
b) prípadné prímenie obvineného, dá

tum jeho národenia, rodisko, štátne ob
čianstvo, náboženstvo, rodinný sláv, vo
jenskú hodnosť, vojenský útvar, ku kto
rému patrí, verejné hodnosti (tituly) a aka
demické hodnosti, občianske povolanie 
alebo zamestnanie, bydlisko alebo mie
sto pobytu, ak sú tieto údaje známe,

c) trestný čín, ktorým bol obvinený 
uznaný vinným a to uvedením jeho zákonné
ho pomenovania, miesta a času jeho sp á  
chanía, ako aj skutočností, nakoľko je to 
potrebné na presné určenie činu, taktiež 
zákonných znakov, najmä aj takých, ktoré 
odôvodňujú určitú trestnú sadzbu«

*

d) uložený trefit prípadne — ak je to 
podlá zákona prípustné — výrok o tom, 
že sa od uloženia trestu upúšťa(

e) vo výrokoch uvedených pod c) a d) 
treba uviesf, ktoré paragrafy zákona boly 
použité,

f) ak 6a ukladá peňažný trest, príkaz, 
že ha treba zaplatiť do 15 dní od právo
platnosti trestného rozkazu u vojenského 
súdu a výrok o tom( na aký druh a čas 
trestu na slobode sa premení peňažný 
trest na prípad jeho nevymožitefnoeti,

g) výrok o zhabaní a prepadnutí pred
metov,

h) výrok o povolení alébo nepovolení 
podmienečného odkladu výkonu trestu,
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i) meno veliteľstva, úradu alebo orgá
nu, ktoré učinily trestné oznámenie,

j) v prípade podmienečného odsúdenia 
vysvetlenie podstaty a významu podmie
nečného odsúdenia, napomenutie) aby od
súdený zachovával príkazy súdu a upo
zornenie na následky( ktoré ho stihnú( ak 
sa v skúšobnom čase neosvedčí,

k) poučenie o práv& pod^ť námietky a o 
právnych následkoch nepodania námietok.

§ 361.
Trestný rozkaz treba obvinenému- do- 

ruciC do vlastných rúk.

§ 362.
(り Obvinený a osoby, ktoré majú prá" 

vo v jeho prospech podať odvolanie, vy
jmúc obžalobcu, majú právo podať proti 
trestnému rozkazu na súde, ktorý ho vy
dal, do troch dní od jeho doručenia obvi
nenému námietky písomne alebo ústne do 
zápisnice. Súčasne môžu oznámiť skutoč
nosti a dôkazy pra obhajobu. Iný opravný 
prostricdok proti trestnému rozkazu sa 
nepripúšEa. Pre zmeškanie lehoty námie
tok pripúšťa sa ospravedlňe.nie s .primera
ným použitím ustanovení § 347.

(=)Ak oprávnené osoby nepodajú včas 
námietky, nadobudne trestný rozkaz právo
platnosť a má úcinnost roz6udkw

§ 363.
I1) Námietkami, ktoré podala včas 

oprávnená osoba, sa trestný rozkaz zru
šuje a zavedie sa rindne pokračovanie.

ド)Súd rozhodujúc na hlavnom pojed
návaní omie uložiť prísnejší trest na slo
bode alebo peňažný trest než aký bol 
uložený v trestnom rozkaze len, ak sa 
skutkový stav zmenil.

§ 364.

Proti právoplatnému trestnému rozkazu 
pripúšťa sa obnova za obdobného použitia 
ustanovení dielu XXII.

DIEL XXVII.
Výkon trestov.

§ 365.
(l) Tre6t má 6a zpravidla vykonaf hned 

ako nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, 
ktoré je jeho základom.

F) Výkon trestu patri do pôsobnosti 
vojenského prokurátora.

C) Vyhotovenie rozhodnutia, opatrené 

doložkou vykonateľnosti, treba doručíf 
bezodkladne vojenskému prokurátorovi 
na vykonanie trestu.

§ 366.
(り Trest smrti nesmie byť vykonaný, 

kým prezident republiky nerozhodol, že 
odsúdenému neudeľuje milosť.

(2) Ak bol obžalovaný odsúdený na 
trest smrti, usnesie sa vojenský súd v ne
verejnom zasadnutí ‚hneď po vyhlásení roz・ 
6udku( vypočujúc vojenského prokurátora. 
Či odporúča udelit odsúdenému milosť ako 
aj aký Ireát by bol primeraný namiesto 
trestu smrti v prípade udelenia milosti.

(3) Ak trest smrti uloží hlavný vojen
ský súd alebo ak potvrdí roz»sudok ukla
dajúci trest smrti, usnesie sa hneď po 
vyhlásení rozsudku v neverejnom za
sadnutí, vypočujúc hlavného vojenského 
prokurátora, či odporúča udelif odsúdené
mu milo^f ako aj aký trest by bol prime- 
ný namiesto trestu smrti v prípade udele
nia milostí. Práve tak učiní hlavný vojen
ský súd i víedy, ak on vo veci nerozho
doval. Preto vojenský súd aj v tých prí
padoch, ak jeho rozsudok ukladajúci trest 
smrti nebol napadnutý opravným pro
striedkom, predloží spisy po postupe po
dľa odz. 2 hlavnému voienskémti súdu.

P) Hlavný vojenský eúd predloží spisy 
s posudkami Ministerstvu národnej obra
ny-

(s) Minister národnej obrany predloží 
spisy so svo)ím návrhom Kancelárii prezi
denta republiky.

(°) Vojenský súd, hlavný vojenský súd 
ako aj Ministerstvo národnej obrany pri- 
poií ku spisom aj žiadosť o milosť, ktorú 
prípadne podal odsúdený alebo v jeho 
prospech iná osoba.

§ 367.
Ak ide o trest 6mrti, osobám dušev

ne chorým alebo dočasnou fažkou choro
bou trpiacim. až do ich uzdravenia a te
hotným ženám pred ich pôrodom nesmie 
sa oznámiť, že im milosť udelená nebola,, 
ani sa nesmie na nich trest smrti vykonať,

§ 368.
C) Trest smrtí sa vykonáva nasledu

júceho rána po dni, v ktorý sa odisúdené- 
mu oznámilo, že mu milosf nebola udelená. 
Toto oznámenie vykoná predseda prvo
stupňového súdu alebo jeho námestník v 
prítomnosti vojenského prokurátora a za
pisovateľa.
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(ツ Po tomto oznámení treba sa posta
rať, aby odsúdeného navštívil duchovný 
jeho náboženského vyznania, pri voľbe 
ktorého treba podľa možnosti vyhovieť 
želaniu odsúdeného.

p) Okrem osôb, ktoré sú na to podľa 
svojho služobného postavenia oprávnené, 
má sa dovoliť prístup k odsúdenému len 
jeho príslušníkom, obhajcovi a osobám, 
ktorých návštevu si odsúdený žiada.

f) Trest smrti sa nesmie vykonať v ne
derú, vo sviatok alebo v taký deň, ktorý 
podľa náboženského vyznania odsúdeného 
je sviatočným dňom,

ド)Keby tre6t smrti povrazom nebolo 
možno vykonať, lebo niet pa ruke kata, 
alebo pre iné prekážky, vojenský proku
rátor je oprávnený zmenif tento druh tg 
stu smrti na zastrelenie.

§ 369.
(り Trest smrti treba vykonať na uza

vretom mieste.
(2) Pri výkone trestu musia byf prítom

ní: vojenský prokurátor, ktorý riadi výkon, 
sudca a zapisovateľ vyslaní vojenským 
súdom, dozorca väznice, duchovný a dvaja 
lekári, ktorí majú zistiť nastalú smrť.

P) Obhajcovi na jeho žiadosť †reba 
povoliť prístup. Prítomnosť iných osôb zá
visí od povolenia vojenského prokurátora.

ぐ)O výkone sa spíše zápisnica, v ktorej 
6a má udaE čas, kedy sa poprava začala a 
kedy podľa zistenia lekárov nastala smrť. 
Zápisnicu podpíšu sudca a zanisovateľ vy
slaní vojenským súdom, vojenský proku
rátor a dvaja lekári

P) Mŕtvolu popraveného možno vydať 
príbuzným, aby ju jednoducho nenápad*  
ne pochovali.

§ 370.
(')Obžalovaného, ktorý celý trest ulo

žený prvostupňovým súdom odpykal ná
sledkom započítania predbežného zatknu
tia a vyšetrovacej väzby do trestu, treba 
zpravidla hneď po vyhlásení rozsudku pre
pustiť na slobodu, avšak ak vojenský pro
kurátor hneď ohlási odvolanie v nepro
spech obžalovaného, možno väzbu zo zá
važných dôvodov predĺžiť až do rozhod
nutia hlavného vojenského súdu.

(2) Obžalovaný, ktorý nepoužil odvo
lanie alebo sa uspokojil s druhom ulože
ného trestu a odvolanie použil len proti 
výmere trestu, môže nastúpif trest na slo- 
bude aj pred právoplatnosťou rozsudku. |

Gážísti, ktorí boli odsúdení na trest žalá
ra, nemôžu tento trest nastúpiť, kým roz
sudok nenadobudne právoplatnosť, Oレ 
žalovaného, ktorý n as tupil trest pred prá
voplatnosťou rozsudku, treba aj pred vy
bavením odvolania pre,pustif na slobodu, 
len čo uplynula doba uloženého trestu.

§ 371.
(リ Z trestu na slobode treba odpočítal 

das, ktorý bol vyslovený v právoplatnom 
rozsudku za odpykaný.

(2) Súd prvej stolice rozhodne doda
točne bez pojednávania usnesením o zapo
čítaní predbežného zatknutia a vyšetro
vacej väzby do Prestili ktoré uplynuly do 
právoplatnosti rozsudku, ako aj o rozsahu 
tohto započítania, ak sa už o tom neroz
hodlo v rozsudku prvej stolice, prípadne 
v rozhodnutí o odvolaní, alebo ak sa roz
hodlo o tomto len čiastočne.

§ 372.
P) Okrem času, ktorý sa započíta do 

trestu podľa § 371, treba pri výkone trestu 
vždy odpočítať predbežné zatknutie a vy
šetrovaciu väzbu, ktorá uplynula po právo- 
platnofiti rozsudku, ukladajúceho trest, 
prípadne po právoplatností rozhodnutia 
o odvolaní.

f) Ak rozsudok nemožno napadnúl 
opravným prostriedkom, predbežné za
tknutie a vyšetrovaciu väzbu treba odpo
čítať odo dňa vynesenia rozsudku až do 
začiatku výkonu trestu,

(3) Ak rozsudok vojenského súdu nado
budol právoplatnosť preto, lebo ani obža
lovaný ani iná oeoba neohlásila proti ne
mu odvolanie, prípadne ak odvolanie po
dané inou osobou, ako obžalovaným bolo 
odmietnuté, treba z treetu odpočítať pred
bežné zatknutie a vyšetrovaciu väzbu, kto
rá uplynula odo dňa vyhlásenia prípadne 
doručenia rozsudku obžalovanému až do 
začiatku výkonu trestu.

§ 373.
Ak 6a y rozsudku nerozhadlo o náhrad

nom trefite na slobode za nevymožiteľný 
peňažný trest, rozhoduje o tom dodatočne 
súd prvej stolice usnesením bez pojedná
vania. Sfažnoisť proti tomuto usneseniu má 
odkladný účinok.

§ 374.
Ak odsúdeuá osoba onemocnie dušev

nou chorobou, treba výkon trestu na slo-
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bode adložif do jej uzdravenia. To isté 
platí pri iných nemociach, ak by výkon 
trestu ohrožoval život odsúdeného.

§ 375.
f1) Vojenský prokurátor môže z dôvo

dov vojenskej služby odložif výkon trestu 
na slobode neprevyšujúceho jeden rok, 
najdlhšie na dva mesiace,

(2) Pri treste na slobode, neprevyšujú
com jeden rok, môže vojenský prokurátor 
odložif výkon trestu na slobode až do 
dvoch mesiacov aj vtedy, ak sa dokáže, že 
by okamžitý výkon trestu zapríčinil odsú
denému alebo jeho rodine tažkú škodu, 
ktorá sa vymyká účelu trestu, a netreba sa 
obáva t úteku odsúdeného,

(3) Hlavný vojenský prokurátor môže 
odložif výkon každého dva roky neprevy
šujúceho trestu na slobode aj z iných než 
v ods,1 a 2 uvedených dôležitých dôvo
dov, a to aj na dlhší čas ako na dva me
siace.

(*)  Ak výkon trestu nebol odložený 
z dôvodov vojenskej služby, možno odklad 
urobif závislým od složenia istoty alebo od 
inej podmienky.

(り Úrad, ktorý odložil výkon trestu, 
môže odklad aj odvolať.

§ 376.
(り Výkon trestu na slobode 6a zpravid

la nesmie prerušiť.
ド)Právoplatne uložený trest smrti 

alebo doživotný trest na slobode treba 
vykonaf bez ohľadu na skorej uložený a 
ešte nevykonaný trest na slobode.

(3) Pri trestoch na slobode jeden rok 
neprevyšujúcich môže vojenský prokurá
tor. a pri dlhších trestoch na slobode 
hlavný vojenský prokurátor, výnimočne 
z dôležitých dôvodov prerušiť výkan 
trestu. Prerušenie dlhšie ako dva mesiace 
môže povoliť len hlavný vojenský proku
rátor. Ak sa trest preruší na žiadost od
súdeného, možno prerušenie urobit závis
lým od složenia istoty alebo od inej pod
mienky. Čas prerušenia sa nevpočita do 
trestu.

(り Üradf ktorý prerušil výkon trestu, 
môže prerušenie aj odvolať.

§ 377.
(り Čas, ktorý odsúdený strávil za vý

konu trestu v nemocnici, treba započítať 
do trestu, vyjmúc že by si odsúdený bol za

vinil alebo predĺžil chorobu s úmyslom za
brániť výkon trestu, alebo ak chorobu len 
predstieral.

(2) O tom, aby sa čas strávený v ne
mocnici podľa ods.1 nezapočítal, rozhod
ne na návrh vojenského prokurátora vo
jenský súd, v obvode ktorého si odsúdený 
trest odpykáva. Súd po vypočutí odsúde
ného vynesie usnesenie bez pojednávania.

§ 378.

Výrok o strate hodností je vykonateľný 
len po právoplatnosti rozsudku.

§ 379.
Osobitné predpisy určujú spôsob, ako 

sa vykonávajú tresty a vymáhajú pokuty.

§ 380.
Ak vzniknú pochybnosti pri vysvetTova- 

ní rozsudku, najmä čo do počítania ulože
ného trestU| treba vyžiadať rozhodnutie 
súdu, ktorý rozsudok vyniesol.

§ 381.
C) Žiadoisf o milosf — ak nejde o prí

pad podTa § 366 — treba podať v Kan
celárii prezidenta republiky alebo na. súde 
prvej fitolice vo veci príslušnom. Žiadosť 
o milosť podanú v Kancelárii prezidenta 
republiky postúpi táto Ministerstvu ná
rodnej obrany, ktoré ju zašle príslušnému 
súdu. Žiadosť o milasf podanú na inom 
súde alebo na inom úrade treba postúpit 
priamo príslušnému súdu.

(2) Súd uvedený v ods.1 potrebné vy
šetrí, podá o žiadosti po vyžiadaní návrhu 
vojenského prokurátora svoj posudok a 
predloží spisy g týmto posudkom priamo 
Ministerstvu národnej obrany.

(3) Ak minister národnej obrany uzná 
žiadosť za opodstatnenú, predloží návrh 
so 6pifinu na rozhodnutie o udelení milosti 
Kancelárii prezidenta republiky. Ak to 
prezident republiky nariadi, má mi- 
nister národnej obrany predložiť návrh so 
spismi aj vtedy, ak udelenie milosti nena
vrhuje,

(リ Žiadosť o milosť nemá odkladný 
účinok. Prezident republiky alebo minister 
národnej obrany môže však nariadiť, aby 
sa do vybavenia ziado^ti výkon trestu 
odložil alebo prerušil, prípadne aby sa 
treistné pokračovanie predbežne neza
viedlo, alebo aby £a v zavedenom pokra- 
čovamí nepostupovalo.
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DIEL XXVIII.

Pokračovanie proti neprítomným osobám.
§ 382.

(i) Ak osoba podozrivá z trestného či
nu patriaceho do pôsobnosti vojenského sú
du je neznámeho pobytu alebo ak utiekla, 
má vojenský prokurátor urobiE opatrenie, 
aby skutkový stav bol presne vyšetrený a 
aby sa dôkazy zaistily.

ド)Ak je neznámeho pobytu, alebo ak j 
utiekol obžalovaný, na ktorcho bol už po- | 
daný obžalobný spis, zaisti dôkazy prísluš
ný vojenský súd, a lo bud vyslaným sud
com alebo požiadaným súdom.

C) Svedkov, ak niet zákonných preká
žok, treba 6pri6ahat.

C) Po skončení úkonov uvedených v 
ods.1 a 2 treba ďalšie pokračovanie sus- 
pendovaf, kým obvinený nebude na dosah.

§ 383.

(り Ak podozrivý je neznámeho pobytu, 
alebo ak utiekol a podmienky predbežné
ho zatknutia sú splnené, má velitefstvo, 
ktoré je povinné vec vystopovať, urobiť 
potrebné opatrenie, aby podozrivý bol 
chytený, najmä vykonaf tým cieľom pre
hliadku domu alebo požiadať o jeho chyte
nie iné veliteTstvá, úrady a orgány, v ob
vode ktorých by mohol byt podozrivý za
stihnutý.

ド)O tom, aké ďalšie opatrenia treba 
urobif o vojenských zbehoch, platia vo
jenské služobné predpisy,

§ 384.
(り Zatykač na utečencov a na osoby 

neznámeho pobytu možno vydať len vtedy, 
ak sú dôvodne podozrivé zo zločínw

(2) Na toho, kto je podozrivý len z 
prečinu alebo priestupku, nevydá sa za
tykač, môže sa však velíterstvám a úra
dom zaslať popis jeho osoby 6 výzvou, aby 
oznámily pobyt podozrivého, len čo ho 
zistia.

(3) Proti osobám, ktoré boly odsúdené 
na trest na slobode, a pred nastúpením 
trestu utiekly, ako aj proti osobám, ktoré 
utiekly z predbežného zatknutia alebo vy
šetrovacej väzby prípadne z trestu, mož
no vydaf zatykač vždy,

(')Zatykač a popis osoby za trestného 
pokračovania vydáva vojenský prokurátor 
a po podaní obžalobného spisu vojenský 
súd. Proti osobám, ktoré pred nastúpením

trestu na slobode utiekly, prípadne ktoré 
utiekly z takého trestu, vydáva zatykač 
vojenský prokurátor. Pri úteku z trestu 
môže vydať zatykač aj veliteľstvo ústavu, 
v ktorom utečenec trest na slobode od
pykáva.

§ 385.

(l) V každom zatykači treba uviesf 
trestný Čin, z ktorého je stíhaná osoba po
dozrivá alebo pre ktorý bola odsúdená, 
popísať — pokiaľ možno presne — osobu 
a požiadať všetky vojenské i občianske 
súdy, vojenských prokurátorov, štátne za- 
stupilefstv 亂 veliteTstvá, bezpečnostné 
úrady a orgány, aby stíhaného zatkly 
a predviedly.

g) Zatykač treba čo najrýchlej期e uve- 
rejnif, podfa potreby aj rozhlasom vyhlá
siť a rozoslat okolitým velitelstváni, ako 
aj bezpečnostným úradom a orgánom.

§ 386.
Ked zanikne dôvod, pre ktorý bol za

tykač alebo popis osoby vydaný, treba ho 
hneď odvolať.

§ 387,
Ak je možno podľa zákona alebo po*  

dia medzištátnych smlúv a zvyklostí žía- 
daE o vydanie obvineného ako aj spisov 
o trestnej veci a predmetov trestného Činu 
z cudziny, podá súd príslušný na pokračo
vanie po vypočutí vojenského prokurátora 
zprávu Ministerstvu národnej obrany, klo
ré urobí ďalšie opatrenie.

§ 388.
Pokračovanie podľa tohto dielu nepre

káža postupovať proti iným spoluobvine- 
nýnL

DIEL XXIX.
Pokračovanie podľa stanného práva.

§ 389.

Pokračovanie podľa stanného práva je 
prípustné len po predchádzajúcom vyhlá
sení stanného práva a pre trestné činy po 
tomto vyhlásení spáchané.

§ 390.
Po vyhlásení stanného práva zostanú 

ustanovenia tohto zákona o príslušnosti 
nedotknuté.
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§ 391.
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f1) Pred stanný súd možno postaviť 
len také osoby podriadené vojenskej súd
nej právomoci, ktoré boly pristihnuté pri 
čine, alebo ktorých vina sa dá bezodklad
ne dokázať.

(=)Osoby uvedené v § 367 neslobodno 
postaviť pred stanný súd.

C) Pokračovanie podľa stanného prava 
zavedie sa v jednotlivých prípadoch na 
písomný návrh vojenského prokurátora. 
V návrhu treba označiť obvineného a čin, 
z ktorého je obviňovaný. Zavedeniu po- 
Icračovania podľa stanného práva nepre
káža, že 6a proti obvinenému vedie trestné 
pokračovanie u riadneho súdu pre iný čin. 
Ak sa však už proti obvinenému pre ten 
istý čin zaviedlo trestné pokračovanie 
u riadneho súdu, nemôže 6a pre tento 
čin zaviesť pokračovanie podfa stanného 
prava.

p) Vyšetrenie, ktoré je potrebné pre 
návrh vojenského prokurátora, nesmie 
trvaf dlhšie ako 48 hodín.

§ 392.
(')Pokračovať podľa stanného práva 

patrí do pôsobnosti stanného súdu, ktorý 
sa sostavi pri vojenskom súde.

(■) Složenie stanného súdu je také, ako 
filogenie senátu vojenského súdu rozhodu
júceho na hlavnom pojednávaní.

E) Stanný 6úd môže si zvoliť sídlo po 
■vypočutí vojenského prokurátora na hoci
ktorom mieste obvodu, pre ktorý bolo 
«tanné právo vyhlásené.

§ 393.
Návrh na pokračovanie podľa stanného 

práva predloží vojenský prokurátor bez 
prieťahu vojenskému súdu. Vojenský súd、 
len čo dostane návrh, s najväčším urýchle
ním učiní opatrenia, aby 6a stanný súd so
stavil a aby bol pridelený po-trebný ozbro
jený sprievod pre bezpečnosť stanného sú
du a na prípadné vykonanie trestu smrti, 
postará sa tiež, aby 6a na miesto, kde 
stanný súd má pojecínávanie konať( dosta
vili duchovný, lekárt prípadne kat

§ 394.
(り Formálne stopovanie( vyšetrovanie 

a podanie obžalobného spisu nemá miesta, 
■celé pokračovanie prevedie sa pred stan
ným súdom a pokiaf možno bez prerušenia.

(2) Obvineného treba pred stanný súd 
predviesť.

(3) Vojenský prokurátor má opatrif dô
kazy pre pojednávanie potrebné, najmä, ak 
je to potrebné, bezprostredne predvolať 
prípadne dať predviesť poškodeného, sved
kov a znalcov.

(')Stanný súd môže pokračovať hoci
kedy a aj pod šírym nebom.

(6) Pokračovanie proti jednotlivému ob
viň enému, počítajúc do toho i vynesenie 
rozsudku, smie trvať najdlhšie trikrát 24 
hodín; tento Ea6 6ä počíta od chvíle, kedy 
obvinený bol pred stanný súd postavený. 
Ak sa nemôže tento čas dodržaf, nastane 
riadne pokračovanie.

§ 395.

C) Stanný fiúd pokračuje bez prieťahu 
obdobne podľa ustanovení dielu XIX.j na
koľko dalšie ^ustanovenia neurčujú od
chýlky.

C) Obvinený ei môže zvolif obhajcu. 
Vojenský prokurátor má ho a tomto práve 
poučiť hneď len čo urobil návrh na zavede
nie pokračovania podľa stanného práva, 
vždy však skorej( než je obvinený postave
ný pred stanný súd. Ak nepoužije obvi
nený tolo právo, alebo ak nie je možné 
zvoleného obhajcu hned pribrať, ustanoví 
obhajcu predseda stanného súdu. Za ob
hajcu možno ustanoviť aj ktorúkoľvek 
vhodnú osobu právnického vzdelania, ak 
takej na mieste niet, aj dôstojníka zbraní.

§ 396.

(l) Miesto prečítania obžalobného spi
su začne sa pokračovanie tým, že vojen
ský prokurátor označí čin, obvinenému za 
vinu kladený,

(2) Pokračovanie má sa zpravidla ob- 
medzif na dôkaz činu, pre ktorý sa pokra
čovanie podlá stanného práva zaviedlo. Na 
návrh vojenského prokurátora môže sa 
rozšíriť i na iné stannému právu pod
liehajúce činy, ak sa netreba ipreto obávať 
prieťahu, ktorým by sa pokračovanie podľa 
stanného práva v smysle § 394, ods. 5 
zmarilo. Iné trestné činy obvineného tu 
neprídu do úvahy, ヽ

(3) Vypátranie spoluvinuíkov a účastní
kov nemá sa síce opomenúť, ale 6a preto 
nemá vynesenie a výkon rozsudku odložiť.

(*)  Keď sa dokazovanie skončilo, má 
vojenský prokurátor predniesť jeho vý
sledok a učiniť návrh. Obvinený a obhaj
ca majú právo na to odpovedať. Ak by vo
jenský prokurátor uznal za potrebné ešte 



846 Slovenský z á k o n ník č. 232,

niečo predníeeC, majú obvinený a obhajca 
vždy právo posledného slova,

(5) Po rečiach, podľa ods. 4 vyhlási 
predseda pokračovanie za skončené. Po
tom rozhoduje stanný súd v tajnej porade 
o veci,

§ 397.
(l) Ak stanný súd uzná obvineného vše

tkými hlasmi za vinného v niektorom trest
nom čine, ktorý podlieha stannému právu, 
má rozsudkom vyrieknut trest smrti.

ド)Obvinenému, ktorý v čase spácha
nia činu nedovŕšil ešte 20. rok, treba 
uložiť namiesto trestu smrti povrazom 
ťažký žalár od deeaf do dvadsať ro
kov, namiesto trestu smrti zafitrelením ža
lár alebo tažký žalár od pä£ do desaf 
rokov. Z dôležitých dôvodov môže stan
ný súd aj vinníkom na trestnom čine 
v menšej miere zúčastneným uložiC na
miesto trestu smrti povrazom doživotný 
tažký žalár alebo tažký žalár ad pätnásf 
do tridsaf rokov a namiesto trestu smrti 
zaslrelemm žalár alebo fažký žalár od 
p式 do dvadsaf rokov( ak výkonom trestu 
smrti na jednom alebo niekolkých najviac 
treeluhodných vinníkoch bol už daný po
trebný adistrašujúci príklad pre obnove
nie pokoja a poriadku. Ďalšie zmiernenie 
trestu 6a nepripúšťa. Namiesto trestu 
smrti zastrelením možno vysloviť ťažký 
žalár len vtedy, ak v prípade, že nie sú 
tu zvláštne okolnosti pre uloženie trestu 
smrti, je na dotyčný trés Iný čin ustanove
ný v zákone fažký žalár.

(3) Ak stanný súd vysloví trest smrti, 
usnesie 6a hneď po vyhlásení rozsudku 
v neverejnom zasadnutí, vypočujúc vojen
ského prokurátora, či odporúča udeliť od
súdenému milosť, ako aj aký trest by bol 
primeraný namiesto trestu smrti v prípade 
udelenia miJosti. Ak stanný súd odporúča 
udeliť odsúdenému milosť, predloží spisy 
so svojím posudkom Ministerstvu národnej 
obrany. Minister národnej obrany predloží 
v tomto prípade spisy so svojím návrhom 
Kancelárii prezidenta republiky. Stanný 
súd ako aj minister národnej obrany pri
pojí k spisom aj žiadosť o milosť, ktorú 
prípadne podal obvinený alebo v jeho pro
spech iná osoba.

(4) V prípadoch uvedených v § 270 má 
sianný súd vyniesť oslobodzujúci rozsu
dok.

§ 398.
(i) Rozsudok treba vyhotoviť písomne 

a hned verejne vyhlásiť. |

(=)Proti rozsudku stanného súdu niet 
odvolania.

P) Ak stanný súd odporúča udeliť mi
losť podľa § 397, ods. 3, treba výkon 
trestu odložiť až do rozhodnutia preziden
ta republiky o milosti. Ináč treba trest 
smrti vykonať po primeranej lehote, danej 
pre prípravu na smrf, a to zpravidla do 
dvoch hodín. Pred výkonom treba dať od
súdenému podTa možnosti duchovného.

§ 399.

(り Äk stanný súd zistí, že vec ne
patrí do jeho pôsobnosti, alebo ak nemôže 
odsudzujúci rozsudok vyniesC pretot že sa 
nedosiahlo jednomyselnosti, alebo ak sú 
síce proti obvinenému závažné dôvody 
podozrenia, že spáchal trestný čin za vinu 

■mu kladený, avšak nie je možné v zákon
nom čase (§ 394, ods. 5) dôkaz viny pre
viesť a rozsudok vyniesť, prípadne ak 6a 
za pojednávania zistí, že obvinený 6a na
chádza v niektorom zo stavov v § 367 
uvedených, usnesie sa stanný súd, aby sa 
ďalšie pokračovanie podlá stanného prá
va neviedlo.

p) Usnesenie stanného súdu treba oz
námiť obvinenému a vojenskému proku
rátorovi. Vojenský prokurátor učiní čo je 
potrebné, aby sa zaviedlo riadne pokračo
vanie a zároveň rozhodne, či má väzba ob
vineného trvať ďalej alebo nie.

§ 400.
O pojednávaní pred stanným súdom tre

ba spísať zápisnicu podľa ustanovení §§ 
276 až 278; obsah zápisnice obmedzuje sa 
len na najpodstatnejšie body pojednáva
nia. Zápisnicu podpisuje predseda a zápi
sová teL

§ 401.
Ak sa stanné právo zruší, vo všetkých 

este neskončených trestných veciach ako 
aj v tých veciach, v ktorých rozsudok 
ukladajúci trest smrti už bol vynesený 
ale nebol ešte vykonaný, treba pokračova
nie podfa stanného práva zrušiť a zaviesť 
riadne trestné pokračovanie.

§ 402.

Pre obnovu trés tného pokračovania, 
ktoré 6a viedlo pred stanným súdom, pla
tia ustanovenia dielu XXII. Miesto stanné
ho súdu nastúpi za obnovy vojenský súd, 
u ktorého bol stanný súd zriadený.
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DIEL XXX.

Polné súdne pokračovanie,
§ 403.

Ustanovenia predošlých dielov platia aj 
o poFnom súdnom pokračovaní, ak sa v 
tomto diele neuistanóvuje inak, ヽ

§ 404.
OblastoUf v ktorej platí poľné súdne 

pokračovanie, je pole (§ 194, ods. 3 zákona 
č. 131/1936 Sb. z. a n. o obrane štátu).

§ 405.
(9 Súdnu právomoc vykonávajú:
a) poľné súdy ako súdy prvej stolice, 
b) hlavné poľné súdy ako súdy druhej 

stolice.
ド)Obžalobcom je:
a) u poľného súdu poľný prokurátor,
b) u hlavného poľného súdu hlavný 

poľný prokurátor.
(a) Ak nie je inak ustanovené, platia 

o poľnom súde, prípadne o poľnom pro
kurátorovi tie isté ustanovenia ako o vo
jenskom súde prípadne o vojenskom pro
kurátorovi, a o hlavnom poľnom súde prí
padne o hlavnom poľnom prokurátorovi 
tie isté ustanovenia ako o hlavnom vojen
skom súde prípadne o hlavnom vojen
skom prokurátorovi.

§ 406.
Hlavný pofný súd rozhoduje len v troj

člennom senáte.

' § 407.

t1) Ustanovenie § 2, ods. 2 neplatí pre 
poľné 6údne pokračovanie.

(2) V oblasti poľného súdnictva mô
že príslušné veliteľstvo bez súdneho pokra
čovania disciplinárne trestať aj obyčajné 
prečiny a priestupky, ak zákon ukladá ua 
ne len trest peňažný alebo trest na slobo
de neprevyšujúci 6 mesiacov alebo stratu 
hodnosti, a to osobitne alebo spolu a ak 
disciplinárne potrestanie pokladá za do
stačujúce. Veliteľstvo nemôže pokračovať 
podľa ustanovení tohto odseku, ak už po
dalo trestné oznámenie.

C) Ustanovenia § 2, ods. 3 až 5 platia 
primerane aj pre prípady uvedené v ods. 2,

§ 408.
(り Príslušnosť poľného súdu sa vzťa

huje na osoby, ktoré boly chytené alebo sú 

v čase zavedenia pokračovania na do
sah veliteľstvu! u ktorého poľný súd 
pôsobí. Ak by mohla nastať príslušnosť 
viacerých 6údov, je príslušný súd, pri kto
rom p66Gbi poľný prokurátor, ktorý najprv 
urobil opatrenie pre spáchaný trestný čín 
proti páchateľovi.

(2) Súdna príslušnosť sa nemení, ak sa 
neskoršie zmení pobyt obvineného alebo 
dosah moci veliteľstvaf u ktorého poľný 
súd pôsobí.

(3) Aby sa uľahčilo pokračovanie alebo 
z iných závažných dôvodov môže súd (poľ
ný prokurátor) príslušný podľa ods.1 a 2 
postúpiť vec súdu (poľnému alebo vojen
skému prokurátarovi) miesta spáchania 
činu, alebo súdu (poľnému alebo vojenské
mu prokurátorovi) miesta nového pobytu 
páchateľovho.

(リ Ak neskoršie odíde súd (polný pro
kurátor), ktorého príslušnosť bola odôvod
nená podfa ods.1 a 2, na iné miesto, mô- 
ža postúpiť trestnú vec, ak je to účelné, 
súdu (poľnému prokurátorovi), ktorý pri- 
de na jeho miesto alebo inému blízkemu 
súdu (poľnému prokurátorovi).

§ 409.
(*)  Leho ty uvedené v § 214, ods,1 a 2 

neplatia v pofnoni súdnom pokračovaní.
ド)Na podanie znaleckého posudku 

stačí jeden znalec. Ohliadku a pitvu mŕtvo
ly môže vykonaf aj jeden lekár.

(a) Obhajcom môže byf aj dôátojník, 
ktorý nie je justičným dôátojnikom, ale 
má právnické vzdelanie.

§ 410.
(り Odvolanie nemá miesta, ak bol roz

sudok vynesený v oblasti obkľúčenej ne- 
priateTom, v ktorej niet hlavného poľného 
súdu.

(=)Lehota na ohlásenie*  odvolania (§ 
303) a na odpoved na odvolanie (§ 306, 
ods. 3) činí jeden deň; lehota na odôvod
nenie odvolamia (§ 305, ods.1)činí tri dni. 
Všetky vojenské osoby v činnej službe 
môžu ohlásenie i odôvodnenie odvolania, 
ako aj odpoveď podaf u nadriadeného ve
liteľstva.

(3) O odvolaní rozhoduje hlavný pofný 
6úd v neverejnom zasadnutí, na ktorom sa 
zúčafitní okrem členov odvolacieho súdu a 
zapisovateTa len hlavný poľný prokurátor. 
Na zasadnutí, v ktorom sa prednášajú ale
bo prevádzajú nové dôkazy, má sa zúčae卜 
nif aj obhajca. Ak by pribranie zvoieného
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obhajcu znamenalo prieťah, alebo ak ob
žalovaný nemá obhajcu, treba mu v ta
kýchto prípadoch obhajcu ustanoviť.

§ 411.

Trestným rozkazom možno v poľnom 
súdnom pokračovaní uložiť trest na slobo
de do troch mesiacov alebo trest peňažný 
do Ks 10.000, alebo oba tieto tresty, ako 
aj zhabanie a prepadnutie predmetu.

§ 412.

(*)  Výkon, odklad a prerušenie trestu 
nariaďuje veliteîi u ktorého účinkuje poľ
ný súd( ktorý v prvej stolici rozhodol.

ド)Odklad a prerušenie trestu na slo
bode môže tento velitef povoliť aj v prípa
doch vyhradených hlavnému vojenskému 
prakurátorovi, a smie odložif aj vykonanie 
trestov na slobode prevyšujúcich dva 
roky.

C) Odklad alebo prerušenie trestu na 
slobode môže povolif tento velitel aj na 
neurčitý čas, ak ide o vojenskú osobu 
v činnej službe alebo osobu, ktorej pra
covné sily sú potrebné v záujme abrany 
štátu.

(リ Odklad alebo prerušenie trestu mož
no povoliť aj bez žiadostí.

§ 413.

Ak stanný polný súd vysloví trest smr
ti, usnesie sa v neverejnom zasadnutí hned 
po vyhlásení rozsudku, vypočujúc poľného 
prokurátora, či odporúča udelil odsú
denému milosť, ako aj aký trest by bol 
primeraný namiesto trestu smrti v prípa
de udelenia milosti. Stanný poľný súd 
predloží spisy 60 svojím posudkom velite
ľovi, u ktorého účinkuje. Tento veliteľ 
rozhodne, čí 6a má trest smrti vykonaf, 
alebo či sa majú spisy 6 jeho návrhom a 
s posudkom stanného súdu predložiť Mi
nisterstvu národnej obrany. Ak rozhodne 
veliteľ, že sa spisy majú predložiť Mini
sterstvu národnej obrany, vyčká sa 6 vý
konom trestu do rozhodnutia prezidenta 
republiky, ktorému vec minister národnej 
obrany na rozhodovanie predložil v opač
nom prípade sa trest vykoná.

§ 414.
Návrh na obnovu trestného pokračo

vania, prevedeného pred poľným súdom( 
podáva 6a u hlavného vojenského súdu; 
tento súd určí, ktorý vojenský eúd je prí
slušný na pokračovanie podľa dielu XXII.

k
§415.

Ak obžalovaný po vynesení rozsudku 
vojenského súdu odišiel do oblasti poľných 
súdov, rozhoduje sa o odvolaní podTa usta
novení dielu XX. Obžalovaného však ne
treba o termíne odvolacieho hlavného po
jednávania upovedomiť, ale mu treba usta
noviť vždy obhájcu, ak sa na odvolacom 
hlavnom pojednávaní nezúčastní jeho zvo
lený obhajca.

§ 416.
Ak sa proti obvinenému vedie trestné 

pokračovanie pred poľným prokurátorom 
prípadne poľným súdom, a obvinený sa 
vzdialil z oblasti poľných súdov pred vyne
sením rozsudku, môže sa vec postúpiť vo- 
jenfikému prokurátorovi prípadne vojen- 
fikému 6Údu, príslušnému podfa jeho no
vého pobytu.

§ 417.
■ Ak sa skončí čas, na ktorý platí poľné 

súdne pokračovanie, postupuje 6a podľa 
predošlých dielov. V tomto prípade o od
volaniach podaných proli rozsudkom poľ
ného súdu rozhoduje podľa všeobecných 
ustanovení hlavný vojenský súd.

DIEL XXXI.
Záverečné ustanovenia.

§418.
Uvodzovací zákon určí, kedy nadobud

ne tento zákon účinnosť. Zákon vykoná 
minister národnej obrany 60 zúčastnenými 
ministrami.

Dr. Tiso v. r. 
Dr, Sokol v. n 
Dr. Tuka v. r.

Čatloš v. r. 
Mach v. r. 
Sivák v. r. 

za múiislra Dr. Fritza

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra é.12
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OBSAH: 233. Vyhláška ministra financi!, ktorou sa uverejňuje opalrenie Slovenskej národnej 
b皿ky o úprave platobného silyku medzí Slovenskou republikou a Nezávislým Stálom 
Chorvátsko.

233.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 21.októbra 1941

ktorou sa uverejňuje opatrenie Sloven
skej národnej banky v Bratislave o úprave 
platobného styku medzi Slovenskou re
publikou a Nezávislým štátom Chorvátsko.

Podľa § 4 vládneho nariadenia č. 159/ 
1931 Sb. z. a n” § 4 vládneho nariadenia 
č. 179/1931 Sb. z. a n., § 2 vládneho na
riadenia č. 55/1933 Sb. z. a n. a § 1 vlád
neho nariadenia č. 3/1939 SI. z. vyhlasu
jem opatrenie Slovenskej národnej banky 
v Bratislave č. 34.

Dr. Pružinský v. r.

Opatrenie
Slovenskej národnej banky

， v BratisEäve
(č. 34)

zo dňa 21.októbra 1941
o úprave platobného styku medzí Sloven
skou republikou a Nezávislým štátom 

Chorvátsko.

§ 1.
K uskutočneniu platieb, uvedených v § 

2 a 3, medzi Slovenskou republikou a Ne
závislým slàlom Chorválisko slúži sberný 
úct A. a sberný účet B. Charvátskej štát
nej banky v Zágrebe u Slovenskej hypo*  
tečnej a komunálnej banky v Bratislave 
(v ďalšom texte „Sberný účet A” a „Sber
ný účet B") a rovnaké účty Slovenc»kej 
národnej banky v Bratislave u Chorvát
skej štátnej banky v Zágrebe. Účty znejú 
na slovenské koruny a sú bezúročné.

Cez „Sberný účet A" môžu sa konaf 
Lielo platby:

a) Platby za tovar, ak záväzok k pla
teniu nevznikol pred 10. aprílom 1941;

b) platby za výdavky zo vzájomného 
zošľach(ovacieho styku v mzde;

c) platby za železničné a riečne do
pravné;

d) platby za vedľajšie trovy vyplýva
júce z tovarového styku, ako napríklad 
uskladňovacie trovy, autorské a patentné 
poplatky, trovy za reklamu obchodného 
rázu, odmeny a výdavky zástupcov a pod.

§ 3.

Cez ‚‚Sberný účet B" môžu sa konaf 
tieto platby:

a) platby diplomatickým a konzulár
nym zástupcom;

b) úspory chorvátskych príslušníkov na 
Slovensku a slovenských príslušníkov v 
Chorvátskuj ak tieto neprevyšujú sumu 
Ks 2000.—, poťažne Kn 3000.— pre príjem
cu za mesiac;

c) platby na cestovné ciele pre osobu 
na mesiac do výšky Kn 8000.一‚ poťažne 
Ks 5000.— až do celkovej sumy Ks 
500.000.— ročne;

d) všetky ostatné finančné platby, ak 
tieto boly vopred «chválené devízovými 
inštitúciami obidvoch štátov.

§4・

(l) Slovenské koruny na chorvátske 
kuny a chorvátske kuny na slovenské ko
runy budú sa pri platbách cez clearing 
prepočítavať pri kurze, ktorý 6a bude 
uverejňovať v kurzovnom liste Bratißlav- 
skej burzy pod označením „Zagreb 一 clea
ring*'.

ド)Záväzky znejúce na tretiu menu, 
prepočítajú 6a na Slovensku na slovenské 
koruny a v Chorvátsku na chorvátske 
kuny na základe úradného stredného kur
zu príslušnej meny, značeného v Bratisla
ve, poťažne v Zágrebe v deň predchádza*  
júd platbe.

Cen& 1.—Ks,
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§ 5.
(り Slovenský dlžník, ktorého záväzok 

znie na slovenské koruny, zbavuje sa svoj
ho záväzku složením dlžnej sumy na clea
ringový účet Chorvátskej štátnej banky.
ド)Slovenský -dlžník, ktorého záväzok 

znie na chorvátske kunyf zbavuje sa svoj- 
záväzku až vtedy( keď chorvátsky veritel 
dostal plnú sumu svojej požiadavky v 
chorvátskych kunách.

(3) Slovenský dlžník, ktorého záväzok 
znie na tretiu menu, zbavuje sa svojho 
záväzku až vtedy, ked chorvátsky veritel 
dostal v charvátskych kunách plnú proti
hodnotu svojej požiadavky, prepočítanú 
podfa úradného stredného kurzu prísluš
nej meny, značeného v Zágrebe v den vý
platy.

(')Chorvátsky dlžník, ktorého záväzok 
znie na chorvátske kuny, zbavuje sa svoj
ho záväzku složením dlžnej sumy na clea
ringový účet Slovenskej národnej banky.

E) Chorvátsky dlžník, ktorého záväzok 
znie na slovenské koruny, zbavuje sa svoj
ho záväzku až vtedy, keď slovenský veri
teľ dostal plnú sumu svojej požiadavky 
v slovenských korunách.

f) Chorvátsky dlžník, ktorého záväzok 
znie na tretiu menu, zbavuje 6a svojho 
záväzku až vtedy, keď slovenský veritef 
dostal v slovenských korunách plnú proti
hodnotu svojej požiadavky, prepačitanú 
podlá úradného stredného kurzu prísluš
nej meny, značeného v Bratislave v deň 
výplaty.

Výplaty príjemcom budú 6a prevádzať 
v mene príslušného štátu v chronologic
kom poradí vplatov a v rámci krytia.

Súkromné kompenzácie medzi dovoz
cami a vývozcami, poťažne medzi dlžník*  
mi a veritelmi sú zásadne neprípustné.

§ 8.
C) Vzájomné úhrady záväzkov, vznik

lých pred 10. IV.1941,budú 6a prevádzať 
cez „Likvidačný účet" chorvátskej štátnej 
banky, Zagreb u Slovenskej hypotečnej a 
komunálnej banky v Bratislave a cez 
„Likvidačný účeť*  Slovenskej národnej 
banky v Bratislave u Chorvátiskej štátnej 
banky v Zágrebe.

(り Obidva, účty znejú na slovenské ko
runy a sú bezúročné.

(a) Pre prepočítací kurz, deliberáciu 
dlžníka atď. sú smerodajné ustanovenia 
dohody medzi bývalou Juhoslovanskou 
národnou bankou a Slovenskou národ
nou bankou z 1.augusta 1940.

§ 9.
Slovenská hypotečná a komunálna 

banka v Bratislave bude na krytie mani
pulačných trov vyberať zo súm sklada
ných na clearingové účty a zct súm z nich 
vyplácaných odmenu vo výške 3%〇( naj
menej Ks 5.— z položky j okrem poštov
ného a skutočných trov.

§ 10.
Tato opatrenie platí odo dňa 16. ok

tóbra 1941.
SLOVENSKA NÁRODNÁ BANKA 

V BRATISLAVE
Viccguvernér: ^ám. riaditcf:

Dr. Fundárek v. r. Dr, Virsík v. r.

Tlač: Andrej v Bratislave, Trieda kráľa Alexandra S.12.
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OBSAH： (234,—238.) 234, Zákon, klorým sa mení zákon o hlásení a nútenom prenajme niekto
rých živnostenských miestností, — 235. ZSkan o štálncm diagnostickom veterinárnom 
ústave. — 236, Nariadenie s mocou zákona 〇 úprave obalov na niektoré druhy to
varov, —237, Nariadenie s mocou zákona o prevode hypotekárnych práv v súvislosti 
s koncentráciou peňažných ústavov. — 238. Vyhláška vlády Slovenskej republiky o pre
chode vlastníctva niekiorých židovských nehnutelnoslí na slovenský ílát.

234.
Zákon

zo dna 14. októbra 1941, 
ktorým sa mení zákon o hlásení a núte
nom prenájme niektorých živnostenských 

miestnosti.

Snem Slovenskej republiky 6a usniesol 
na tomto zákone:

Čl.I.

Ustanovenia § 1 zá-kona č. 335/1939 
SI. z. sa zrušujú a nahradzujú takto:

”(リ Vlastník domu, jeho zákonný zá
stupca alebo splnomocnenec, požívateľ do
mu a vôbec prenajímateľ takých obchod
ných a živnostenských miestností a k tým
to patriacich skladov a iných vedľaiších 
mieslností, ktoré následkom odňatia živno
stenského oprávnenia alebo iného jeho zá
niku sa nepoužívajú na obchodné a živno
stenské ciele, je povinný tieto do 15 dní 
oznámil obecnému (mestskému) úradu a na 
prikáž okresného (mestského notárskeho) 
úradu prenajať ich do 15 dní po právoplat
nosti príkazu úradom určenému nájomcovi.
ド)Okresný (mestský notársky) úrad 

môže určiť nájomcu do 31.decembra 1941 
kedykoľvek, ale len za predpokladu, že 
iné vhodné miestnosti v obci (meste) za 
obvyklú cenu bez tohto úradného zásahu 
nie je možné získaC.

(3) Nájomné smluvy uzavreté po 1.júli 
1941 bez úradného príkazu môže okresný 
(mestský notársky) úrad vyhlásit za práv
ne neúčijiné a môže miestnosti uvedené v 
ods.1 prikázaf nim určenému nájomcovi. 
Z titulu vyhlásenia smluvy za neúčinnú ne
možno uplatňovať náhradu škody.1

Čl.II.
Tento zákon pla<lí a nadobúda účhmosť 

dňom vy hlás eolia; vykonajú ho ministri 
vnútra, hospodárstva a pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Sivák v. r.
Dr. Medrický V. r. aj zamin“lraDr. fritza

235.
Zákon 

zo dna 14. októbra 1941
o Štátnom diagnostickom veterinániom 

ústave.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákon e:

§ 1.
C) Pri Ministerstve hospodárstva zria

ďuje sa Štátny diagnostický veterinárny 
ústav (v ďalšom texte „Ústav").

(り Minister hospodárstva môže podľa 
potreby zriadit pobočky Ústavu.

Úlohou Ústavu je:
a) vyšetrovať choroby a najmä nákazy 

zvierati robiť pokusy na ich objasnenie a 
byf oporou pre štátnu veterinárnu správu 
pri ich tlmení,

b) napomáhaf veterinárov v ich odbor
nej a vedeckej činnosti,

c) vyrába E očkovacie látky pre veteri
nárne účely.

§ 3.
円 Ústav má svoju správu a svoje od

borné vedenie.

Cena 1.—
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(=)Na čele Üstavu stojí veterinár ako 
riadite! Üstavu. Agendu Üstavu vykonáva 
potrebný počet veterinárov a iných zamest
nancov.

S 4.
Veterinári ako aj iní zamestnanci Usta

vil, ktorí sú bezprostredne vystavení ne
bezpečenstvu infekcii, majú nárok na úra
zové poistenie. Výšku poistnej sumy určí 
vláda usnesením.

§ 5.
(り Organizáciu a pôsobnosť Üstavu 

upraví vláda nariadením.
ド)Systemizáciu služobných miest Üsta

vu určí vláda usnesením.

§ 6.
Üstav je oprávnený požadovať od strá

nok za výkony, konané na ich žiadosť 
alebo v ich záujme, osobitné poplatky po
dľa tarifyl vydanej Ministerstvom hospo
dárstva.

§ 7.
Osobné a vecné udržovacie výdavky 

Üstavu sa zaistia v štátnom rozpočte.

§8.

Tento zákon platí a nadobúda účin- 
nost dňom vyhlásenia； vykoná ho minifiter 
hospodárstva spolu so zúčastnenými mini
strami.

Dr, Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.
Dr. Taká v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. t.
Dr. Medrický v. r.

236.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 17. októbra 1941

o úprave obalov na niektoré druhy 
tovarov.

Vláda Slovenslcej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. mriaduje:

Minister hospodárstva sa splnomocňuje, 
aby vyhláškou v Úradných novinách upra

voval hnar a rozmery obalov (nádobjt v kto
rých sa dávajú do obehu niektoré druhy 
tovarov,

§ 2.
Nezachovamîe predpisov vydaných po

dľa § 1 trescú ako priestupok okresné 
(š tátne policajné) úrady peňažným trestom 
od 100‚一 Ks do 50.000.— Ks, ktorý sa má 
v prípade nevymo之iteľnosH pr&misiniť na 
zatvorenie od 1 dňa do 30 dní.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinínosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnianými miindlsitramil

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Medrický v. r. Sivák v. r.
Stano v. r. Čatloš v. r.
Dr. Fritz v. r. Dr. Pružinský v. r.

237.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 17. októbra 19@1 

o prevode hypotekárnych práv v súvislosti 
s koncentráciou peňažných ústavov.

Vláda Slovenskej republilcy podľa § 44 
zálcona č. 185/1939 SI. z. nariaduje:

J1) Peňažný ústav, ktorý na základe prí
kazu Múiiôterstva íinancií (§ 7, ods.1 na
riadenia s mocou zákona č. 11/1941 SI. z.) 
alebo na základe dohody schválenej Mi
nisterstvom financií prevádza vcelku alebo 
zčasti 6Vge aktíva a pasíva na preberajúci 
peňažný ústav, je oprávnený právny po
mer, ktorý vznikol z poskytnutia rámcové
ho úveru medzi ním ——aiko veriterom — a 
dlžníkom vecným a. osobným； previesť na 
pieberaŕúci peňažný ústav spolu s káne- 
ným hypotekárnym záložným právom v do
terajšom po.zemnoknižnom poradí.

(5) Pre'benaijúci peňažný ústav pri cel
kovom prevode právneho pomeru (ods.1) 
na základe osvedčenia o prevode, vystave
ného vo forme listiny spôsobilej j>re po- 
zemnoknižný vklad, a na základe pôvodnej 
úver zabezpečujúcej listiny má nárok na
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poizernnoknižný vklad prevodu kaučného 
hypotekárneho záložného práva a právne
ho pomeru, plynúceho z povoleného rám
cového úveru.

§ 2.

Hypotekárne záložné práva, zriadené 
v prospech peňažného ústavu, ktorý podľa 
§ 1,ods.1 prevádza svoje aktíva a pasíva 
vcelku alebo zčasti na pneterajúci peňaž
ný ústav, prechádzajú a vkladajú sa v jeho 
prospech v doterajšom poradí, pričom ob- 
dobne platí ustanovenie § 1,ods. 2.

§ 3.

Toto nariadenie nadobúda úči-nnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho mia的ter fi
nancií s ministrom pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v, r.
Dr. Medrický v. r. Sivák v. r.
Stano v. r. Čatloš v. r.
Dr. Fritz v. r. Dr. Pružinský v. r.

238.

Vyhláška 
vlády Slovenskej republiky 
zo dňa 30. októbra 1941

o prechode vlastníctva niektorých židov
ských nehnuteľností na slovenský štát.

Vláda Slovenskej republiky podľa 
§ 191( ods.1 nariadenia č. 198/1941 SL z. 
nariaďuje:

§ 1.

NehnuteTný majetok Židov a židav- 
6kých sdružení — vynímajúc nehnutelný 
majetokf ktorý treba považovať za polno- 
hospodáreku nehnuteľnosf alebo majetko
vá podstatu podnikov a lekární (§§ 151, 
167 až 190 a 102 až 109 nár. č. 198/1941 
SI. z.) — stáva ea dňom 1.novembra 1941 
vlastnictvom slovenského štátu (Ústredný 
hospodársky úrad).

Tuka n, r.

Tlač: Aodrej e Bratislave, Trieda krWfa Alexandra č 12
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/e vydávaný podľa zákona č. 11/1940 SI. z.ひ jazyku slovenskom.
Predplatné na jeden rok cini v tuzemsku 720 Ks. do zahraničia 

170 Ks s výhradou prípadného zvýšenia pri nepredvídaných okolno
stiach (pri nepomerne veľkom zvýšení výrobných výdavkov alebo 
mimoriadne veľkom rozsahu zákonníka) o treba ho zaplatit naraz 
najneskoršie do 75. marca príslušného kalendárneho roku.

Kfo zašle nejakú sumu na nový ročník po 15 marci, bude pokla
daný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako záloha na 
konečnú cenu celého ročníka; pritom záloha bude vyúčtovaná po 
ukončení ročníka podľa súhrnu cien jednotlivých čiastok.

V drobnom predaji účtuje sa Slovenský zákonník za kaidú stra
nu 20 halierov, najmenej však 1.—Ks.

Cena jednotlivých čiastok objednaných do cudziny je o 50% 
uyššŕa； za ŕú/o cenu zasielajú sa objednané čiastky zákonníka poštou 
po predchddzロ］ucom zaplatení.

Novo vydané a doteraz uyšlé čiastky predávajú sa i u kníh
kupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymieňajú a neberú nazpäť,
Vypovedal ďalšie odberanie zákonníka možno len písomne pred 

koncom roka pre rok budúci.
Nedošlé akbo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do štyroch týždňov po ich vydaní; ak neboly 
リ tejto lehote reklamované, dodajú sa len po zaplatení ceny prísluš
nej čiastky.

Platby nech sú poukazované výhradne na šekový účet u Poštovej 
sporiteľne 1*  10*  2 (Predsedníctvo vlády 一• Slovenský zákonník a 
Uradn® noviny. Bratislava.) Platenie poštovými známkami sa nepriii*  
ma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ (odbera
teľ)zo svojho.

Pri objednávkach 〇 reklamáciách treba uviesf číslo čiastky /q nie 
čislo normy J s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII 
SLOVENSKÉHO ZÁKONNÍKA 

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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Čiastka 65, Vydaná dňa 5. novembra 1941. Ročník 1941.

OBSAH: 239. Vyhláška ministra zahraničných vedi ktorou sa uverejňuje dohoda medzi Sloven
skou republikou, Nemeckou ríšou a Mttdarským kráľovslvom o privilegovanej želez
ničnej peážnej preprive cez Engcrau (Petržalku) a Brali$la,vu-Nov6 Meslo.

239.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dna 10. októbra 1941

o dohode medzi Slovenskou republikou. 
Nemeckou ríšou a Maďarským králov- 
stvem o privilegovanej železničnej peáznej 
preprave cez Engerau (Petržalku) a Bra- 

üslavu-Nové Mesto.
Dňa 14. júna 1941 v Budapešti podpí

sali splnomocnení zástupcovia Slovenskej 
republikyi Nemeókej ríše a Maďarského

krárov&tva dohodu o privilegovanej želez
ničnej peážnej preprave cez Engerau (Pe
tržalku) a Bratifilavu-Nové Mesto.

Preizident Slovenskej republiky dňa 27. 
augusta 1941 dohadu túto ratifikoval.

Posledná ratifikačná listina uložila sa 
dna 15. septembra 1941 na Kráľovskom 
maďarskom ministerstve zaliraničných vecí 
v Budapešti, ktorým dňom nadobudla do
hoda padľa člániku 8 účinnosť.

Dohoda sa uverejňuje v nemeckom pô
vodnom znení a v slovenskom preklade.

Dr. Tuka v. r.

Cena 1.20 Ks.
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21blommcn

jwifdjcn bcm Dcutf力cn SHcid), ber Glowalif^cn 9icpublií unb bcm Äönigteit^ Ungarn 
übet ŕdcidjtcrtc €tfcnbaf)nbur(^gang5PcrkI)rc über €ngerau unb Bratislava-Nové Mesto 

(^rcôburgí9ícuftabt)

Das Gcutfdjc 货cid), bic 6loroafifd)c ¾cpubíif unb bcis Äönigreid) Ungarn I)abcn ben 
ÎBunfdj, cricidjtcrtc (SiicnbaljnburdjgangsDcrtdjre über «Sngcrau unb Bratislava-Nave 
Mesto (^prcijburq=9ìcu[tabt) cinjurid)tcn,

¢5 [jáhen í»aíjcr 311 SScDoHmädjtigtcn ernannt:

Act c u t í d) c Sicidjsfanjlcr: 
öen au^crorbcntlidjcn (Sefanbten unb bcuoHmädjtigtcn SJUnifkr, 

另cm】 2)r. Òtto Don Ærbmannâborff 
unb

ben Abteilungsleiter im ÍXcidjsDcrľc^rsminiftcrium,
另cirn SRiniftcrialbirigcntcn Dr・浜作れ询 ípifdjcl.

De! 平工äfibent ber 61 oro a fi fen SRcpublif :
ben Qu^crorbcntli^cn Gcfanbtcn unb bcuoIlTnädjtiglcn SHiniÌtcr, 

另erm Er. 3án 6ptšiaE 
unb

ben 平rdRbiaゆef bes SRinifteriums für ScrFc^t unb öffentliche Arbeiten,
j^ertn 3ng. 3oan ®icft,

Seine DuTcf)[au(f)t ber SHcicfjSDcrroefcr 
bes ^önigreidjs Ungarn :

ben £cgationstat,
另erm Dr. grana破れ员呻中JJorgN由 

unb
ben 6cHionsd)cf im 2Jliniftcrium für 另anbei unb S3crlcl)r,

另errn £エ・ SSertalan non SJálfap,

bie nad) Prüfung il)rer in guter unb gehöriger 5orm befunbenen 出oUma^ten foígcnbes 
Dcrcinbart Ijabcn:

QIrti f cí 1

1 .(Ein crlcidjtcrtcr 3)urd)gang5Dcr!c^r roitb jugcíajyen
a) Don ungarift^cn 58aí)nl)ofcn na力 ungaciゆen SBaljnljöfcn über bic Strede ber Deuts 

fdjen ¾cidjsbaíjn íngcrau (Srenje (Oroszvár)—(Sngcrau (Srenje (Bratislava [平re加 
bürg]) unb bic 6trc(fe ber 6Ioroafif(^cn 6taatsbn!)nen Bratislava-Nové Mesto ($ßrcfj= 
burg=í)ícufŕabt) ötaatsgrenje—Uszonötantsgrenac ober in umgefeljrtcr 9iid)tung.

b) non ungariidjen ungati他en ®ai)nl)ofcn über bie Strede ber Dcutfdjcn
駅eiesbaljn &ngcrau (Srcnjc (Oroszvár)—(£ngerau (Srenjc (Bratislava [¾Jreßs 
burri]) unö bie ôtrcďe ber 6Ioroafif(f)en Staatsbníjncn Bratislava-Nové Mesto 陣rcj# 
burg=9ícuftabt) 6taatsgrcn3c—čeklís Gtaatsgrcnjc ober in umgcEc^rtcr ¾idjtung.

c) non fíoroatifdjen 25af)n^ôfcn na力 ungarifdjen í8al)ní)ôfcn über bic Strede ber f euh 
fdjen ¾cidjsbaíjn &gcr(iu Ôrcnjc (Bratislava [平reRburg])—(Sngcrau (Srcnjc (Orosz
vár) oder in umgefcljrtcr ¾idjtung.
2. Die unter ?ßunft a) unb c) bc3cid)ncten Dur^gangsDcrfcíjre gelten für Çerfonen, 

(5cpäď, (Êjprcfjgut, (Sütcr, Icbcnbc fiere unb 乎oft『ad)en; bet unter 平unft b) genannte 
2>urd)gang5DcrfcI)T für (Suter unb Icbenbc Niere.
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(Preklad.)

Dohoda
medzí Slovenskou republikou^ Nemeckou ríšou a Maďarským kráľovstvom o pri
vilegovanej železničnej peážnej preprave cez Engerau (Petržalku) a Bratíslavu- 

Nové Mesto.
Slovenská republika, Nemecká ríša a Maďarské kráFovstvo prejavujú želanie 

zaviesť cez Engerau (Petržalku) a Bratislavu-Nové Mesto privilegovanú železničnú 
peážnu prepravu.

Pre tento účel za svojich splnomocnencov vymenovali:

Prezident Slovenskej republiky: 
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného miaístra 

pána Dr. Jána Spišiaka 
a 

prezidi&lneho £éfa Ministerstva dopravy a verejných prác 

pána Ing. Ivana Viesta,

Nemecký ríšsky kancelár: 
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra 

pána Dr. Ottu von Erdmannsdorifa 
a 

odborového prednostu ríšskeho ministerslva dopravy 

pána ministerského dirigenta Dr. Fridricta Pischela,

Jeho Výsosť regent Maďarského kráfovstva: 
(egaiaého radcu

pána Dr. Františka von Rosty-Forgách 
a

sekfného Šéfa Minislerslva obchodu a dopravy 

pána Dr. Bertalana von Válkay, 

klori po preskúmaní svojich splnomocnení, nájdených v dobrej a náležitej forme, 
dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1.
1 .Privilegovaná peážna preprava sa pripúšťa 

a) z maďarských staníc do maďarských staníc por trati ríšskonemeckej železnice 
Petržalka hranica (Engerau) (Oroszvár)—Petržalka hranica (Engerau) (Bratislava) 
a po trati slovenských Štátnych železníc Bratislava-Nové Mesto, štátna hranica 
—Üszor一štátna hranica alebo v opačnom smere.

b) z maďarských staníc do maďarských fitaníc po trati ríšskonemeckej železnice 
Petržalka hranica (Engerau) (Oroszvár)—Petržalka hranica (Engerau) (Bratislava) 
a po trati slovenských štátnych železníc Bratislava—Nové Mesto štátna hra
nica—Čeklís štátna hranica alebo v opačnom 6mere.

c) zo slovenských staníc do maďarských staníc por trati ríšskonemeckej železnice 
Petržalka hranica (Engerau) (Bratislava)—Petržalka hranica (Engerau) (Oroszvár) 
alebo v opačnom smere.

2. V bodoch a) a c) uvedené peážne prepravy 6a vzťahujú na. osoby, batožiny, 
6pešniny( nákladný tovarf živé zvieratá a poštové zásielky; v bode b) označená 
peážna preprava na nákladný tovar a živé zvieratá.
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Princi 2
1 .Dホ ÍScfôrbcrung erfolgt in gcídjľoffcncn Sügcn dI)ik 5palt nuf bcutf力cm ©cbict 

u n b jwar, fofcrn nidjt in ¾íusnaljmcfättcn für cinjclnc 3iigc jmifd^cn ben beteiligten 
■üScrujaitiincicn eine abmcid)cnbc Regelung getroffen wirb, mit ungariftfjen Holomotinen 
unö Liiiçinrifdjcin 3ugpcr(ona[. Aies gilt nid)t für ben 田crfcl)r Bratislava-Nové Mesto 
Cÿrcfiburg=9îcuftabtj—Čeklís etaotsgrenje ober umgctcljrt [îlrtifel 1‚用ロnft b)].

2 . 5)as ®n： unb ^[usftcigcn, bas öffnen ber gcnítcr unb îüren, bas ^ereinnc^men 
unb 5)inausgcbcn non (Segenftünben, bas Æin? unb 2luslabcn Don (Siitern unb bie 弘ル 
nM)mc DDn amtli^cn SScrfdjIüifcn ift auf ben Í>urd)gangsftreďen Dcrbotcn.

¾lrtifcl 3
1. Die ¾cifcnbcn unb bie beförberten (5cgcnftänbc ftcl)en wäljrenb ber í>urd)fal)rt 

burd) bas bcutfdjc Staatsgebiet unter 力er unb mäl)renb ber 3>urd)fal)rt ôurd) bas 
(Ion)ali[d)c 6taatsgcbiet unter floroatifdjcr 6taatsl)Dl)cit

2. Die (Jiícnbal)nbcamtcn ber bur^qangsbcrc^tigtcn 田ermultung üben in ben Aurヵ 
gangsjügen bic 25aí)npDlijei nad) ben ÍÔorfdjriftcn iìjrcr Sßcrroaltung aus. Aie 25eamtcn 
Se% Durd)gang9ftaatcâ Ijaben fie hierbei möglid)ft 3U untcritütjcn.

3. 3n ben í>urd)gangsDcrfel)rcn wirb SScförbcrungsftcuer (Î3crfcl)rsftcucr) ausft^Iieft= 
lid) gugunften b es 6taatcs, bem bie burd)gangsbcrcd)tigte <£ifcnbal)nucrn)altung angcljôrt 
unb nad)或口ggabe feiner (Scfc^c erhoben.

4. Aie 5)urd)gangsDcr!cI)rc finb ddr allen ^ßafj=, 3〇Ù= unb î)cDifenfôrmIid)fciten b” 
freit. 3bUe unb [onfRge Abgaben werben nidjt erhoben.

火cifcnbe über 15 3a【)rc müiien wäljrcnb ber 5)urd)faí)rt in ber £agc fein, fi力 übci 
il)rc ißerjon burd) einen amtlid)cn £id)tbilbauswcis ausjuweifen. Äinber unter 15 3aMe 
bebürfen feines 2Iusweifcs, wenn fie in Begleitung cqicljungsbcrcc^tigtcü (£rwad)fcncx 
reifen; anbernfaHs genügt ein amtlicher Ausweis o^nc £id)tbilb.

5. Die 甲0附啊所4e ÌBcÌjanbÌung ber (Sifcnbaljns，察olireiエ,3オ: unb ^oftbcbicnftcs 
ten fornie ber mit iijrcr 2)icnftauffi^t betrauten ÍBcamten ridjtet 岡 bei ber Ausübung 
bes Dienftes inncrijalb ber 2)urd)gangsDcrfcí)rc nad) ben jeweils im 23erl)äítnis 3u)ifd)cn 
bcm 5)cutíd)cn 货ci由，ber ölowatiidjcn ¾cpubli! unb bem ÄÖnigrcitf) Ungarn aĽgcmcin 
für ben (Srcnjübcrtritt ber Säcbicnjtctcn im (Srenjgebiet gcltcnbcn Sßaftbcitimmungcn.

6. Sas 5)cut[d)c 巩ゼキ ift berechtigt, bic ben erlcidjtcrtcn 3>urd)gangsDcrîcI)icn bi  
ncnòen gefdjiûffcncn güge bur力 æcbicnitctc feiner 筆〇セ近二 unb 3oUbM)6rben Dom letjten 
9Iní)aítcbQÍ)n()of Ďes einen 9ía¾barftaatcs bis 311m erften SUnljaltcbaljuljof bes anberen 
9îüd)barftaatcs begleiten 311 laffen. Die ^Beförderung bet ÍScgleitbcamten erfolgt in ben 
i)urd)gangsjügcn fowie in 3ügcn, bic jur ^in= ober 紀ücffaljrt ju ober Don ben îlnljaltcs 
bafjnl)öfcn benutjt werben, toftcnlos.

*

△en öeutfd)cn 弟egleitbeamten ift au^cr mit ber €ifcnbal)n bet (Srenjübertritt in 
ober jur Ausübung Ďes Dienftes m让 oĎcr 0りne Jaíjrjeug au(f)über bic (Srenjübergangss 
fŕcíícn auf ber ©onaubtiicfe bei Bratislava (^rcfjburg) unb auf ben 6trafjcn (Sngerau一 
Oroszvár unb Äittfec—Oroszvár unb ber 赳 ben fíowafifd)en unb ungarifdjcn 
<5rcH3baI)nI)Dfen jum ÍBcfteigen bes ju beglcitcnbcn 3U9CS 山川。weiteres geftattet. 58on 
biefen Beamten Genügte SeförbcrungsmittcI (Jaljrräber, Äraftfa^cugc unb bcrglcidjcn) 

"biciben unter ber 23cbingung ber 员üdbringung frei DDn 3öUen unb fonftigen Abgaben 
unb Gebühren. 2Iudj foweit ber Übertritt nid)t mit ber (£i|cnbnl)n erfoigt, finbet auf bic 
ipnßtct^nif^e S5cl)anbiung ber æegicitbcamtcn 3>ffc^ 5 cntfprcdjenb 9Inwcnbung.

Dicfe SBeftimmungen gelten finngemä^ für bie Begleitung burrf, fiowafifdje 率べホレ 
unb 3Mbeamte non Bratislava (îircfjburg) bis Uszor unb umgcfd)rt.

Die SBcglcitbcamtcn ber Dcrtragf^Iicßcnbcn Eeile bürfen il)rc oorfdiriftsmäbigc 
í)icnfttkibung unb i^re Dienftwaffen (6citcngcwcl)r unb ^iftolc) tragen.

7. Deutle unb flowafif中e 3>urd)fu^n)crbDtc, bie aus (öriinben ber öffcntlidfjcn Gi； 
4cri)cit ober juin 6^uljc ddk OTenfdjcn, Niere ober ^fianjen crlaffcn finb, gelten au由 
für bic crici由terte î)ur^gang5Dcrfc^rc•A附 ift bic unmittelbare 5)uri|ful)t con Tieren, 
ticrifdjcn Zeilen, (fracugniffcn,况的加淞n unb (Segenftänben, bic Präger bes ¾Inftedungs= 
ftoflcs fein fünnen, in joKamtli^ Dcrfd)[offcncn (fifenba^nwagen ol)nc bcutfdjc unb floma」
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Článok 2,
1,Preprava sa deje v ucelených vlakoch bez zastavenia na nemeckom území, 

a td| nakoľko vo výnimočných prípadoch pre jednatlivé vlaky medzi zúčastnenými 
správami nebude odchylnej úpravy, maďarskými rušňami a maďarským vlakovým 
pensonálom. Toto neplatí pre prepravu Bratislava-Nové Mesto-Čeklís štátna hra
nica alebo opačne (článok 1(b ad b).

2. Nastupovanie a vys tupovanie, otváranie oblokov a dverí, podávanie a vydá
vanie predmetoVf nakladanie a vykladanie tovaru a odobieranie úradných uzáve
rov na peážnej tratí je zakázané.

Článok 3.
1,Cestujúci a prepravované predmety podliehajú počas priechodu nemeokým 

štátnym územím nemeakej a počas priechodu elovenským štátnym územím sloiveair 
skq š tá tmej výsositi.

2. Železniční zamestnanci k priechodu oprávnenej správy konajú v peážnych 
vlakoch železničnú policajnú službu podTa predpisov ich správy. Zamestnanci prie
chodového štátu majú týchto pritom podfa možnosti podporovať.

3. V peážnej preprave vyberá sa prepravná daň (dopravná daň) výlučne v pro
spech štátu k priechodu oprávnenej železničnej správy a podfa jej zákonov.

4. Peážne prepravy sú cslobodené ad všetkých pasových, colných a devízo
vých opatrení. Clá a iné dávky sa nevyberajú.

Ceálujúci starší ako 15-roční musia maf pri 6ebe úradnú preukážku 6 podobíz- 
ňau, aby sa mohli v prípade požiadania pri priechode preukázať. Deti mladšie 
ako 15-ročné nepotrebujú nijakú preukázku( ak cestujú v sprievode pre výchovu 
oprávnených osôb dospelých; inak postačí úradný výkaz bez podobizne,

5. Pasové odbavovanie železničných, policajných, colných a poštových zamest
nancov, ako aj úradníkov, poverených služobným dozorom nad týmito, koná sa pri 
výkone služby v peážnej preprave podľa pasových ustanovení, platných v ten 
ktorý čas všeobecne pre prechod hraníc zamestnancov v pohraničnom pásme me
dzi Slovenskou republikou. Nemeckou ríšou a Maďarským kráTavstvom.

6. Nemecká ríša je oprávnená ucelené privilegované peážne vlaky dať spre
vádzať zamestnancami svojich policajných a colných úradov, a to od poslednej za
stávky jedného susedného štátu až k prvej zastávke druhého susedného štátu. 
Preprava sprevádzajúcich úradníkov koná sa v peážnych vlakoch ako aj vo vla
koch) ktorých používajú pre cestu tam a zpät da a zo zastávok, bezplatne.

Nemeckým sprevádzajúcim úradníkom je bez ďalšieho dovolené okrem pre
kročenia hraníc po železnici prekročiť tiež pohraničné prechody na dunajskom 
moste bratislavskom a na hradských Petržalka (Engerau)—Oroszvár a Kitúee 
Oroszvár, či pri výkone, či pre výkon služby s vozidlom alebo bez vozidla ako aj 
prístup k slovenským a maďarským pohraničným staniciam pre nastúpenie do 
vlaku, ktorý majú sprevádzať. Prepravné prostriedky (bicykle, motorové vozidlá 
a pod.), používané týmito úradníkmi sú pod podmienkou ich zpätného dopravenia 
oslobodené od ciel a iných dávok a poplatkov. Nakoľko prekročenie hraníc nedeje 
sa po železnici, použije sa primerane bod 5 tiež na pasové odbavovanie dopre*  
vádzajúcich úradníkov.

Tieto ustanovenia sú platné v primeranom smysle pre sprevádzanie sloven
skými policajnými a colnými úradníkmi z Bratislavy do Ûszoru a opačne.

Sprevádzajúci úradníci smluvných 6trán smú nosiť svoju predpísanú služobnú 
rovnošatu ako aj svoje zbrane (bočnú zbraň, a pištoľu).

7. Nemecké a slovenské zákazy prievozu, ktoré sa vydaly z dôvadov verejnej 
bezpečnosti alebo na -ochranu ľudí, zvierat alebo rastlín, sú platné tiež pre pri
vilegované peážne prepravy. Avšak dovolený je bezprostredný prevoz zvierat, ča
stí zvierat, výrobkov, surovín a predmetov, ktoré by mohly byť nositeľmi nákaz
livých látok, v colne uzavretých železničných vozňoch bez nemeckej a slovenskej 
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tijdjc ticrfcu(f)cnpolijcilid)c llntcrfui¾ung unb görmlidjfcit unter ber 23orausíc^ung gc= 
ftattet, bafi bic Íicrc gcfunb finb unb aus bcm Äönigreid) Ungarn ober ber 6lowaEifd)cn 
Sícpublit ftammen unb b曲 bic ticiifdjcn Teile, ®3cugni[ye unb ÎHoljftoffc non gcfunbcn 
licren Ijcrriiíjrcn. Die UnbcbcnHidjtcit ber Genbungen ninfe burc^ bic ungarifd)c b3ro.[回 
mafifdje 23ctcrinarbcl)örbc geprüft fein unb bu]虫 ^Beigabe amtsticrärjtlidjcr 3©叫市肥 
bcfdjciniqt werben. 6old)c 6cnbungcn bütfen Don ben 5)ur^gangsftaatcn ni由t gurüdfs 
gcwicfcn werben,

8. goUgut barf 卩由‚abgcfcijcn ddü ben im folgenbcn jugclaiicncn Qlusnaljmcn, mä如 
renb ber 3>urd)fai)rt bin由 bas bcutfdjc obcrflowati[d)c ©taatsgebiet nur in Güterラ(5c= 
päď= ober ^ojtwagcn befinben. Wuf ben fofomotiocn unb Nenbern, im Jüljrcrftanb unb 
OTutorenraum eón Triebwagen bürfen aufecr SSetriebsmittein nur (Segenftänbe Dorl)anbcn 
[ein, bic bie(£i[enba[)nbcbicn[tctcn 3um bicn[tlid)cn ober jum eigenen Gebräu® auf ber 
Jaljrt nötig fjaben. 3n ben ^erfonenwagen barf nur bas ^anbgcpäd oon SReifenben unb 
bas eigene ober btenfHidje ^anbgcpäd bes gugpcrfonals beförbert werben.

®ütcr= unb (Sepädwagen, in benen SBaren bur由 bas beutle ober bas fíowaíifc^e 
Gtaatsgcbict befördert werben, finb nor bcr3)urd)fal)rt bürg bas beutle ober bas flo« 
waHfd)c 6taatsgcbict 3U fidjern. Aie Gidjerung gefd)icl)t bei gebetften SBagen öurdj 3oH= 
ober cifcnbaljnamtlic^cn Î3crfd)lufe, bei ungebccften 血eigen nad) bcm もrmeRen ber 加口= 
beijörbe bes ^lueqangsftaatcs. 6IowaEifd)c unb ungarifdje 平lomben werben ancrlannt. 
Çcr[oncnwagen finb ebenfalls in geeigneter 亚ゼfe 3u Dcrfdjlicfecn. 5Jicrbei Jinb burd) bic 
®e[)örbcn bes ^lusgangsftaatcs alle 5Rafena[)mcn ju treffen, burdj bic 3un)icbcrl)anblun= 
gen gegen bic bcut[d)cn ober 卩owafif力en 3。ヌ unb 2)cDÍfenDorfd)riftcn ucrljinbcrt wers 
ben. Das 3ugpcrional t)at eine joilamtlid) bereinigte gugliftc in bcutf力er, flowafifdjcr 
unb ungarifd)cr épradjc mit fi由 311 führen, aus öer bie getroffenen 6id)crungsmafenaï)s 
men ïjcroorgcljcn.

Die 3oQbcI)örbcn bes ÍBeftimmungsftaatcs 加ben 3U prüfen, ob Unregdmäfeigfeiten 
wäljrcnb ber Durdifaljrt norgefommen finb. 230rt feftgeftefften Unrcgclmäfeigfciten I)nbcn 
fie Ďic 3疝bei允rben öer beteiligten Durdjgangsftaaten unncrjüglicfi ju bcnadjridjtigcn unb 
buben jebe crforbcrlidje 以usfunft 311 geben.

9. Der 5pDjtbutd)gang5Dcrlcí)r untnlicgt ïcincrict 58cjd)ränlungen unb tcincrlei <5c= 
büßten ber 力urdjgang允taaten.

10. a) Aie ^Bcförbcuing non Truppen, Kriegsmaterial unb militärift^en 6prcng® 
ftoffen ift in jebem gaU oodjer auf biplomatifdjem 迎ege 赳 Dcteinbarcn,

b) ¾lngc^ôrigen non Truppentransporten ift bas 93crlaffcn öer €ifcnbaï)nroagen 
in ben Durdjgangsftaatcn oerboten.

c) Gprengfiofftransporte finb unter £ead)tung ber (Sefe^e unb 23orfc^nfîen bes 
©cutten 员ei力eg bur^jufü^ren.

b) (Sinjdncn SJÌilitarpcrfonen ift bie Senufjung ber 3üge öes Durdjgangsüerfe^rs 
in Uniform mit Manier SBaffe — aifo ol)ne ©djufewaffen 一 geftattet.

Senutjung ber 3üge bes DurdjgangsDcrfc^rs auf ben fíomafift¾en 
©urdjgangsftrcďen Mr力 einjelnc ungarifd)c OTiiitärperfonen in Uniform 
bleibt einer Vereinbarung swifgen ber fíowafifdjen unö ber ungarift¾cn SRcs 
gierung Dorbcljaltcn.

11. Die Seförberung eón (gefangenen, gleichgültig welker Gtaatsangefjorigfeit, ift 
in ben S>ur^gang5DerïeI)ren unjuíäffig.

12. Sollten bic bur力gebenden 3üge buエ力 einen Unfall ober aus fonftigen betrieb» 
I询en (Srünben inncrljaib eines Dur虫gangらftaates einen unDorI)crgcfe^cnen 21ufcntl)alt 
Don iängercr Dauer ncljmcn mü[fen, fo Daben, wenn 5Bcbienftctc bes Durc^gangsftaatcs 
ni力t annjefenb finb, bic SSebienfteten bes bur^gangsberedjtigten ötaates bic nädjftc 
<5rcn3poli3eiftcllc unb bas nädjfte SoHamt bes Durd)gangsftaatcs unDcrsügiic^ 31I加口a今 
ridjiigen.

13. JalTs bic Dcutfd)c 况eic^sregierung ober bie Glowafifdjc Regierung fi巾 genötigt 
丽en füllten, aus jroingenben óriinben ben crlciditerten Durdjgangsnerïeljr ganj ober 
teiimcifc jcilroeilig cinauf^ränfen, fo werben fie bie beteiligten Regierungen fjiewon 改剑= 
jeitig in Äenntnis feijen.



Slovenský zákonník č. 239, 861

polícajno-veterinámej prehliadky a bez ďalších furmalít, za predpokladu, že zvie
ratá sú zdravé a pochádzajú zo Slovenskej republiky alebo z Maďarského krá- 
lovstva a že časti zvierat, výrobkov a suroviny pochádzajú zo zdravých zvierat. 
Nezávadnosť zásielok musí 6a preskúmať slovemskou, (poťažne maďarskou veteri
nárnou vrchuosEou a osvedčiť pripojením úradného zverolekárskeho svedectva. 
Takéto zásielky nesmú priechodové štáty odmietnuť.

8, Colný tovar, odhliadnuc od výnimiek neskoršie uvedených, musí sa prepra
viť pri priechode cez slovenské alebo nemecké štátne územie len v nákladných, 
batožinových alebo v poštových vozňoch. Na rušňoch a tendroch, v stanovišti ruš- 
ftovadiča a v strojovej miestnosti motorového vozňa smú byť okrem prevádzko
vých prostriedkov len tie predmety, ktoré slúžia železničným zamestnancom pre 
služobný výkon alebo vlastnú potrebu pri cestovaní. V osobných vozňoch môže 
6a. prepraviť len ručná batožina cestujúcich a vlastná alebo služobná ručná bato
žina vlakového personálu.

Nákladné a bailožinové vozne, 'ktorými 6a prepravuje Lovar cez slovenské 
ali&bo nemecké štátne územie, zäiistia sa pred priediodom cez toto územie. Zaiste
nie sa deje pri krytých vozňoch colným alebo železnično-úradným uzáverom, pri 
nekrytých vozňoch podlá uváženia colného úradu toho štátut z ktorého vlak vy
chádza. Slovenské a maďarské plomby sa uznávajú. Osobné vozme sa tiež vhodným 
spôsobom uzavrú. Pritom sa úrady štátu, z ktorého sa vychádza, postarajú o ton 
aby činy .pro：ti slovenským, alebo nemeckým colným predpisom, sa zamedzily. 
Vlakový personál vyhotový colným úradom overený vla：kopis v slovenskej a ma
ďarskej reči, z ktorého sú viditeľné vykonamé zais Eovacie opatrenia.

Colné úrady §恆tu určetnia preskúmajú, či sa nevyskytly pri priechode ne- 
pravidelnosti. O zistených nepravidelnostiach Ireba upovedomil codné úrady zú
častnených priechodových štátov bezodkladne a dat im kaiždé potrebné vysvetlenie.

9. Peážna poštová preprava nepodlieha nijakým oibmedzeniam ani poplarbkom 
priechodových štátov.

10. a) Preprava voj如a, vojenského materiálu a vojenských výbušných láitok 
musi sa v každom prípade predom dohodnúE dáiplomatickou cestou.

b) Príslušníci vojenských transportov nesmú v priechodových štátoch vy 
fitúpiť zo železničného vozňa.

c) Transporty výbušných látok vykonájú sa pri zaidhovaní zákonov a predpi
sov Nemeckej ríše.

d) Jednotlivým vojenským osobám sa dovoluje používaf peážne vlaky v rov
nošate s bočnou zbraňou^ teda bez strelných zbrani.

Používanie vlakov v peážnej preprave na slovenských peážnych 
tratiach jednotlivými maďarskými vojenskými osobami v rovnošate vy
hradzuje 6a osobitnej dohode medzi slovenskou a maďarskou vládou.

11. Preprava zaijatcov ibez rozdí'elu Štátnej prislusniosti je v peáižnej preprave 
neprípustná.

12. Keby peážne vlaky pre nehodu aleíbo z iných prevádzkových príčin mu
sely sa v obvode priechodového štá;tu nepredvídane zdržať po dlhíí čas a ak za- 
mestuanci priechodového štátu nie sú prítomníf upovedomia o tom zamestma<nci 
k priechodu oprávneného štátu bezadikladne najbližší pohraničný policajný a najbliž
ší colný úrad priechodového štátw

13. Keby slovenská vláda alebo ríšskonemecká vláda musely z nutných dô- 
vodav privilegovanú peážnu prepravu celkom alebo Čia^iヒ"čne dočasne obmedzil 
upnveHnmia 〇 tom. včafi zúčastnené vlády.
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2Irti f cí 4

迎cgcn ber 6tcHung ber (Sifcnbaí)nbebicnftetcn, wegen ber 5)icnftocrgcl)cn unb ber 
Äranfenfürforge finben auf beutíd)cm &cbiet bic für ben ÍBcdjfclDcrfcíjr gcltcnbcn 58cftim= 
mungcii bes jeweiligen Vertrages 3u>ifd)cn bcm Dcutfdjcn 负cid) unb ber Gíowafijdjßn 
¾cpiiblif fajn), bcm Äönigreid) Ungarn unb auf flowaHidjcni ©ebiet bic für ben 刃kd)feh 
Dctícl)r gcltcnbcn 58Htimmungen bes jeweiligen Vertrages jwifc^cn ber 6IowaEifd)en 负 
publiE unb bcm Äöniqrcid) Ungarn über bic Regelung ber bcibcrfcitigcn ííbcrgangss unb 
2Infd)IubDcrl)ännifíc im íifcnbaljnDcrfdjr 2Inwcnbung.

以rtifcl 5

1. Jür ben SSinnenocrfcIjr jwifdjcn ungari]力en ?Baf)nI)öfcn über bic im ÍMrtifcI 1 g会 
nannten 2)ur^gangsftrc(fcn gilt bic ungarifdjc €ifcnbal)n=23erfcl)rsûrbnung (VUESZ). 
jüc ben übrigen 53crfcl)r (internationaler iÖcr!d)r) gelten bas 1UEP unb bas IUEG.

2. 3ür bie Abfertigung unb bic anjuwenbenben Tarife gelten bie befonbers 3U treffens 
ben Vereinbarungen ber beteiligten <SifcnbüI)ni)cnDaItungen.

3. Über bic Verteilung ber 93crfel)r5cinnai)men unb über bic (Entf(^äbigung ber 
(Sifcnbaljnocrwaltungcn ber Aurd)gangsítaatcn werben 3mi岡en ben beteiligten をifen， 
bûîjnucrœaltungcn bc[onbcrc Vereinbarungen getroffen.

以[tifel 6

1.Çür bic Haftung im (Sifenba^nbetrieb auf ben ÎJurdjgangsftrcdcn gelten folgcnbc 
SBeftimmungen:
a.) Sei Çerfonen« ober Sa勺岡ä加ル bic SJurc^gangsreifenbc ober ni(^t unter ^unît b.) 

faHenbes 军ヒホ11d【crlciben, ober bei ©adj¾äben an 第oftfenbungen ridjtet fid) bic 
iBcrpfiidjtung ^um 6d)abcncrfatj nad) ben 帀ejetjen unb ÍBorf^riftcn, bic in bcm ötaat 
ber burd)ganqsbcrcd)tigten Verwaltung gelten. 3ur (Srfatjiciftung für biefc Gelben ift 
au舒加而询 Mc buidjgangsbcrc^tigte Verwaltung oerpfliijtet.

Qic jum 6(^abcncrfa¾ ocrpfli(f|tctc Verwaltung ift bere力tigt, gegen bic 5ßcrroab 
tung bes ÎJurdjgangsftaatcs 货Umgriff)u ncl)mcn, jorocit ber Gd)aSen burd) ben 3ロ: 
ftanb ber Í)urd)gang5Ítrcdc ober ií)rcr Anlagen ober burd) ¾anblungen ober Untcrlaf= 
jungen ber im 5)urd)gangsocrtcl)r tätigen 25cbicnítctcn ber 5Öcrwaltung bes îhirdア 
gangs“aatcs í)crbcigcfiií)rt worben 車•Jür ben oljne 5Öcrfd)uIbcn ober burd) I)iiÌ)crc (5c= 
roalt entítanbenen éd)abcn bcftcí)t Ecin Siütîgriffsrcdjt.

Gic Haftung fut ÍBcrluftj 田îinberung, ^cfdjäbigung ober £icfcrfriftübcrid)rcitung 
Don abgefertigten Genbungen ((Scpäcf, (Srprcfjgut, ©ütcr unb Icbcnbe îicre) fowie bet 
¾lnfpme auf 况ütfgriff bet jum 6d)abcncrfatj Dcrpf(id)tctcn Verwaltung ridjten [i® 
naも ben befonberen Šcftimmungcn bes (Sifenbaí)nDcrlcI)rsrcc^t5.

b.) Jur Çerfonens ober 6ad)fd)äbcn, bie (£ifcnbaí)n=‚舉D【i3ciシ 3。» oöer ^oftbcbicnftctc 
im ÍJicnJt cdcibcn, I)aftct bic Verwaltung, ber fie angeboren über bie iifenbaI)iwcTs 
maltung il)rcg ^cimatsftaatcs nad) ben in il)rem ^eimatsftant geítcnbcn (Scfc^en unb 
SJorf^riften.

c.) 25ct Çcrfoncni d加r &q研由オben, Die weber unter 卯unft a.) iw力 unter Çunft 瓦)b” 
批询ル归 ^crfûncn cricihen, rietet fid) bie 93crpfíi(^tung jum Gdjabcncrfatj nad) ben 
◎cfcRen unb ÍBúrfdjriften, bie am Drte 加工 èdjnbcnsufügung gelten, gut <£rfa加 
Iciftung für biefe édjäbcn ift ausfdjließíid) bie (SifcnbalpiDcriDaltung bes 5)ur办 
gangsftaates Dcrpf[ií|tct.

Aie 3um 6d)abcncrfatj Derpfiidjtctc Verwaltung ift bere由tigt, gegen bic bur办 
gangsbcrcd)tigtc Verwaltung 员üdgriff 3U nel)men, foweit bet Graben burd) ben 

ber §al)rbetricbsmittc[ ober bur¾ 另anblungen ober Untcrlaffungcn ber 5Bc« 
hienfreren ober anberer 甲erfonen, beten fi各 bie burd)gangsbere由tigte 93crma[tung 
im i)urd)gang5Dcrfci)r bebient, I)crbeigcfü[)rt worben ift. Jür ben ol)ne 93crf(^ulbcn 
ober bur山肪うere (Scwaít cntftanbcncn 6d)aĎcn beftetjt fein 况üdgriffsre力t.

b.) Jür 6¢ähc^ an (fifcnba^naníagen unb =einrid)tungcn ober 普a^rbctriebsmittcln, bie 
Me ôur^oanasĎcrcdjHgŕc Verwaltung crícibct, ober für Ďic fie einem Dritten ďrfa^ 
kiffen muh. ¾aftet il)r bie Verwaltung bes íDurí¾gangsftaatcs, forocit bet Graben 
bur由 hen 3uffani> ber 5)ur(^gangsftrcdc über ifjrcr Anlagen ober burd) ^anblungcn
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Článok 4.
O služobnom postavení železničných zamestnane。％ 〇 ich služobných zavine- 

náajťh a o ich nemocenskej starostlivosti použijú sa na nemeckom území pre vzájom
nú prepravu platné ustanovenia &mluvyt platnej v< tom čase medzi Sloveaskou re
publikou a Nemeckou ríšou resp. Madarským kráfovstvom a na slovenskom území 
pre vzájomnú prepravu platmé ustanovenia smluvy, platnej v tom čase medzi Slo- 
vensikou republikou a Maďarským kráFovlvom o upravení vzájomných pomerov 
v železničnej prechodovej a prípojovej preprave.

Článok 5,
1 pre miestnu prepravu medzi maďarskými stanicami po peážnych tratiach, 

uvedených v článku 1.piali maďarský prepravný poriadok (VUESZ). Pre ostatnú 
prepravu (medzinárodnú prapravu) plalia 1UEP a IUEG

2. Pre odbavovanie a používanie tarify platia osobitné dohody, ktoré sa majú 
uzavrie C zúčastnenými železničnými správami.

3. O rozdelení prepravných príjmov a o odškodnení železničných správ prie
chodových štátov uzavrú zúčastnené železničné správy osobitné dohody,

E：

Článok 6.
1 .〇 ľučeni v železničnej preprave na -peážnych tratiach platia tieto usta

novenia:
a) Pri poškodení osôb alebo pri vecných škodách, ktoré boly spôsobené cestujú

cim alebo zamestnancom, neuvedeným v bode b), alebo pri vecných škodách 
na poštových zásielkach, sú pre povinnosf náhrady škody smerodajné zákony a 
predpisy, plainé v štáte k priechodu oprávnenej správy. NahradiE tieto škody 
je výlučne zaviazaná k priechodu oprávnená správa.

Správa, ktorá je povinná nahradiť škodut xná právo regresu voči' správe prie
chodového štátu, nakoľko škoda bola zapríčinená stavom priechodovej trati ale
bo jej stavieb alebo konaním alebo opomenutím v peážnej pneprave činných za
mestnancov správy priechodového štátu. Za škodu, vaniklú bez zavinenia alebo 
vyššou mocou nemôže 6a uplatniť právo regresu.

Na ručenie za stratu, úbytok, poškodenie alebo prekročenie dodacej leholty 
pri odbavených zásielkach (batožina, spešnina, náklaidný tovar a živé zvieratá), 
aiko aj na nárok k regresnému právu tej správy, ktorá je k náhrade škody po
vinná, vzťahujú sa osobitné ustànoveiiia želiezníčného prepravného práv正

b) Za poškodenie osôb alebo vecné škody, ktoré utrpia železniční, policajní, colní 
alebo poštoví zamestnanci v službe, ručí správa, ku -ktorej títo paitriaf alebo že
lezničná správa ich domovského štáliit a to podľa zákonov a predpisov, plaibných 
v ich domovskom štáte,

c) Pri poškodeniach osôb alebo vecných škodách, ktoré utrpia osoby nepoimeinova- 
né ani v bode a) ani v bode b)f určí sa povinnosť k náhrade škody podTa zá
konov a predpÍ6Ovt platných v mieste, kde škoda bola spôsobená. Nahradiť tieto 
škody je povinná výlučne železmľčná správa priechodového štábu.

K náhrade škody povinná správa je oprávnená uplabiúf regres voči správe, 
ktorá je k pe>ážovaniu oprávnená, nakolko škoda bola zapríčinená stavom do
pravných prostriedkov alebo jednaním alebo opomenutím zamestnancov alebo 
iných osôb, ktorých tálo správa v peážnej preprave používa. Za škody vzniklé 
bez zavinenia alèbo vyššou mocou nemožno uplatniť právo regres-u,

d) Za škody na železniČロナch stavbách a zariadeniach alebo na db^ravných pro
striedkoch, postihujúce správu, ktorá je k paážovaníu oprávnená( alebo za škody, 
za kloré musí táto poskytnút tretej osobe náhradu, ručí jej zpráva priechodové- 
ho štátu, nakoFko tá'to škoda vznikla stavom peážnej trati alebo jej stavieb, ko- 
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ober líntcríafíunqcn ber im 3)urd)gangsDcrFcI)r tätigen 25cbicnftctcn ber 23crwaltung 
i>cs 3>Hrd)qangsítaates I)crbcigcfül)rt worben 車・

$iir bcrortiqc 6d)äbcn, n)cld)c bic 23crn)aítung bes Durdjgnngsftaatcs crícibct, 
ober "r bic fie einem dritten (Srfatj Iciftcn muß, íjáftct ií)r Die buľ¾gQngsbcredjtigtc 
23crĽualtung, foweit ber ©djaben burd) ben 3呻ロnb bei Saljľbctricbsniittcl ober 
burd) 5)ani)Iungcn ober llntcr(a(yunqcii ber 気ebienfteten oöer anberer ißerfonen, 
Deien fid) bic burdjgangsbcrcdjtigtc Senualtung im 3)ur(^gangsDcrfcI)r bebient, I)cr= 
bcigcfüljrt worben ift.'

&iir ben oïjnc 23crfd)ulbcn ober burdj I)öl)crc (5cwait entftanbenen 6traben bs 
ftcljt fein îlnfprudj auf ¾iiďgriff gegen bic anbcrc SJcrroaltung.

e.) Aie (Srljcbung über bic unter 率unft a.) bis b.) bdjanbdtcn ©cfjäbcn werben, falls 
ber 6d)abcn in einem Î)ur^gangs3ug entftanben ift, con ber burd)gangGbcrcd)tigtcn 
Verwaltung, im übrigen con ber Verwaltung, auf beren Gtreefe ober 58al)nl)of fid) 
Der Vorfall ereignet ì)at, angcftcHt. SBenn nad) ber Dorläufigcn gcftftcllung bicfer 
Verwaltung bic Haftung ober SDÌitI)aftung ber anberen ©crmaltung in Sragc fomint, 
fo ift bic anbcrc 公cnu&Itung unDcrjiigli¾ 3U benad)rid)tigcn. 5)ic weiteren (Srljcbuiv 
gen sur cnbgüitigen Jcftftcllung bes 6d)abcns toerben alsbann burd) 5Bcauftraglc 
beiber ^ermaltungcn nad) gcgcnfcitigcr Î3erabrcbung Dorgenonunen. SBenn ein 6d)a» 
ben bei 項oftjenbungen, bic entweber im 甲。ftwagen ober in (Süterwagen bcförbcrl 
werben, feft311fteUcn ift, ift bic beteiligte Çoitocnualtuiig 3u ben €rï)cbiingcn eiii3ula= 
ben; I)ierbuid)wirb ber cnbgüitigen 6<¾cbcnrcgclung nid)t oorgegriffen.

2. 23crglcid)c, ¾lncrfcnntnis= ober ©erfäumnisurtcilc finb gegenüber einer 53crroab 
tung, gegen bic na由 ben æeftimmungen bes ¾lbfatscs 1 ein 货üdgiiffsre由t bcftcljt, nur 
Dcrbinblid), wenn Jie mit iljrcm (SinDcrftänbnis juftanbe gefommen pnb ober wenn fid) 
biefe Verwaltung auf ¾luífoxbcrung nid)t in angcmcncncr grift geäußert í)at.

3. Çür bic ®cltcnbma(f)ung ber 6d)abcncrfatjanfprüd)c na& ¾lbfa^ !或unft a.) finb 
aロ由 bic (Scridjtc bes 6taatcs sujtänbig, in Dem bic burc^gangsbcrcdjtigtc SScnualtung 
iljrcn E)at.

2Irti ici 7

SonRige für bic ©urd)iül)rung ber crlci(¾tcrten ÎJurc^gangsDcrïc^rc crforbcrlic^c 
Vereinbarungen werben con ben beteiligten SOerwaltungcn gctroïfcn.

¾IrtiícI 8

tiefes îlbïommcn foli ratifijiert werben.
Die ¾atifitationsuTfunben follcn im fgL ung. íUÍiniftcrium bes Zubern in 弟uba， 

peft nicbcrgclcgt werben. Das Stlbfommen tritt mit bcm Xagc ber Sìicbcrlcgung ber Ictj*  
ten ^Hatifüationsurlunbc in Äraft. <£s fann jeberjeit mit fc¾smonatigcr Srift gefünbigt 
werben.

3u Urtunb beRen (jaben bic ÍScoúHmärfjtigtcn bicfcs 2Ibfommcn unterjci^nct unb 
mit il)rcn Siegeln Dcrfchcn. Die Ur岡rift wirb im fgL ung. QHiniftcrium bes Lüftern 311 
S3uöapeft aufbemaljrt. Die fgl. ung. Regierung wirb ber Deutzen Regierung unb ber 
6iowafi[djcn Regierung beglaubigte 以bゆriften 3ufommcn iaffen.

(5ef(f)cí)cn ju Subapefi, am 14. §uni 1941.

Jür bie 分 cutf 力 e 
Regierung :

D. (rrbmannsbotff 
執他d

Jü r bie 6Id w a f i f c 
Regierung : 

©pisiaf 
Sieft

Sûr bie Ungarif由e 
Regierung : 

货oR乎由 
23álfap
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natiim alebo opomenutím v peážnej prepra/ve činných zamestnajicov správy prie
chodového stá'hi.

Za také škody, ktoré utrpí správa priechodového štátu alebo za ktoré musí 
poskytnúť tretej osobe náhradu, ručí správa k peážovaniu oprávnená, nakoľko 
škodu zapríčinil stav vozidiel alebo konanie alebo opomenutie zamestnancov 
alebo iných 06Ôb( ktorých používa správa k peážovaniu oprávnená v peážnej 
službe.

Za škodu vziitklú bez zavinenia alebo vyššou mocou nieanožno uplanif voči 
druhej 6práve nárok na regres,

e) Vyšetrovanie škôd, uvedených v bode a) až d) vykoná správa k peážovaniu 
oprávnenáj ak poškodenie sa stalo v peážnom vlaku, male správa, na trati ale
bo stanici ktorej sa nehoda stala. Ak po predbežnom zistení touto správou pri- 
jde v úvahu ručenie alebo sipoluručenie druhej správy, treba túto druhú správu 
bezodíkladne upovedomiť. Ďalšie vyšetrenia pre konečné ustálenie škody vykona
jú po vzájomnom dohodnutí delegáti oboch správ. Ak sa má zistiť škoda pri 
poslových zásieLkach, ktoré sa prepravujú v poštovom alebo v nákladnom vozni, 
treba na vyšetrovanie pozvať zúčastnenú poštovú správu; týmto sa nepredbieha 
konečnej úprave o náhrade škody,

2. Pokonávky, rozsudky z uznania alebo rozsudky kontumačné sú voči správe, 
voči ktorej podľa ustanovení odseku 1 jestvuje práva regresu( záväzné len vtedy, 
ak ich vyniesli s jej súhlasom alebo & sa táto správa na vyzvanie v primeranej le- 
bote nevyjadrila-

3. Pre uplatnenie nárokov na náhradu škody podľa odseku lt bodu a] sú prí- 
cltišné tiež súdy štátu, v ktorom správa, ktorá je k peážovaniu oprávnená, má 
svoje sídlo.

Článok 7.
Iné dohody, potrebné pre vykonanie privilegovanej peážnej prepravy, uzavrú 

zúčastnené správy.

Článok 8.
Táto dohoda má sa ratifikovať.
Ratifikačné listiny 6a uložia na Kráfovsk-om maďarskom miniäterstve zahra

ničných veci v Budapešti. Dohoda nadobudne účinnosť dňom uloženia poslednej 
ratilikačnej listiny. Môže fia kedykoľvek so šesťmesačnou lehotou vypovedať.

Na dôkaz taho splnomocnenci túto dohodu podpísali a opečatili. Pôvodina sa 
uschová na Kráľovsk-om maďarskom ministerstve zahraničných vecí v Budapešti. 
Kráľovská maďarská vláda doručí slovenskej a nemeckej vláde overené odpisy,

Dané v Budapešti dňa 14. júna 1941. ■；

Z a slovenskú 
v 1 á d u : 

Spišiak v. r.
Viest v. r.

Za nemeckú 
vládu: 

v. Erdmannsdorff v. r. 
Dr. Pischel v. r.

Z a maďarskú 
v 1 á d u : 

Rosty-Forgách v. r. 
Válkay v. r.

Tlač： Aod»ef ▼ Bratislave, Trieda kráTa Alexandra č.12.
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OBSAH： (240.—24t) 240, Vyhláška ministra zahraničných vecí o prí&Lupe Slovenskej republiky 
k Ženevskej dohode o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami. — 241,Vyhlááka mimistra 
zahraniúnýoh veci o prístupe Slovenskej republiky k Ženevskej dohode pre zlepšeme 
osudu ranených a chorých iv polnýáh armádacL

240.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dna 9. septembra 1941

o prístupe Slovenskej republiky k Ženevskej dohode o zaobchádzaní s vojnovými 
zajatcami«

Vláda Sloveskej republiky dňa 29. augusta 1939 sa usniesla, že Slovenská re- 
oublika pristúpi k Ženevskej dohode o zaobchádzamí s vojnovými zajatcami zo dňa 
27. júla 1929 a predseda vlády prístupnú listinu ten istý deň podpisaL

Prístupná listina odoslala sa Spolkovej rade švajčiarskej, ktorej došla 15. sep
tembra 1939, takže Dohoda podľa jej článku 36 nadobudla pre Slovenskú republiku 
účinnosť šesť mesiacov po tomto dátume.

Dohoda sa uverejňuje vo francúzskom pôvodnom mani a v slovenskom preklade. 
Dr： Tuka v. r.

(Preklad.)
Dohoda 

o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami zo 
dna 27, júla 1929.

PREZIDENT NEMECKEJ RÍŠE, PRE
ZIDENT SPOJENÝCH ŠTÁTOV AME
RICKÝCH, SPOLKOVÝ PREZIDENT RA
KÚSKEJ REPUBLIKY, JEHO VELIČEN
STVO KRÁĽ BELGIČANOV, PREZI
DENT BOLÍVIJSKEJ REPUBLIKY, PRE
ZIDENT SPOJENÝCH ŠTÁTOV BRAZIL
SKÝCH, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ 
VEĽKEJ BRITÁNIE, ÍRSKA A BRIT
SKÝCH ÚZEMÍ ZÁMORSKÝCH, CISÁR 
INDICKY, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ 
BULHARSKY. PREZIDENT CHILSKEJ 
REPUBLIKY, PREZIDENT ČÍNSKEJ RE
PUBLIKY. PREZIDENT KOLUMBIJSKEJ 
REPUBLIKY, PREZIDENT KUBÁNSKEJ 
REPUBLIKY, JEHO VELIČENSTVO 
KRÁĽ DÁNSKY A ISLANDSKÝ, PREZI
DENT DOMINIKÁNSKEJ REPUBLIKY. 
JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ EGYPT
SKY, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPA
NIELSKY, PREZIDENT ESTÓNSKEJ 
REPUBLIKY, PREZIDENT FÍNSKEJ RE-

Convention
relative au traitement des prisonniers 

de guerre
du 27 juület 1929.

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLE
MAND, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS- 
UNIS D'AMÉRIQUE, LE PRÉSIDENT 
FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AU
TRICHE, SA MAJESTÉ LE ROI DES 
BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPU
BLIQUE DE BOLIVIE, LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DES ÉTATS-UNIS 
DU BRÉSIL, SA MAJESTÉ LE ROI DE 
GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET 
DES TERRITOIRES BRITANNIQUES 
AU DELA DES MERS, IMPEREUR DES 
INDES, SA MAJESTÉ LE ROI DES BUL
GARES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPU
BLIQUE DU CHILI, LE PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE DE CHINE. LE PRÉ
SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CO
LOMBIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉ
PUBLIQUE DE CUBA, SA MAJESTÉ LE 
ROI DE DANEMARK ET D7SLANDE, 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE, SA MAJESTÉ LE ROI

Cena 13.60 Ks.
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PUBLIKY. PREZIDENT FRANCÚZSKEJ 
REPUBLIKY, PREZIDENT GRÉCKEJ 
REPUBLIKY, JEHO NAJJASNEJŠIA VÝ
SOSŤ REGENT MAĎARSKA, JEHO VE・ 
L1CENSTVO KRÁĽ TALIANSKY, JEHO 
VELIČENSTVO CISÁR JAPONSKY, PRE
ZIDENT LOTYŠSKEJ REPUBLIKY, JEJ 
KRÁĽOVSKÁ VŸSOST VEĽKOVOJVOD- 
KYNA LUXEMBURSKÁ, PREZIDENT 
SPOJENÝCH ŠTÁTOV MEXICKÝCH, 
PREZIDENT REPUBLIKY NICARAGUA, 
JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ NÓRSKY, 
JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNA HO
LANDSKÁ, JEHO VELIČENSTVO ŠACH 
PERSKŸ, PREZIDENT POĽSKEJ RE
PUBLIKY, PREZIDENT PORTUGAL
SKEJ REPUBLIKY, JEHO VELIČEN
STVO KRÁĽ RUMUNSKY, JEHO VELI
ČENSTVO KRÁĽ SRBOV, CHORVÁTOV 
A SLOVINCOV, JEHO VELIČENSTVO 
KRÁĽ ŠVÉDSKY, ŠVAJČIARSKA SPOL
KOVÁ RADA, PREZIDENT ČESKO-SLO
VENSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT 
TURECKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT 
VÝCHODNEJ REPUBLIKY URUGUAY- 
SKEJ, PREZIDENT REPUBLIKY SPO
JENÝCH ŠTÁTOV VENEZUELSKÝCH,

uznávajúc, že v najkrajnejšom prípade, 
akým je vojna, bude povinnosťou každej 
Mocnosti zoslabovať podľa svojich mož
ností jej nevyhnutelné tvrdosti a zmierňo
vať osud vojnových zajatcov;

želajúc si rozvíjať zásady, ktoré slú
žily za podklad pre medzinárodné haagske 
dohody, najmä pre Dohodu o zákonoch a 
obyčajúch vojnových a pre Poriadok k nej 
pripojený

rozhodli sa uzavrieť za tým cieFom Do
hodu, a za svojich Splnomocnencov vy
menovali:

Prezident Nemeckej r í š e :
J. E, p. Edmund Rhomberga, 

doktora práv, ministra v disponíbilile;

Prezident Spojených štátov 
amerických:

ctihodného Eliot Wandswortha, 
bývalého zástupcu tajomníka pokladnice,

D'ÉGYPTE. SA MAJESTÉ LE ROI D*ES-  
PAGNE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPU
BLIQUE D'ESTONIE LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SON AL
TESSE SÉRÉNISSIME LE GOUVER
NEUR DE LA HONGRIE, SA MAJESTÉ 
LE ROI D'ITALIE, SA MAJESTE L'EM
PEREUR DU JAPON, LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, 
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE- 
DUCHESSE DE LUXEMBURG, LE PRÉ
SIDENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXI
QUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLI
QUE DE NICARAGUA, SA MAJESTÉ 
LE ROI DE NORVÈGE, SA MAJESTÉ 
LA REINE DES PAYS-BAS, SA MAJES
TÉ IMPÉRIALE LE SHAH DE PERSE. 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DE POLOGNE. LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MA
JESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, SA MA
JESTÉ LE ROI DES SERBES, CROA
TES ET SLOVÈNES, SA MAJESTÉ LE 
ROI DE SIAM, SA MAJESTÉ -LE ROI 
DE SUÈDE, LE CONSEIL FÉDÉRAL 
SUISSE LE PRÉSIDENT DE LA RÉ
PUBLIQUE TSCHÉCOSLOVAQUE, LE 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TUR
QUE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLI
QUE ORIENTALE DE ĽURUGUAY, LE 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES 
ÉTATS-UNIS DE VÉNÉZUÉLA,

reconnaissant que( dans le cas extrême 
d'une guerre, il sera du devoir de toute 
Puissance d'en atténuer, dans la mesure 
du possible, les rigueurs inévitables et 
d'adoucir le sort des prisonniers de querre;

désireux de développer les principes 
qui ont inspiré les conventions internatio
nales de La Haye, en particulier la Con
vention concernant les lois et coutumes de 
la guerre et le Règlement qui y est annexé

ont résolu de conclure une Convention 
à cet effet, et ont nommé pour leurs Pléni
potentiaires, savoir:

L e Président d u Reich 
Allemand:

S. Exc. M. Edmund Rhomberg, 
Dr. en Droit, Ministre en disponibilité;

L e Président des États-Unis 
ď A m é r i q ue :

ĽHonorable Eliot Wandsworth,
ancien Secrétaire adjoint de la Trésorerie,
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J. E. ctihodného Hugh R Wilsona, 
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného múúslra 

Spojených šiklov amerických v Berne：

Spolkový prezident Rakúskej 
republiky ;

p. Mare Leitmaíera, 
doktora práv, ministerského radcu spolkového 

kancelárstva, odbor zahraničnýcli veci;

J e h. o Veličenstvo kr á f 
Belgičanov: ■ 

p, Paul Demoldera, 
zdravotného generála majora, velitcTa zdravalncj 

služby I. vojenského obvodu;

■p. Joseph de Ruelle, 
právneho poradcu Ministerstva zahraničných veci;

Prezident Bolivijskej 
republiky :

J. E. p. Alberto Cortadellasa, 
bolívijského ministra-rezidenta v Berne;

PrezidentSpojenýchštátov 
brazilských:

J. E. p. Raoul de Rio-Branco, 
brazílskeho mimoriadneho vyslanca a splnomoc*  

neného minislra v Berne;

Jeho Veličenstvo kŕ á f V e ľk e j 
Británie, írska a Britských 

území zámorských, cisár 
indický:

Za Veľkú Britániu a Severné Írsko, ako aj 
vbelky časti Britskej ríše, ktoré nie 6Ú 
samostatnými členmi Spoločnosti národov:

Veľmi ctihodného Sira Horace Rumbolda, 
G. C. M. G., M V. 0., veľvyslanca Jeho britského 

Veličenstva v Berlíne;

Z a Domínium, kanadské: 
p. Walter Alexandre Riddela, 

sáleho radcu kanadskej vlády u Spoločností 
národov;

Z a Spojené štáty austrálske:

J・ E, p, Claud Russela, 
mimoriadneho vyslanua a splnomocneného múiísLra 

Jeho britského Veličenstva v Berne;

Z a DomíniumNovýZéland:

J, E. p. Claud Russela, 
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného ministra 

Jeho britského Veličenstva v Berne;

S. Exc. l'Honorable Hugh R. Wilson, 
envoyé extraordinaire et Ministre plénipoleaiiaro 

des ÉLaU-Uai& d'Amérique à Berne;

L e Président fédéral d e 1 a 
République d'A u t r i ch e :

M, Mare Leitmaier,
Dr en Droit, Conseiller mintslerial á la Chancel
lerie fédérai% Departement des Affaires étran

gères;

S a Majesté 1 e Roi des Belges :

M. Paul Demolder,
Général Major Médecin, Commandant du Service 

de Santé de la Ire Circonscription militaire,

M. Joseph de Ruelle(
Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrasgèred；

L e Président d e 1 a République 
de Bolivie:

S. Exc. M. Alberto Cortadellas, 
Ministre-Résident de Bolivie à Berne;

L e Président de 1 a République 
des États-Unis d u Brésil:

S. Exc, M.Raoul de Rio-Branco.
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 

dti Br&sil à Berne;

S a Majesté 1 e R o i d e Grande- 
Bretagne, ď Irlande e t des Ter
ritoires britanniques a u delà 
des mers. Empereur des Indes: 
Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du 
Nord, ainsi que toute partie de l'Empire 
britannique non membre séparé . de la 

Société de6 Nations:
Le Très Honorable Sir Horace Rumboldb

G. C. M. G., M. V. O.f Ambassadeur de Sa 
Majesté Britannique à Berlin;

Pour 1 e Dominion du Canada:
M, Walter Alexandre Riddi, 

Conseiller permanent du Gouvernement canadien, 
auprès de la Société des Nation;

Pour le Commonwealth 
d'A us t r a 1 i e :

S. Exc. M. Claud Russell, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotenliaire 

de Sa Maj&sté Britannique à Berne：

Pour 1 e Dominion d e 1 a
Nouvelle-Zélande:
S. Exc. M. Claud Russell,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Sa Majesté Britannique à Berne;
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Z a Juhoafrickú úniu:

p. Erik Hendrik Louwa,
vysokého komisára Juhoafrickej únie v Londýne;

Z & Slobodný štát í r s k y : 
p. Sean Lestera, 

zástupcu Slobodného ilátu írskeho 
u Spoločnosti národov;

Za Indiu :
J. E. p. Claud Russelaf 

mimoriadneho vyslanca a splaomooneného ministra 
Jeho britského Veličenstva v Berne;

Jeho Veličenstvo kráľ 
bulharský:

p. Dimitri Míkoffa, 
bulhardcého chargé d'affaires v Berne, stáleho 

zástupcu bulharskej vlády u Spoločnosti národov,

p. Stéphane N. Laftchieffa,
Člena správnej rady bulharského červeného Itríža;

Prezident Chilskej republiky:
p. Guillermo Novoa-Sepulvedu, 

plukovníka, vojenského attaché u chilského 
vyslajieclva v Berlíne,

p. Darío Pulgar-ArríagadUf
kapitána xdravoUiej služby;

Prezident Čínskej republiky:

p. Chi Yung Hsiao,
£in&keho chargé ďaííaires p. L v Berne;

Prezident Kolumbijskej 
republiky:

J. E. p. Francisco José de Urrutia, 
kolumbijského mimoriadneho vyslanca a splno

mocneného ministra v Berne;

Prezident Kubánskej 
republiky:

J, E. p. Carlos de Armenteros y 
de Cardenas a, 

kubánskeho mimoriadneho vyslanca a splnomoc- 
ucného ministra v Berne.

p. Carlos Blanco y Sancheza, 
lc£ačného lajonunikai prideleného kubáí½kej 

delegácii u Spoločaosli národov;

Jeho Veličenstvo k r á T 
dánsky a islandský:

Z a Dánsko;
J. E. p. Harald de Scaveniusa, 

IcoBomikシ dánskeho mimoriadneho vyslanca a 
splnomocneného ministra vo ávajčíarsku a v Ho

landsku, bývalého ministra zahraničných vecí,

Pour ľU sion d e 1*A  f r i q u e d u 
S u d :

M. Eric Hendrik Louw, 
Haut"CoQunissaíre de ľUnion de ľAírique du Sud 

à Londres;

Pour l'Eta t Libre d'Irlande:
M. Sean Lester, 

Représentant de l'Etat Libre d'Irlande auprès 
de la Société des Nations;

Pour ľ I n d e:
S. Exc. M. Claud Russell, 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Sa Majesté Britannique à Berne;

S a Majesté 1 e Roi des 
Bulgares:

M. Dimitri Mikoff,
Chargé d'Affaires de Bulgarie à Berne, Repré
sentant permanent du Gouvernement bulgare 

auprès de la Société des Nations,

M. Stefane N. LaftchîeHf 
Membre du Conseil d'AdminislralioD de la 

Croix-Rouge bulgare;

Le Président de 1 a République 
du Chili:

M. Guillermo Novoa-Sepulveda, 
Colonel, Attaché mililaire près la Légation 

du Chili à Berlin,

M. Dario Pulgar-Arriagada,
Capitaine du Service de Santé;

Le Président de 1 a République 
d e Chine:

M. Chi Yung Hsiao,
Chargé d'Aííaires p. i. de Chine & Berne;

Le Président de 1 a République 
d e Colombie:

S, Exc. M. Francisco José de Urrutia, 
Envoyé extraordinaire et Minislre plénipotealiairt 

de Colombie à Berne;

Le Président de 1 a République 
de Cuba:

S. Exc. M. Carlos de Armenteros y de 
Cardenas«

Envoyé extraordinaire «t MinUke plénipotenliaire 
de Cuba à Berne,

M. Carlos Blanco y Sanchez, 
Secrétaire de Légation, adjoint à la D6ldgatio。 

de Cuba auprès de la Société de Nations;

S a Majesté 1 e Roi d e Danemark 
et d'Islande :

Pour le Danemark :
S. Exc. M. Harald de Scavenius, 

Chambellan, Envoyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire de Danemark en Suisse et aux 
Pays-Bas, ancien. Ministre des Aifaires étrangère«,
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p. Gustave M. Rasmussena,
dánskeho chargé ďaHair&s p. í. v Berne;

Prezident Dominikánskej 
ヽ republiky:
p. Charles Ackermaima,

konzula Dominikánskej republiky v 2cneve;

Jeho Veličenstvo k r á T 
e g y p t s k ý :

p. Mohammed Abdeil Moneim Riada, 
advokáta pre štátne spory, profesora m*>dzinárod- ' 

ného práva na vojenskej škole v Kahÿre,

p. Henri Wassif Simaíku,
attache egyptského krSíovokéiho vyslanectva

v Ríme;

Jeho Veličenstvo krá T 
španielsky:

J. E, p, markýza de la Torrehennosa, 
Španielského mimoriadneho vyslanca & splnomoc- 

aeného ministra v Berne;

Prezident Estónskej 
republiky:

p. Haas Leesmenta, 
doktora medicíny, prezidenta estónskeho 

Červeného kríža;

Prezident F ínskej republiky:

p. A・ E. Martolu, 
podplukovníka, vojenského attaché fínskeho 

vyslxneclva v Paríži;

Prezident Francúzskej 
republiky:

J. E. p. Henri Chassain de Marcílly,
francúzskeho veľvyslanca v Berne,

p. Jean Du Sanila,
radcu francúzskeho vcívyslancctva v Berne;

Prezident Gréckej r e p u b 1 i k y :
p. Raphael Raphaela,

gréckeho chargé 4'aflaíres p. i. v Berne,

p. Sophocle Venizelosa, 
podplukovníka, vojenského attaché grdekeho 

"vyslanectva v Paríži;

Jeho Najjasnejšia Výsosť 
regent Maďarska:
J. E. p. Paul de Hevesy, 

mioislra-rezidcuta. stáleho delegáta kráTovskej 
vlády u Spoločnosti národov;

Jeho Veličenstvo kr á T 
taliansky :

p. Giovanni Ciraolo,
královského senátera;

M. Gustave Rasmussen,
Charge d'AHaires p. i. de Danemark & Berne;

Le Président d e 1 a R ép u b 1 iq u e 
Dominicaine:

M. Charles Ackermanib
Consul de la République Dominicaine & Genève;

S a Majesté 1 e Roi d'Égyp te ：

M. Mohammed Abdel Moneim Riadf 
Avocat au Contentieux de l'Etat, Proïesseur de 
Droil international à l'Ecole militaire du Caire,

M. Henri Wassii Simaika,
Altachč de la Légation Royale d'Égypte A Rome;

S a Ma j esté 1 e R o i d'Espagne :
S. Èxc. M. le Marquis de la 

Torrehermosa,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotenliaire 

d'Espagne A Berne;

Le Président de la République 
d'Estonie :

M. Hans Leesment, 
Dr en Médecine, Président de la Croix-Rouge 

estonienne;

Le Président d e 1 a République 
d e Finlande:

M. A. E. Martola, 
Lieutenant-Colonel, Attaché mililaire prés 

la LégatioD de Finlande à Paris;

Le Président de 1 a République 
Française :

S. Exc. M. Henri Chassain de Marcilly,
Ambassadeur de France & Berne,

M, Jean Du Sault,
Conseiller de l'Anibas&ade de France à Berne;

Le Président d e 1 a République 
Hellénique :

M. Raphael Raphael,
Chargé ď Affaires p. i. de Grèce à Berne,

M. Sophocle Venizelos, 
Lieutenant-Colonel, Attaché militaire pr" 

la Légation de Grèce à Paris;

Son Altesse Sérénissime 1 e
Gouverneur de 1 a Hongrie:

S. Exc. M. Paul de Hevesy,
Ministre-Résident, Délégué permanent du Couver- 
nemenl Royal auprès de la Société des Nations;

S a Majesté 1 e R o i ďl talie :

M. Giovanni Ciraolo,
I Sdnaleur du Royaume;
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Jeho Veličenstvo cisár 
j a p o n s k ý :

J. E. p. Isaburo Yoshidu, 
japonského mimoriadneho vyslanca a splnomoc

neného ministra v Berne, .

p. Sadamu Shimomuru,
podplukovníka!

p. Seizo Mium,
Iregatn£ho kapitána, námorného attaché japon

ského velvyslancclva v Paríži;

Prezident Lotyšskej 
republiky:

J. E. p. Charles Duzmansa, 
'olyŠského mimoriadneho vyslanca a eplnomoc- 
oeného núnisira u J. V. kráTa Srbov, Chorvátov a 
Slonncov, stáleho delegáta u Spoločnosti národov,

J. E. p. Oskar Volta, 
lotyšského mimoriadneho vyslanca a splnomoc
neného ministra vo Švajčiarsku, Nemecku, Ma- 

dar&ku a Holandsku;

J e j kráľovská Výsosť velko- 
vojvodkyňa luxemburská:

p. Charles Verra aire,
konzula velkovojvodstva v Ženeve;

Prezident Spojených štátov 
mexických:

J. E. p. Francisco Castillo Nájera, 
generála lekára, mexického mimoriadneho vyslan

ca a splnomocneného ministra v Bruseli;

Prezident republiky 
Nicaragua:

p. Antoine Sottile, 
doktora práv, s'álcho delegáta Nicaragua 

u Spoločnosti národov;

Jeho Veličenstvo k r á T 
n ó r s k y ;

J. E. p. Johannes Irgensa, 
nôrエeho mimoriadneho vyslanca a splnomocne

ného ministra v Berne, Ríme a Athénach,

p. Jens Christian Meinicha, 
velilefa pechoty. (Jcnerálneho tajomníka nórskeho 

Červeneného kríža;

J e j Veličenstvo kráľovna 
holandská:

J. E. p, Willem Isaac Doude 
van Troostwijka, 

holandského mimoriadneho vyslanca a splnomoc
neného ministra v Berne.

p. Johan Carl Diehla, 
majora ^caerála, generálneho inšpektora vojenskej 

zdravobnej služby, viceprezidenta holandského 
Červeného kríža,

p. Jacob Harbertsa, 
velílch generáJacho š：ábu, profesora na vysokej 

Škole vojenskej;

Sa Ma j est é l'Emp ereu r d u Japon :

S. Exc. M. Isaburo Yoshida, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 

du Japon à Berne,

M. Sadamu Shimomura,
LieuleD>anl*ColoQel,

M. Seizo Miura,
Capilaine de Frégate, Attaché naval prê® 

[Ambassade du Japon A Paris;

Le Président de 1 a République 
de Lettonie:

S. Exc. M. Charles Duzmans, 
Envoyé extraordinaire el Minislre plénipotentiaire 
de Lettonie près S. M- le Roi des Serbe«, Croales 
et Slovènes, Délégué permanent auprès de la So

ciété des Natione.

S. Exc, M. Oskar Voit*
Envoyé exlraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
4e Lettonie en Suisse, en AllemaSne, e» Hongrie 

et aux Pays-Bas;

Son Altesse Royale 1 a Grande- 
Duchesse de Luxembourg :

ヽ M. Charles Vennaíre,
Consul du Grand-Duché ä Genève;

Le Président des Etats-Unis 
du Mexique ;

S. Exc. M. Francisco Casťllo Nájera, 
Général Médicin, Envoyé ejctraordinaire et Mini

stre plénipotentiare du Mexique à Bruxelles;

Le Président d e 1 a République 
de Nicaragua : 
M. Antoine Sottile, 

Dr en Droit, Délégué permanent de Nicaragua 
auprès de la Société des Nalîoas;

Sa Majesté le Roi de Norvège:

S. Exc. M. Johannes Irrens, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 

de Norvège à Berae, Rome et Athènes,

M. Jens Christian Meinich, 
Commaodant d'infanterie, Secrétaire général 

de la Croix-Rou^e narvé^ienne;

Sa Ma j esté la Reine des Pays- 
Bas :

S. Exc. M, Willem Isaac Doude 
van Troostwijk,

Envoyé extraordinaire et Minislre plénipotentiaire 
des Pays-Bas à Berne,

M. Johan Carl Diehl, 
Maior-Général, Médecin Inspecteur général du 

Service de Santé de ľ Armée, Vice-Président 
de 4a Croix-Rouge néerlandaise,

M. Jacob Harberts, 
CommBudanl à l'Elal-Major général, Professeur 

à.l'Ecole supérieure de Guerre;
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Jeho c i s á r s k >C' V elič en s t vo 
šach p e ris k ý :

J. E. p. ÁAouchírevan Khan Sepahbodiho, 
perského mimoriadneho vyslanca a 6p'lnomocne- 

.ného ministra v Berne;

Prezident Poľskej r e p u b 1 í k y :

p. Joseph Gabriel Prackího, (
zdravotného plulíovnika(

p, W・ Jerzy Babeckih%
podplukovníka;

Prezident Portugalskej 
republiky：

J, E. p. Vasco de Quevedo, 
portugalsk&ho mimoriadneho vyslanca a splnomoc- 

meného mmislra v Berne;

p. Francisco de Calheiros e Menezes, 
prvého lega己naho tajomníka;

Jeho Veličenstvo kráľ 
r u m uns k ý :

J. E. p. Michel B. Boeresco, 
rumunského mimoriadneho vyslansa a splnomoc

neného ministra v Berne,

p. Eugène Vertejano,
plukovníka, dôstujnika generálneho štábu;

Jeho Veličenstvo kráľ 
Srbov, Chorvátov a

S 1 o v i n c o v :
J. E. p.11íju Choumenkovítcha, 

mimoriadneho vyslanca a splnomooneného ministra 
kráfovdlva Srbov, Chorvátov a Slovincov v Bcec, 

stáleho delegala u Spoločnosti národov;

Jeho Veličenstvo kráľ 
s i a m s k ý :

J. N. V. princa Varnvaidyu, 
siamského mîmoriadiieho vyslanca a splnomocne

ného ministra v Londýne;

Jeho Veličenstvo k r á Ï 
š v é d s k y :

J, E. p. Karla Ivana Westmana, 
švédskeho mimoriadneho vyslanca a splnomocne*  

neh。ministra v Berne;

Spolková rada švajčiarska:
p. Paul Duúcherta, 

splnomocneného minislr-a, prednostu oddelenia 
zahra>nicnÿch veci spolkového politického odboru(

p, Carl Hausera, 
plukovníka zdravotných sborov, hlavného 

vojenského lekára,

p. Antona ZUblina,
plukovjúka pechoAy v disponibilité, advokáta,

S a Majesté Impériale 1 e Shah 
d e P e r s e :

S. Exc. M. Anouchirevan Khan 
Sepahbodi,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Perse à Berne;

Le Président de 1 a République 
de Pologne :

M. Joseph Gabriel Pracki( 
Colonel Médecin, 

M. W. Jerzy Babecki, 
Lieutenant-Colonel;

Le Président de la République 
Portugaise :

S. Exc. M. Vasco de Quevedo, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 

de Portugal A Berne,

M. Francisco de Calheiros e Menezes,
Premier Secretaire de Légation;

S a Majesté 1 e Roi d e Roumanie :
S. Exc. M. Michel B. Boeresco, 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Roumanie à Berne,

M. Eugène Vertcjano,
Colonel, Officier d'Etal-Major;

S a Majesté 1 e R o i des Serbes, 
Croates et Slovènes :

S. Ex. M. Ilija Choumenkovitch, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
du Royaume des Serbes, Croies et Slovèaes A 
Berne, Délégué permanent auprès de la Société 

des Nations;

S a Ma j esté 1 e Roi d e S i a m :

S, A. S. le Prince Varnvaidya, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 

de Siam & Londres;

S a Majesté 1 e R o i d e Suède:

S Exc, M. Karl Ivan Westman, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotenliaire 

de Suède A Berne;

Le Conseil F édér al Suivis e :
M. Paul Dîuichertf

Ministre plénipotenliaire, Chci de la Division des 
Affaires étrangères du Département politique 

fédéral,

M. Cari Hauser, 
Colonel des Troupes sanitaire«, Médecin en Chef 

de ľ Armée,

M, Anton Züblinf
Colonel d'Iniaoterie en disponibililé, Avocat,
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p. Roger de la Harpe, 
podplukovníka zdravotných sborov, lekára,

p Dietrich Schindler旳 
majora vojenského súdnictva, profesora medzi

národného práva na univerzite ヤ Zürichu;

Prezident Česko-Slovenskej 
republiky:

J. E. p. Zdenka Fíerlingera, 
Česko-slovenského mimoriadneho vyslanca a splno

mocneného ministra v Berne;

Prezident tureckej 
r e p u b 1 i k y ;

J. E. Hassan Beyaf 
viceprezidenta tureckého národného veľkého shrc- 
maždeniat viceprezidenta tureckého Červeného 

polmesiaca,

J. E. Nusret Beya, 
prezidenta štátnej rady republiky, 

profesora Aldi Moukhtar Beya, 
doktora medicíny,

doktora Abdulkadir Beyaf 
padpluko^níka, vojenského lekára, profesora na 

aplikačnej ikele a v nemocnici v Gulhane;

Prezident Východnej 
republiky uruguayskej:

J. E. p. Alfredo de Castro, 
uniguay&kébo m-moriadneho vyslanca a splnomoc

neného minisitra v Bernej

Prezident republiky Spojených 
štátov venezuelských:

J. E. p. Caracdolo Parra-Péreza, 
venezuelského mimoriadneho vyslanca a sploo- 

mocn&ného ministra v Rime,

p. Ivana Manuela HurUdo-Machado, 
vesezueEkého chargé ďalfaíres p, i. v Berne, 

ktorí keď si vymenili svoje splnomocne
nia a našli ich v dobrej a patričnej forme, 
dohodli sa na nasledovnom:

ČASŤ I.
Všeobecné ustanovenia.

Článok 1.

Táto dohoda, bez ujmy ustanovení ča
stí VIL bude 6a vzfahovaf：

1.na všetky osoby, ktorých 6a týkajú 
články 1,2 a 3 Úpravy, pripojenej k haag
skej dohode zo dňa 18, októbra 1904 o zá- 
kanoch a obyčajoch pozemnej vojny a I

M. Roger de la Harpe, 
Lieutenant-Colonel des Troupes sanilaire»i 

Médecin,

M. Dietrich Schindler, 
Maior de la Justice militaire, Prolesseur de Droit 

interaational à [Université de Zurich;

L e Président d e 1 a R ép ub 1 i q ue 
Tchécoslovaque:

S. Exc. M. Zdenek Fierlinger, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotenlíaire 

de Tchécoslovaquie à Berne;

Le Président de la République 
Turque:

S. Exc. Hassan Bey, 
Vice-Président de la Grande Assemblée nationale 
de Turquie, Vice-Président du Croissa»t-Rouí« 

turc,

S. Exc. Nusret Bcy,
Président du Comeil d'Etat de 'la République,

.Le Professeur Akil Moukhtar Bey(
Dr en Médecine,

Le Dr. Abdulkadir Bey, 
Lieutenant*Coloael ( Médecin mililaire, Profe6MB 
à ľEcole ď'Application et à l'Hôpital de Gulhan«;

L e Président d e 1 a République 
Orientale d e l'U rug u a y :
S. Exc. M. Alfredo de Castro, 

Envoyé extraordinaire et Ministre pléoipolentiawf 
d'Uruguay à Berne；

.L e Président d e 1 a République 
des Etats-Unis de Vénézuéla:

S. Exc. M. Caracciolo Parra-Pérez, 
Envoyé extraordinaire et Miflistre plčnipotentiair< 

de Vénézuéla à Rome,

M. Ivan Manuel Hurtado-Machadoi
Chargé d'AHaires p. i de Vénézuéla à Berne;

Lesquels； après s etre communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus de ce qui suit:

TITRE I.

Dispositions générales.
Article 1.

La présente Convention s'appliquera, 
sans préjudice des stipulations du Titre 
VJI:

1. à toutes les personnes visées par les 
articles l-er( 2 et 3 du Règlement annexé 
à la Convention de La Haye concernant les 
lois et coutumes de la guerre sur terre du 
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ktoré boly nepriateľom');

2. na všetky osoby, ktoré patria k ozbro
jeným silám vojnu vedúcich strán, zajaté 
nepriatefom počafi vojenských operácii 
na mori a vg vzduchu 6 výhradou výní- 
miekí ktoré by okolnosti, za ktorých došlo 
na zajatie, robily nevyhnutnými. Predsa 
však tieto výnimky nesmú porušiť základ
né zásady tejto Dohody; musia skončiť 
len čo zajatci došli do zajateckého tábora.

Článok 2.
Vojnoví zajatci sú v moci nepriateTskej 

Mocnostif nie však jednatlivcov alebo vo
jenských oddieloVf ktoré ich zajaly.

Má sa s nimi zaobchádzať v každom 
čase rudisky a majú sa chrániť pred skut
kami násilenstva, urážkami a zvedavosťou 
obecenstva.

Odplatné opatrenia proti nim sa za
kazujú. _

Člának 3.
Vojnoví zajatci majú právo, aby sa 

mala v úcte ich osobnosť a č est. So že
nami 6a bude zaobchádzal so všetkými 
ohľadmi, ktoré patria ich pohlaviu.

Zajatci si zachovávajú svoju plnú ob
čiansku spôsobilosť. * V

x) Pripojená úprava: ČI.1,—Zákony, pr&va 
覆 povinnosti vojny neplatia len pre armádu, ale 
tiež pre milície a dobrovoTnícke sbory, ak splňujú 
Ueto podmienky:

1.ak ma)ú niekoho v ich Cele, ktorý j& zod
povedný za svojich podriadených;

2. ak majú pevný rozozn&vncí odznak a ada- 
leka rozoznaleľnýí

3. ak nosia zbraň verenie a
4. ak pri svo)ic¼ podnikaniach prispôsobujú sa 

zákonom a obyčajom, vojny,
V St&toch, v ktorých milície a dobrovolníeke 

sbory tvoria armádu alebo sú jej súčiastkou, za
hrňujú sa pod názov armády.

CL 2. — Obyvaterstvo neobsadeného územiat 
kloré pri priblížení sa nepriateľa siahne z vlast
ného popudu po zbrani, aby bojovalo proti vni- 
áajúcemu vojsku, nemajúc Ea6U organizoval fia po
dra článku 1,bude sa povazovat za vojnu vedú
ce, ak nosí zbraň verejne a ak zachováva zákony 
a obyfiaje vojny.

ČI.3, — Ozbrojené sily vojnu vedúcich Strán 
môžu 6a skladaf z bojujúcich a nebojujúcich. 
V prípade zajatia neprialeFom jedni aj druhí majú 
právo na to, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s 
vojenskými zajatcami.

18 octobre 1907, et capturées par ľenne- 
mi：1)

2. à toutes les personnes appartenant 
aux forces armées des parties belligéran
tes. capturées par l'ennemi au cours d'opé
rations de guerre maritimes ou aériennes, 
sous réserve des dérogations que les con
ditions de cette capture rendraient inévi
tables. Toutefois, ces dérogations ne de
vront pas porter atteinte aux principes fon
damentaux de la présente Convention; el
les prendront fin dès le moment où les per
sonnes capturées auront rejoint un camp 
de prisonniers de guerre.

Article 2.
Les prisonniers de guerre sont au pou

voir de la Puissance ennemie, mais non des 
individus ou des corps de troupe qui 12s 
ont capturés.

Ils doivent être traités, en tout temps, 
avec humanité et être protégés notamment 
contre les actes de violence, les insultes et 
la curiosité publique.

Les mesures de représailles à leur égard 
sont interdites.

Article 3.
Les prisonniers de guerre ont droit au 

respect de leur personnalité et de leur hon
neur. Les femmes seront traitées avec tous 
les égards du à leur sexe.

Les prisonniers conservent leur pleine 
capacité civile.

り Réglement annexé: Art. 1er. — Les lois les 
droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent 
pas seulement à l'armée, maîd encore aux milices 
et aux corps de volontaires réunisfianl les condi
tions suivantes:

1° d'avoir & leur téle une personne r&sponsable 
pour ses suordonnds;

2° d'avoir un signe distinctif fixe et recon
naissable も distance;

3° de porter les arm&s ouvertement et;
4D de se conformer dans leurs opérations aux 

lois et aux coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de 

volontaires constiluent l'année ou en font partie, 
ils sont compris sou& la dénomination d'armée.

Art. 2. — La population d'ua territoire non 
occupé qui, à l'approche de ľ ennemi, prend spon
tanément les anne& pour combatlrr les troupes 
d'irvvaâîon, sans avoir eu le temps de s'organiser 
conformément à l'article premier, 6era considérée 
comme belligérante 6Í elle porle Qes armes ouver
tement et si elle respecte les lois et coutumes de 
la guerre.

Art. 3. — Les forces armées des Parties belligé
rantes peuvent se composer de combaltanls et de 
noncombattanls. En cas de capture par l'ennemi 
les uns et les autres ont droit au traitement des 
prisooaierfi de guerre.
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Článok 4.

Mocno6ť( v moci ktorej 6Ú vojnoví za
jatci, je povinná starať sa o ich zaopatre
nie.

Rozdiele v zaobchádzaní 6 vojnovými 
zajatcami nedovofujú sa len, ak 6a zakla
dajú na vojenskej hodnosti, na zdravot
nom stave telesnom alebo duševnom, na 
odborných schopnostiach alebo na pohlaví 
tých, ktorí ich požívajú.

ČASŤ II.

O vzatí do zajatia.

Článok 5.

Každý vojnový zajatec je povinný udať, 
ak sa ho na to dotazujú, svoje skutočné 
meno a hodnosf, alebo svoje matrikulac- 
né čislo.

Ak by prestúpil tato pravidlo, môžu sa 
mu zmenšiť výhody, poskytované zajat
com jeho kategórie.

Nijaký nátlak nemožno vykonávať na 
zajatcov, aby sa od nich získaly zprávy o 
položení ich armády alebo ich štátu. Za
jatcom, ktorí odmietnu odpovedať, nemož
no ani sa vyhrážať, ani ich urážať, ani 
robif im nepríjemnosti alebo nevýhody 
akéhokoľvek druhu.

Ak zajatec pre svoj telesný alebo du
ševný etav je neschopný udaf evoju totož
nosť, odovzdá 6a zdravotnej službe.

Článok 6.

Všetka osobná výbava a predmety pre 
osobnú potrebu — okrem zbraní, koní, 
vojnovej výzbroje a vojenských písomností 
ostanú v držbe vojenných zajatcov, rov
nako aj kovové prilby a masky proti ply
nom.

Peňažné sumy, ktoré majú zajatci pri 
eebe, môžu 6a im odobraf len na rozkaz 
dôstojníka a len potom, keď 6a suma spo
čítala. Má sa vydaf o tom potvrdenie. 
Takto odobraté sumy musia 6a zapísať na 
účet každého zajatca.

Preukazy totožnosti, označenia hod
ností, vyznamenania a cenné predmety 
zajatcom 6a nesmií odobrať.

Article 4.

La Puissance détentrice des prisonniers 
de guerre est tenue de pourvoir à leur en
tretien.

Des différences de traitement entre les 
prisonniers ne sont licites que si elle se 
basent eúr le grade militaire, l'état de 
santé physique ou psychique^ les aptitudes 
professionelles ou le sexe de ceux qui en 
bénéficient,

TITRE II.

De la capture.

Article 5.

Chaque prisonnier de guerre est tenu 
de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, 
ses véritables noms et grade, ou bien 60D 
numéro matricule.

Dans le cas où il enfreindrait cette rà
gie, il s'exposerait à une restriction des 
avantages accordés aux prisonniers de sa 
catégorie.

Aucune contrainte ne pourra être exer
cée sur les prisonniers pour obtenir des 
renseignement relatifs à la situation de leur 
armée ou de leur pays. Les prisonniers qui 
refuseront de répondre ne pourront être 
ni menacés, ni insultés, ni exposés à des 
désagréments ou désavantages de quelque 
nature que ce soit.

Si, en raison de son état physique ou 
mental, un prisonnier est dans l'incapacité 
d'indiquer son identité, il sera confié au 
service de santé.

Article 6.

Tous les effets et objets d'usage per
sonnel —sauf les armes, les chevaux, l'é
quipement militaire et les papiers militai
res —resteront en la possession des pri
sonniers de guerre, ainsi que les casques 
métalliques et les masques contre les gaz.

Les sommes dont sont porteurs, les pri
sonniers ne pourront leur être enlevées 
que sur l'ordre d'un officier et après que 
leur montant aura été constaté. Un reçu en 
■sera délivré. Les sommes ainsi enlevées 
devront être portées au compte de chaque 
prißonier.

Les pièces d'identité, les insignes de 
grade, les décorations et les objets de va
leur ne pourront être enlevés aux prison
niers.
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ČASŤ III.
O zajatí. ,

Oddiel L

O odsunutí vojnových zajatcov.

Článok 7,
V čase čo možno najkratšom po svo

jom zajatí, vojnoví zajatci 6a odsunú na 
shromaždištia, ktoré sú dostatočne daleku 
od bojišťa, aby boli mimo nebezpečen
stva.

V nebezpečnom pásme môžu ostať do
časne len takí zajatci, ktorí by svoje zra
nenia alebo svoju chorobu vystavili pri 
odsunutí väčšiemu nebezpečenstvu, než 
keby ostali na mieste.

Vojnových zajatcov až do ich. odsu
nutia s bojišía neslobodno zbytočne vy
stavovať nebezpečenstvu.

Odsunutie zajatcov peši bude možno 
uskutočniť pravidelne len v etapách 20 
kilometrov za deň, iba že by potreba do
siahnuc miesta, kde sú voda a potraviny, 
vyžadovala dlhšie etapy.

Článok 8.
Vojnu vedúci sú povinní oznamovať si 

v čafie čo možno najkratšom každé zaja
tie zajatcov, a to prostredníctvom infor
mačných kancelárií, organizovaných po
dľa článku 77. Rovnako sú povinní ozna
movať si úradné adresy, na ktoré možno 
adresovať rodinnú korešpondenciu vojno
vým zajatcom.

Len Čo sa naskytne možno«(, má sa 
každému zajatcovi umažnift aby mohol 
písaf 6vojej rodine, a lo za podmienok 
určených v článku 36 a nafiledujúcich.

Nakoľko ide o zajatcov zajatých na 
mori, ustanovenia tohto článku zachovajú 
6a podfa možnosti hneď po príchode do 
prístavu.

Oddiel II.

O táboroch vojnových zajatcov.
Článok 9.

Vojnových zajatcov možno internovať 
v meste, v pevnosti alebo v akomkoľvek 
inom mieste so záväzkom nevzdialiť 6a 
odtiaľ za určité stanovené hranice.

TITRE III.
De la captivité.

SECTION I.
De ľévacuatíon des prisenniers de guerre.

Article 7.
Dans le plus bref délai possible après 

leur capture, les prisonniers de guerre se
ront évacués sur des dépôts situés dans une 
région assez éloignée de la zone de com
bat pour qu'ils se trouvent hors de.danger.

Ne pourront être maintenus, temporai
rement, dans une zone dangereuse que les 
prisonniers qui, en raison de leurs blessu
res ou de leurs maladig courraient de 
plus grands risques à être évacués qu'à 
rester sur place.

Les prisonniers ne seront pas inutile
ment exposés au danger, en attendant leur 
évacuation ď une zone de combat.

L'évacuation à pied des prisonniers ne 
pourra se faire normalement que par éta
pes de 20 kilomètres par jour, à moins 
que la nécessité d'atteindre les dépôts 
d'eau et de nourriture n'exige de plus lon
gues étapes.

Article 8.
Les belligérants sont tenus de se noti

fier réciproquement toute capture de pri
sonniers dans le plus bref délai possible, 
par l'intermédiaire des bureaux de renseig
nements, tels qu'ils sont organisés à l'arti
cle 77. Ils sont également tenus de s'indi
quer mutuellement les adresses officielles 
auxquels les correspondances des familles 
peuvent être adressées aux prisonniers de 
guerre.

Aussitôt que faire se pourra, tout pri
sonnier devra être mis en mesure de cor
respondre lui-même avec sa famille, dans 
les conditions prévues aux articles 36 et 
suivants.

En ce qui concerne les prisonniers cap
turés sur mer, les dispositions du préseni 
article seront observées aussitôt que pos
sible après l'arrivée au port.

SECTION II.
Des camps de prisonniers de guerre.

Article 9.
Les prisonniers de guerre pourront être 

internés dans une ville, forteresse ou loca
lité quelconque, avec ľobligation de ne pas 
s'en éloigner au delà de certaines limites
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Možno ich tiež internovať v ohrade
ných táboroch; zavrieť ich alebo ich ob
medziť na určité miesto možno len z nevy
hnutného dôvodu bezpečnostného alebo 
zdravotného, a to do toho časuj kým 
trvajú okolnoGtif ktoré si vyžadujú toto 
opatrenie.

Zajatci zajatí v nezdravých krajoch 
alebo v krajoch, ktorých podnebie je 
škodlivé pre osoby, prichádzajúce z mier
neho pásma, prevezú 6a podfa možnosti 
čo najskôr pod priaznivejšie podnebie.

Vojnu vedúci vyhnú sa podfa možnosti 
tomu, aby v tom istom tábore shromaždili 
zajatcov rozličných rás a národností. Ni
jakého zajatca nemožno( nech je to kedy- 
kofvek, poslať zpät do krajaf kde by bol 
vystavený paľbe bojišfa, ani ho nemožno 
použif na to, aby svojou pritomnosfou 
chránil určité body alebo určité kraje 
pred bombardovaním.

Kapitola 1.
O zariadení táborov.

Člának 10.
Vojenskí zajatci sa ubytujú v budovách 

alebo v barakoch, ktoré poskytujú každú 
možnú záruku hygieny a zdravia.

Miestnosti musia fia úplne chrániť pred 
vlhkosfou, dostatočne vykurovať a osve
tľovať. Musia sa urobif všetky opatrenia 
proti nebezpečenstvu požiaru.

Nakofko ide o spálne: pre ich celkovú 
plochu, najmenší kubičný obsah vzduchu^ 
zariadenie a spací materiál, budú pod
mienky rovnaké ako pre vojenské oddiele 
v posádkach Mocnosti, u ktorej sú zajatci.

Kapitola 2.

O strâvovaai a ošatení vojnových zajatcov.
Článok 11,

DMvka potravy vojnových zajatcov bu
de 6a rovnať Čo do množstva a akostí 
dávke vojenských oddielov v posádkach.

Zajatci okrem toho dostanú prostried
ky, aby si sami pripravili doplnky k po
trave, ktoré by mali k dispozícii.

Pitná voda dodá sa im v dostatočnom 
množisLve. Dovolí sa im používať tabak. 
Zajatcov bude možno použiť v kuchyniach. 

déterminées. Ils pourront également être 
internés dans des camps clôturés; ils ne 
pourront être enfermés ou consignés que 
par mesure indispensable de sûreté ou 
d'hygiène, et seulement pendant la durée 
des circonstances qui nécessitent cette me
sure.

Les prisonniers capturés dans des ré
gions malsaines ou dont le climat est per
nicieux pour les personnes venant des ré
gions tempérées seront transportés, aussi
tôt que possible, sous un climat plus favo
rable.

Les belligérants éviteront, autant que 
possible, de réunir dans un même camp des 
prisonniers de races ou de nationalités dif
férentes.

Aucun prisonnier ne pourra, à quelque 
moment que ce soit, être renvoyé dans une 
région où il serait exposé au feu de la zone 
de combat, ni être utilisé pour mettre par 
sa présence certains points ou certaines ré
gions à l'abri du bombardement.

Chapitre premier.
De l'installations des cEmps.

Article 10.
Les prisonniers de guerre seront logés 

dans des bâtiments ou dans des baraque
ments présentant toutes garanties possibles 
d'hygiène et de salubrité.

Les locaux devront être entièrement à 
ľabri de l'humidité, suffisamment chauffés 
et éclairés. Toutes les précautions devront 
être prises contre les dangers d'incendie.

Quand aux dortoirs: surface totale, cu
be d'air minimum, aménagement et maté
riel de couchage, les conditions seront les 
mêmes que pour les troupes de dépôt de 
la Puissance détentrice.

Chapitre 2,
De la nourriture et de l'habillement 

des prisonniers de guerre.
Article 11.

La ration alimentaire des prisonniers 
de guerre sera équivalente en quantité et 
qualité à celle des troupes de dépôt.

Les prisonniers recevront, en outre, les 
moyens de préparer eux-mêmes les sup*  
pléments dont ils disposeraient.

De ľeau potable en suffisance leur sera 
fournie. L'usage du tabac sera autorisé, Les 
prisonniers pourront ètra employés aux 
cuisines.
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Zakazujú 6a všetky kolektívne díáôípli- 
nárne opatrenia, ktoré 6a týkajú stravy,

Článok 12,
Mocnosť, ktorá má vojnových zajat

cov, dodá im šatstvo, bielizeň a obuv. Vý
mena a oprava tejto výbavy musí sa pra
videlne zaistiť. Okrem túha pracujúci za
jatci majú dostať pracovný oblek váade 
tam, kde to povaha práce bude vyžadovať.

Vo všetkých táboroch zriadia sa kan
tíny, v ktorých zajatci budú si môcť za
opatriť, za ceny v miestnom obchode ob
vyklé, potraviny a bežné predmety.

Zisky, ktoré kantíny vynesú správam 
táboroVj použijú 6a v prospech zajatcov.

Kapitola 3.
O hygiene ▼ táboroch.

Článok 13. '
Vojnu vedúci budú povinní urobiť vše

tky potrebné zdravotnícke opatrenia, aby 
zaistili čistotu a zdravie v táboroch a 
predišli epidémiám.

Vojnoví zajatci budú môct vo dne í 
v noci použif zariadenia, srovnávajúce sa 
s pravidlami hygieny a udržované trvale 
v dislote.

Okrem toho a bez ujmy kúpeľov a 
6pfch, ktorými sa tábory podfa možnosti 
opatria, pcskylne sa 忆ajalcom dostatočné 
množstva vody, aby 6a mohli fitaraf o svo
ju telesnú čistotu.

Má sa im poskytnúť možnosť, aby 6a 
mohli venovaf telesným cvičeniam a užiť 
čerstvý vzduch.

Článok 14.
Každý tábor bude mať nemocnicu, kde 

vojnoví zajatci dostanú ošetrenie každého 
druhu, ktoré budú potrebovať. Pre prípad 
potreby prichystajú sa odlúčené miestno
sti pre chorých, ktorí majú nákazlivú cho
robu.

Trovy liečebné, počítajúc do toho tro
vy za predbežné protézy, pripadnú na 
(archu Mocnosti, ktorá má zajatcov.

Vojnu vedúci budú povinní vydaf na 
žiadosť každému ošetrovanému zajatcovi 
úradné osvedčenie, obsahujúce druh a

Toutes mesures disciplinaires collecti
ves portant sur la nourriture sont inter
dites.

Article 12.
L'habillement, le linge et les chaussu

res seront fournis aux prisonniers de guer
re par la Puissance détentrice. Le rempla
cement et les réparations de ces effets de
vront être assurés régulièrement. En outre, 
les travailleurs devront recevoir une tenue 
de travail partout où la nature de travail 
ľexigera.

Dans tous les camps seront installées 
des cantines où les prisonniers pourront se 
procurer, aux prix du commerce localt des 
denrées alimentaires et des objects usuels.

Les bénéfices procurés par les cantines 
aux administrations des camps seront uti
lisés au profit des prisonniers.

Chapitre 3.
De l'hygiène dans les camps.

Article 13.
Les belligérants seront tenus de pren

dre toutes les mesures d'hygiène nécessai
res pour assurer la propreté et la salubri
té des camps et pour prévenir les épidé
mies.

Les prisonniers de guerre disposeront 
jour et nuit, d'installations conformes aux 
régies de l'hygiène et maintenues en état 
constant de propreté.

En outre, et sans préjudice des bains 
et douches dont les camps seront pourvus 
dans la mesure du possible, il sera fourni 
aux prisonniers pour leurs eoins de pro
preté corporelle une quantité d'eau sufis- 
sante.

Ils devront avoir la possibilité de se li
vrer à des exercices physiques et de béné
ficier du plein air.

Article 14.
Chaque camp possédera une infirmerie, 

où les prisonniers de guerre recevront les 
soins de toute nature dont ils pourront 
avoir besoin. Le cas échéant, des locaux 
d'isolement seront réservés aux malades 
atteints d'affections contagieuses.

Les frais de traitement, y compris ceux 
des appareils provisoires de prothèse, se
ront à la charge de la Puissance déten
trice.

Les belligérants seront tenus de remet
tre, sur demande, à tout prisonnier traité 
une déclaration officielle indiquant la na- 
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trvanie jeho choroby, ako aj liečenie, kto
rého sa mu dostalo.

Vojnu vedúci sa môžu navzájom splno- 
niacnif osobitnými dohovormi, aby si po
držali v táboroch lekárov a ošetrovateFov 
na ošetrenie svojich zajatých krajanov.

Zajatci ťažko chorí alebo takí, ktorých 
6tav vyžaduje dôležitý chirurgický zákrok, 
majú sa prijať na útraty Mocnosti, ktorá 
ích drží v zajatí, do každého vojenského 
alebo civilného ústavu, vhodného ich 
liečiť.

Článok 15.

Najmenej raz za mesiac usporiadajú, sa 
lekánske prehliadky vojnových zajatcov. 
Ich účelom bude preskúmať všeobecný 
zdravotný stav a stav čistoty, ako aj pá
trať po nákazlivých chorobách, najmä po 
tuberkulóze a pohlavných chorobách.

Kapitola 4.
O duševných ■ mravných potrebách vojnových 

zajatcov.
Článok 16.

Vojnovým zajatcom sa ponechá slobo
da vykonávaf svoje náboženstvo, počíta
júc do toho ich účastenstvo na obradoch 
svojho vyznania( pod tou jedinou podmien
kou, že budú zachovávať poriadkové a 
policajné predpisy, vydané vojenskou 
vrchnosťou.

Vo vojne zajatým duchovným ktorého
koľvek vyznania povalí 6a vykonávať po
slanie medzi svojimi Gpoluveriacimi bez 
obmedzenia. >

Článok 17.
Vojnu vedúci budú čo možno najviac 

podparovaf duševné a športové rozptý
lenia, usporiadané vojnovými zajatcami.

Kapitola 5.
O vnútornej disciplíne táborov.

Článok 18.

Každý tábor vojnových zajatcov posta
ví 6a poď právomoc zodpovedného dôstoj
níka.

Okrem vonkajších prejavov úcty, pred
vídaných platnými nariadeniami svojich 
armád voči vlastným príslušníkom, voj
noví zajatci budú povinní zdravif všetkých 

ture et la durée de sa maladie, ainsi que 
les soins reçus.

Il sera loisible aux belligérants de s'au
toriser mutuellementf par voie d'arrange
ments particuliers, à retenir dans les camps 
des médecins et infirmiers chargés de soig
ner leurs compatriotes prisonniers.

Les prisonniers atteints d*une  maladie 
grave ou dont l'6tat nécessite une interven
tion chirurgicale Importen te, devront être 
admis, aux fraie de la Puissance détentri
ce, dans toute formation militaire ou civile 
qualifiée pour les traiter.

Article 15.
Des inspections médicales des prison

niers de guerre seront organisées au moins 
une fois par mois. Elles auront pour objet 
le contrôle de état général de santé et de 
l'état de propreté, ainsi que le dépistage 
des maladies contagieuses, notamment de 
la tuberculose et des affections vénériefl- 
nes.

• Chapitre 4.
Des besoins intellectuels et 

moraux des prisonniers de guerre.
Article 16.

Toute latitude sera laissée aux prison
niers de guerre pour l'exercice de leur re
ligion, y compris l'assistance aux offices de 
leur culte, à la seule condition de se con
former aux mesures d'ordre et de police 
prescrites par l'autorité militaire.

Les ministres d'un culte, prisonniers de 
guerre, quelle que soit la dénomination de 
ce culte, seront autorisés à exercer pleine
ment leur ministère parmi leurs coreligion
naires.

Article 17. .

Les belligérants encourageront le plus 
possible les distractions intellectuelles et 
sportives organisées par les prisonniers de 
guerre.

Chapitre 5.
De la disciplíne intérieure des camps.

Article 18.
Chaque camp de prisonniers de guerre 

sera placé sous ľautorité d'un officier res
ponsable.

Outre les marques extérieures de res
pect prévues par les règlements en vigueur 
dans leurs armées à ľégard de leurs natio
naux, les prisonniers de guerre devront le
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dôstojníkov Mocnosti) u ktorej sú v za
jatí.

Vo vojne zajatí dôstojníci budú povinní 
zdraviť len dôstojníkov tejto Macnoeti, 
ktorí majú vyššiu alebo rovnakú hodnosť.

Článok 19.
Nosif odznaky hodnosti a vyznamena

nia 6a povolí.

Článok 20.

Nariadenia, rozkazy, výstrahy a ozna
my každého druhu mじ•sia 6a vyhlásiť voj
novým zajatcom v takej reči, ktorej roz
umejú. Tá istá zásada sa použije pri vy
počúvaní.

Kapitola 6.
Osobitné ustanovenia pre dôstojníkov a osoby 

im na roveň postavené.
Článok 21.

Vojnu vedúci budú povinní od začiat
ku nepriatefstva oznámif fii tituly a hod
nosti, ktoré sa xížívajú v ich armádach, 
aby si zabezpečili rovnaké zaobchádzanie 
s dôstojníkmi a im na roveň postavenými 
osobami s obdobnými hodnosťami,

S dôstojníkmi a osobami im na roveň 
postavenými, ktorí boli zajatí vo vojne, 
bude 6a zaobchádzať s ohľadmi, ktoré pa
tria ich hodnosti a ich veku.

Článok 22.

Aby sa zaistila obsluha v dôstojníckych 
táboroch, pridelia sa tam v dos tatočnom 
počle vo vojne zajatí vojaci tej istej ar
mády, ktorí podlá možnosti rozprávajú 
tou istou rečou ako dôstojníci a ktorých 
počet zodpovedá hodnosti dôstojníkov a 
osôb im na roveň pes tavených.

Dôstojníci a osoby im na roveň posta
vené obstarajú si stravu a ošatenie z 
platu, ktorý im bude vyplácať Mocnosť, 
držiaca ich v zajatí. Správa stravovania 
dôstojníkmi samými má sa každým spô
sobom podporovať.

Kapitola 7.

O peňažných prostriedkoch vojnových zajatcov.
Článok 23.

S výhradou osobitných dohôd- medzi 
vojnu vedúcimi Mocnosťami, a najmä do
hôd predvídaných v článku 24( dôstojníci

salut à tous les officiers de la Puissance 
détentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne 
seront tenus de saluer que les officiers de 
grade supérieur ou égal de cette Puissance.

Article 19.
Le port des insignes de grade et des 

décorations sera autorisé.

Article 20.
Les règlements, ordres, avértifisements 

et publications de toute nature devront 
être communiqués aux prisonniers de guer
re dans une langue qu'ils comprennent. Le 
même principe sera appliqué aux interro
gatoires.

Chapitre 6.

Dispositions spéciales concernant les oHiciera 
et assimilés.
Article 21.

Dès le début des hoistilité, les belligé
rants seront tenus de se communiquer ré*  
ciproquement les titres et les grandes en 
usage dans leurs armées respectives, en 
vue ďassurer l'égalité de traitement entre 
les officiers et assimilés de grades équiva
lents.

Les officiers et assimilés prisonniers de 
guerre seront traités avec les égards dus 
à leur grade à leur âge.

Article 22.
En vue d'a£(surer le service des camps 

d'ofiieiens, des soldats prisonniers de guer
re de la même armée, et autant que pos
sible parlant la même langue, y seront dé
tachés, en nombre suffisant, en tenant 
compte du grade des officiers et assimilés.

Ceux-ci se procureront leur nourriture 
et leurs vêtements sur la solde qui leur 
sera versée par la Puissance détentrice. 
La gestion de l'ordinaire par les officiers 
eux-mêmefi devra être favorisée de toute 
manière.

Chapitre 7.

Des ressources pécuniaires des prisonniers 
de guerre»

Article 23,
Sous réserve d'arrangements particu

lière entre les Puissances belligérantes, et 
notamment de ceux prévus à l'article 24,
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a osoby im na roveň postavené, zajatí vo 
vojne, budú dostávaf od Mocnosti, ktorá 
ich má v zajatí, ten istý plat ako dôstoj
níci obdobnej hodnosti v armádach tejto 
Mocnosti, avšak pod tou podmienkou, že 
tento plat nepresahuje onen platj na kto
rý majú nárok v armádach štátu, ktorému 
slúžili. Tento plat bude sa im vyplácať 
celý, podfa možnosti raz za mesiac, a ne- 
6mie sa pri tom z neho strhávať žiadna 
€trážka na výdavkyf ktoré pripadajú na 
ťarchu Mocnosti, ktorá ich drží v zajatí, 
aj keby tieto výdavky boly v ich pro
spech.

Dohovorom medzi vojnu vedúcimi určí 
ea peňažný kurz pre toto platenie; ak 
takéhoto dohovoru niet( ustanoví sa kurz, 
ktorý bol v platnosti v čase započatia ne- 
priateFstva.

Všetky platy, vyplácané vojnovým za
jatcom ako plat( musi vrátiť po skončení 
nepriateľstva tá Mocno式,u ktorej vojnoví 
zajatci slúžili.

Článok 24.
Na začiatku nepriateFstva vojnu vedú

ci určia spoločnou dohodou najvyššiu su
mu v hotovosti, ktorú vojnoví zajatci roz
ličných hodností a kategórií budú opráv
není maf u 6eba. Každý strhnutý alebo 
zadržaný prebytok vojnového zajatca, ako 
aj každá ním složená suma, pripíše sa na 
jeho účet a bez jeho súhlaeu nesmie sa 
premeniť na inú menu.

Sumy, ktoré majú dostať zo svojich úč
tov vojnoví zajatci, vyplatia 6a im na kon
ci ich zajatia.

Počas trvania ich zajatia poskytnú sa 
im všetky úľavy, aby mohli odoslať tieto 
cumy celkom alebo ciaf točne bankám ale
bo súkromným osobám vo svojom domov- 
6kom štáte.

Kapitola 8.
O prevážaní vojnových zajatcov.

Článok 25.
Nakoľko to priebeh vojenských operá

cií nevyžaduje, chorí a ranení vojnoví za
jatci 6a nebudú prevážať dotiaľ, kým by 
cesta ohrožovala ich ozdravenie.

Článok 26.
pri prevážaní vojnoví zajatci sa pre

dom úradne upovedomia o svojom novom 

les afficiers et assimilés prisonniers de 
guerre recevront de la Puissance detentri
ce la même solde que les officiers de gra
de correspondant dans les années de 
cette Puissance, sous condition, toutefois, 
que cette solde ne dépasse pas celle à la
quelle ik ont droit dans les armées du 

；pays qu'ils ont servi. Cette solde leur se- 
i ra versée intégralement, une fois par mois 

6i possible, et sans qu'il puisse être fait 
aucune déduction pour des dépenses in
combant à la Puissance détentrice, alors 
même qu'elles seraient en leur faveur.

Un accord entre les belligérants fixera 
le taux du change applicable à ce paie
ment; à défaut de pareil accord, le taux 
adopté sera celui en vigueur au moment 
de l'ouverture défi hostilités.

Tous les versements effectués aux pri
sonniers de guerre à titre de solde devront 
être remboursés, à la fin des hostilités, par 
la Puissance qu'ils ont servie.

Article 24.
Dès le début des hostilités Jes belligé

rant fixeront d'un commun accord le mon*  
tant maximum d'argent comptant que leß 
prisonniers de guerre défi divers grades et 
catégories fieront autorisés à conserver 
par devers eux. Tout excédent retiré ou 
retenu à un prisonnier sera, de même que 
tout dépôt d'argent effectué par lui, porté 
à son compte et ne pourra être converti 
en une autre monnaie sans son assenti
ment.

Les soldes créditeurs de leurs comptes 
seront versés aux prisonniers de guerre à 
la fin de Leur captivité*

Pendant la durée de celles-ci, des fa
cilités leur seront accordées pour le trans
fert de cefi sommes, en tout ou partie, à 
d&s banques ou à des particuliers dans 
leur pays d'origine.

Chapitre 8.
Da transfert des prisonniers de guerre.

Article 25.

A moins que la marche des opérations 
militaires ne l'exige, les prisonniers de 
guerre malades et blende ne seront pas 
transférés tant que leur guérison pourrait 
être compromise par le voyage.

Article 26.
En cas de transfert, les prisonnière de 

guerre seront avisés au préalable officielle- 
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určení; dovolí sa im vziať so sebou svoju 
osobnú výbavu, svoju korešpondenciu a 
balíky, došlé na ich adresu.

Všetky potrebné opatrenia 6a urobia, 
aby korešpondencia a balíky( adresované 
do ich starého tábara zastaly ea za nimi 
bez odkladu.

Sumy, složené na účet prevezených 
zajatcov, odovzdajú sa príslušnej vrch
nosti miesta ich nového pobytu.

Trovy, vzniklé prevážaním, idú na ťar
chu Mucnostii ktorá drží týchto zajatcov.

Oddiel III.
O práci vojnových zajatcov.

Kapitola 1. 
Všeobecne.

Článok 27.
Vojnu vedúci budú môcť používaf na 

práce zdravých vojnových zajatcov podfa 
ich hodnosti a ich schopností, vynímajúc 
dôstojníkov a osoby im na roveň posta
vené.

Predsa však, ak dôistojníci alebo osoby 
ím na rcrveň postavené požadujú im zod
povedajúcu prácu, podľa možnosti sa im 
táto zaobstará.

Vo vojne zajatí poddôstojníci môžu 6覆 
pribrať len na dozorné práce, iba že by 
výslovne požiadali o zamestnanie platené.

Vojnu vedúci budú povinní vojnovým 
zajatcom, ktorí utrpeli úraz pri práci( pri- 
znaC účast po celý čas ich zajatia na vý
hodách z ustanoveníi ktoré sa vzfahujú 
na robotníkov tej istej kategórie podfa zá- 
zákonodanstva Mocnosti, u ktorej sú za
jatci v zajatí Nakolko ide o vojnových 
zajatcov, na ktorých by sa tieto zákonné 
ustanovenia nemohly použiť v smysle zá
konodarstva tejto Mocnosti, zaväzuje 6a 
táto Mocnosť odporúčať svojmu zákono
darnému sboru všetky vhodné opatrenia 
na spravodlivé odškodnenie obetí.

Kapitola 2<
O organizácii prGce.

Článok 28.

Mocnosť, držiaca 2ajatcov( preberie 
plnú zodpovednosť za výživu, zaopatre
nie, zaobchádzanie a vyplácanie platu voj- 

ment de leur nouvelle destination; ils se
ront autorisés à emporter leurs effets per- 
sonels, leur correspondance et lee colis 
arrivés à leur adresse.

Toutes dispositions utiles seront prises 
pour que la correspondance et les colis 
adressés à leur ancien camp leur soient 
tr-ansmis sans délai.

Leâ sommes déposées au compte des 
prisonniers transférés seront transmises 
à l'autorité compétente du lieu de leur 
nouvelle résidence.

Le« frais causée par les transfert« se
ront à la charge de la Puissance détentri
ce.

SECTION IIL
Du travail des prisonniers de guerre.

Chapitre 1. 
Généraliiés.
Article 27.

Les belligérants pourront employer 
comme travailleurs les prisonnier« de 
guerre valides, selon leur grade et leurs 
aptitudes, à l'exception des officiers et 
assîmiléis.

Toutefois, si des officiers ou assimilés 
demandent un travail qui leur convienne, 
celui-ci leur sera procuré dans la mesure 
du possible.

Les 6ou6*officiers  prisonniers de guerre 
ne pourront être astreints qu' à des tra
vaux de surveillance, à moins qu ils ne 
fassent la demande expresse d'une occu
pation rémunératrice.

Les belligérants seront tenus de mettre, 
pendant toute la durée de la captivité, les 
prisonniers de guerre victimes d'accidents 
du travail au bénéfice des dispositions 
applicables aux travailleurs de même ca
tégorie selon la législation de la Puissance 
détentrice. En ce qui concerne les prison- 
niens de guerre auxquels ces dispositions 
légales ne pourraient être appliquées en 
rai<san de la législation de cette Puissance, 
celle-ci s'engage à recommander à 60n 
corps législatif toutes mecures propres à 
indemniser équitablement les victimes.

Chapitre 2.
De l'organisialion du travaiL

Article 28,
La Puissance détentrice assumera l'en

tière responsabilité de ľentretien, des 
soins, du traitement et du paiement des sa-
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novým zajatcom, ktorí pracujú na účet 
GÚkramnikov.

Článok 29.
Nikoho z vojnových zajatcov neslobod

no použif na práce, na ktoré je lelesne 
n »schopný.

Článok 30.
Denný pracovný čas vojnových zajat

covi počítajúc do toho cestu tam í zpät, 
nebude nad mieru a nesmie v žiadnom 
prípade prevýšiť pracovný čas, prípustný 
pre civilných robotníkov, používaných 
pre tú iistú prácu v do tyčnom kraji. Každé
mu zajatcovi dá 6a každý týždeň nepre
tržitých dvadsaťštyri hodín odpočinku, 
predovšetkým v nederú.

Kapitola 3.
O ukázanej prácL

Článok 31.

Práce, ktoré vykonávajú vojnoví za
jatci, nebudú v nijakom bezpros trednom 
vzťahu s vojnovými operáciami. Najmä sa 
zakazuje upotrebiť zajatcov na výrobu a 
dopravu zbraní alebo streliva (každého 
druhu, ako aj na dopravu materiálu, urče
ného pre bojujúce jednotky.

Pri porušení ustanovení predošlého 
odseku zajatci majú mat možnosť po splne
ní alebo pri začiatku plnenia rozkazu 
predniesť svoje sfažnosti prostredníctvom 
dôverníkov, ktorých úlohy sa predvídajú 
v článkoch 43 a 44( alebo, ak niet dôver
níka, prostredníctvom zástupcov ochran
nej Mocnosti.

Článok 32.
Zakazuje sa používať vojnových za

jatcov na práce nezdravé alebo nebez
pečné.

Každé zhoršenie pracovných podmie
nok čo disciplinárne opatrenie sa uka
zuje.

Kapitola 4.
O pracovných oddieloch.

Článok 33.

Zariadenie pracovných oddielov má sa 
podobaf zariadeniu zaja-teckých -táborov, 
najmä nakoľko ide o podmienky hygieny, 

lairefi defi prisonníens de guerre travaillant 
pour le compte de particulierfi.

Article 29.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra 
être employé à des travaux auxquels il est 
physiquement inapte.

Article 30.
La durée du travail journalier des pri

sonniers de guerre, y compris celle du tra
jet ďaller et de retour, ne sera pas exces
sive et ne devra, en aucun cas, dépasser 
celle admise pour les ouvriers civils de la 
région employés au même travail. Il sera 
accordé à chaque prisonnier un repos de 
vingt-quatre heures consécutives .chaque 
semaine, de préférance le dimanche.

Chapilre 3.
Du travail prohibé.

Artide 31.

Les travaux fournis par les prisonniers 
de guerre n'auront aucun rapport direct 
avec les opérations de la guerre. En parti
culier, il est interdit d'employer des pri- 
sonniens à la fabrication et au transport 
d'armes ou de munitions de toute nature, 
ainsi qu'au transport de matériel destiné 
à des unités combattantes.

En cas de violation des dispositions de 
ľ alinéa précédent, les prisannier-s ont la la
titude, après exécution ou commencement 
d'exécution de l'ordre, de faire présenter 
leurs réclamations par l'intermédiaire des 
hommes de confiance dont les fonctions 
sont prévues aux articles 43 et 44, ou, à 
défaut d'homme de confiance, par l'inter
médiaire deis représentants de la Puissan
ce protectrice.

Article 32.

Il est enterdit d'employer des prisan- 
niens de guerre à des travaux insalubres 
ou dangereux.

Toute aggravation des conditions du 
travail par mesure disciplinaire est inter
dite.

Chapitre 4.
Des détachements de travail.

Article 33,
Le régime des détachements de travail 

devra être semblable à celui des camp« de 
prisonniers de guerre, en particulier en ce 
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〇 stravu, o ošetrenie v prípade úraxu ale
bo choroby, c korešpondenciu a prijímanie 
balíkov.

Každý pracovný oddiel bude náležal 
k niektorému zajateckému táboru. Veli
teľ tohto tábora bude zodpovedný za tof že 
v pracovnom oddiele budú sa dodržiavať 
us tanovenia tejto Dohody.

Kapitola 5.
O mzde.

Článok 34.

Vojnoví zajatci nedostanú plat za prá
ce, konané pre správu, zariadenie a udržo
vanie táborov.

Zajatcif používaní na iné práce, budú 
maf nárok na mzdu, ktorá sa určí d.oho- 
vormi medzi vojnu vedúcimi.

Tieto dohovory určia tiež časf platu, 
ktorú si môže správa tábora zadržaf, su
mu, ktorá bude náležaf vojnovému zajat
covi a spôsob, akým sa mu táto suma dá 
použif p-očas jeho zajatia.

Kým sa 'tie to dohovory neuzavrú, od
mena za. prácu zajatcov určí 6a podľa 
pravidiel:

a) Práce! konané pre štát( budú sa pla
tiť podľa sadzby, platnej pre vojakov 
vlastnej armády, ktorí vykonávajú tie isté 
práce, alebo, ak niet takejto sadzby, po
dľa sadzby, ktorá zodpovedá vykonáva
ným prácami;

b) Ak sa práce konajú na účet iných 
verejných správ alebo pre súkromníkov, 
podmienky sa upravia v dohode s vojen
ským úradom.

Mzda, ktorá ostala k dobru zajatca, 
odovzdá sa mu na konci jeho zajatia. Ak 
zajatec zomrie, odošle sa cestou -diploma
tickou jeho dedičom.

Oddiel IV.

O stykoch vojnových zajatcor s vonkajším 
svetom.

Článok 35.
Na začiatku nepriateľstva vojnu vedú

ci uverejnia opatrenia( ktoré majú slúžif 
pre vykonanie ustanovení tohto oddielu. 

qui concerne les conditions hygiénique«, la 
nourriture, les soins en cas d'accident ou 
de maladie, la correspondance et la récep
tion des colレ・

Tout détachement de travail relèvera 
d'un camp de prisonniens. Le commandant 
de ce camp sera responsable de ľnbserva- 
tionf dans le détachement de travail( des 
dispositions de la présente Convention.

Chapitre 5. 
Du salaire*

Article 34.

Les prisonniers de guerre ne recevront 
pas de salaire pour les travaux concernant 
ľadministration, l'aménagement et l'entre
tien des campis.

Les prisonniers employés à d'autres 
travaux auront droit à un salaire à fixer 
par des accords entre les belligérants.

Ces accords spécifieront également la 
part que l'admîniistration du camp pourra 
retenir, la somme qui appartiendra au pri
sonnier de guerre et la manière dont cette 
somme sera mise à sa disposition pendant 
la durée de sa captivité.

En attendant la conclusion des dits 
accord% la rétribution du travail des pri- 
sonniens sera fixée selon les normes ci- 
dessous:

a) Les travaux faits pour ľEtat seront 
payés d'après los tarifs en vigueur pour les 
militaires de l'armée nationale exécutant 
les mêmes travaux, ou, s'il n'en existe pas, 
d'après un tarif en rapport avec les tra
vaux exécutéis.

b) Lorsque les travaux ont lieu pour le 
compte d'autre« administrations publiques 
ou pour des particuliers) les conditions en 
seront réglées d'accord avec l'autorité mi
litaire.

Le solde restant au crédit du prisonnier ヽ 
íui sera remis à la fin de sa captivité. En 
cas de décès, il sera transmis par la voie 
diplomatique aux héritiers du défunt,

SECTION IV.

Des relations des prisonniers de guerre 
avec l'extérieur.

Article 35.
Dès le début des hoistilités, les belligé

rants publieront les mesures prévues pour 
l'exécution des diispoisitions de la présente 
section.
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Článok 36.
Každý z vojnových zajatcov určí čas 

od času počet lietov a korešpondenčných 
líetkov, ktoré vojnoví zajatci rozličných 
kategórií budú oprávnení mesačne odo
slal a počet tento oznámi druhému vojnu 
vedúcemu.

Tieto lis ty a lístky odošlú sa poštou 
najkratšou cestou. Z disciplinárnych dô
vodov nemožno ich ani zdržovať ani za
držať.

Každý zajatec najneskoršie do týždňa 
po svojom príchode do tábora a rovnako 
pri onemocnení dostane príležitosť poslať 
svojej rodine korešpondenčný lístok, kto
rým jej oznámi svoje zajatie a stav svojho 
zdravia. Tieto lístky odošlú sa s najväčším 
urýchlením a nemožno ich nijakým spôso
bom zdržovať.

Zpravidla má sa korešpondencia zajat
cov písať v ich materinskej reči. Vojnu 
vedúci môžu dovoliť korešpondovaf v 
iných rečiach.

článok 37.
Vojnovým zajatcom sa dovolí prijímaf 

jednotlive poštové balíky, obsahujúce po
traviny a iné predmety, určené pre ich 
výživu a ošatenie. Balíky sa odovzdajú 
adresátom na potvrdenie.

Článok 38.
Listy a zásielky penažné alebo cenné, 

ako aj poštové balíky, určené pre vojno
vých zajatcov alebo nimi odosielané či 
priamo alebo prostredníctvom informač
ných kancelárií, predvídaných v článku 
77, budú oslobodené od všetkých pošto
vých poplatkov, práve tak v štátoch pô
vodu a určenia ako aj v štátoch, ktorými 
prechádzajú.

Dary a podpory v naturáliách, určené 
pre vojnových zajatcov, budú rovnako 
oislobodené od všetkých vstupných a 
iných poplatkov, ako aj dopravného na že
lezniciach štátom prevádzaných.

V prípadoch uznané súrnych zajatcom 
sa dovolí poslaf telegramy, ak zaplatia 
obvyklé poplatky.

Článok 39,
Vojnovým zajatcom sa dovolí prijíma f 

jednodive zásielky kníh, kloré ea môžu |

Article 36.
Chacun des belligérants fixera périodi

quement le nombre des lettres et des car
tes postales que les prisonniers de guerre 
des diverses catégories seront autori«é6 
à expédier par mois, et notifiera ce nom
bre à l'autre belligérant. Ces lettres et 
cartes seront transmiises par la poste 
suivant la voie la plus courte. Elles ne 
pourront être retardéeâ ni retenues pour 
motifis de discipline.

Dans le délai maximum ďune semaine 
après eón arrivée au camp et de même en 
cas de maladie, chaque prisonnier sera mis 
en m&sure d'adresser à sa famille une car
te postale ľinformant de sa capture et de 
l'état de sa santé. Les dites cartes posta
les seront transmises avec toute la rapidi
té penible et ne pourront être retardées 
d'aucune manière«

En règle généralet la correspondance 
deâ prisonniers sera rédigée dans la lan
gue maternelle de ceux-ci. Les belligérante 
pourront autoriser la correspondance en 
iľautres langues.

Article 37.
zLee prisonniers de guerre seront auto」 

riséâ à recevoir individuellement des colis 
postaux contenant dee denrées alimentai
res et d'autres articleâ destinés à leur ra- 
vitaillemant ou à leur habillement. Les 
colis seront remis aux destinataires contre 
quittance.

Article 38.
Les lettres et envois ďargent ou de 

valeurs, ainsi que les coiHs postaux desti*  
nés aux prisonniers de guerre ou expé
diés par eux( soit directement, soit par 
l'intermédiaire d&s bureaux de rejiseigne- 
ments prévus à l'article 77, seront affran
chis de toutes taxas postales, aussi bien 
dans les pays d'origine et de destination 
que dans Ms pays intermédiaires.

Les dons et sec&urs en nature destinés 
aux prisonníens fieront pareillement affran
chis de toiLS droits d'entrée et autres, 
ainsi que des taxes de transport sur les 
chemins de fer exploités par l'Etat.

Les prisonniers pourront, en cas d'ur
gence reconnue, être autorisés à expédier 
des télégrammes, contre paiement des 
taxes usuelles.

Article 39.
Les prisonniers de guerre seront auto

risés à recevoir individuellement des en- 
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podro'bif cenzúre.

Zástupcovia ochranných Mocností a 
pomocných spolkov, riadne uznaných a 
poverených, budú môcť posielať diela a 
sbierky kníh knižniciam zajateckých tá
borov. Odovzdanie týchto zásielok nebu
de sa môcť zdržovať pod zámienkou cen- 
zúrnych ťažkostí.

Článok 40.
Cenzúra korešpondencie má fia usku

točniť v lehote čo možno najkra'tšej. 
Okrem toho prevzatie poštových zásielok 
má isa vykonaf za podmienok, umožňujú
cich zachovaf potraviny, ktoré môžu ob
sahovať a, ak je to možné, v prítomnosti 
adresáta alebo dôverníka ním riadne uzna
ného.

Zákazy korešpondencie',1 vyhllisené 
vojnu vedúcimi z dôvodov vojenských ale
bo politických, môžu byť len prechodného 
rázu a majú byí čo najkratšie.

Článok 41.
Vojnu vedúci zabezpečia všetky ufah- 

čenia pre dopravu písomností, spisov ale
bo listín, určených pre vojnových zajatcov 
alebo nimi podpísaných, najmä splnomoc
není a testamentov.

Urobia potrebné opatrenia, aby v prí
pade potreby zabezpečili overenie podpi
sov zajatcov.

ヽ O d d i e 1 V.
O styku vojnových zajatcov s vrchnosťami.

Kapitola 1.
O sťažnostiach vojnových zajatcov 

na zaobchádzanie v zajali.
Článok 42,

Vojnoví zajatci budú oprávnení pred
niesť vojenským vrchnostiam, v ktorých 
moci sú, svoje žiadosti, týkajúce sa za
obchádzania, ktorému fiú v zajatí podro
bení.

Rovnako budú mať právo obracať sa 
na zástupcov ochranných Mocností a im 
oznámiť, v čom si sťažujú na zaobchádza
nie v zajatí.

Tieto žiadosti a sťažnosti majú sa odo
slať urýchlene.

vois de livre»Si qui pourronl être soumis â 
la censure.

Les représentants des Puissances pro
tectrices et des société de secours dûment 
reconnues et autorisées pourront envoyer 
des ouvrages et des collections de livres 
aux bibliothèques dos camps de prison
niers. La transmission' de ces envois aux 
bibliothèques ne pourra être retardée sous 
prétexte de difiicultéis de censure.

Article 40.
La censure des correspondances devra 

être faite dans le plus bref délai possible. 
Le contrôle des -envois postaux devra, en 
outre, s'effectuer dans des conditions pro
pres à asisurer la conservation d&s denrées 
qu'dis pourront contenir et, si possible, en 
présence du destinataire ou d'un homme 
de confiance dûment reconnu par lui.

Les interdictions de correspondance 
édictées par le<s belligérant-s, pour des 
raisons militair&s ou politiques, ne pour
ront avoir qu'un caractère momentané et 
devront être au>s>si brèves que possible.

Article 41.
L&s belligérants assureront toute® 

facilitéis pour la transmission des actes, 
pièces ou documentis destinés aux prison
niers de guerre ou signés par eux, en par
ticulier des procuration et des testaments.

Ils prendront les mesures nécessaires 
pour aissurer( en cas de besoin, la léga- 
ILsation des signatures données par les 
prisonniers.

SECTION V.
Des rapports des prisonniers de guerre 

avec les autorités.
Chapitre 1.

Des plaintes des prisonniers de guerre à raison 
du régime de la captivité.

Article 42.
Les pmonniens de guerre auront le 

droit de faire connaître aux autorités mili
taires isous le pouvoir desquelles ils se 
trouvent leurs requêtes concernant le ré
gime de captivité auquel ils 60nt soumis, 

lk auront également le droit de s'adres
ser aux repréisentanLs des Puissances pro
tectrices pour leur signaler les points sur 
lesquels ils auraient dei plaintes à formu
ler à ľégard du régime de la captivité.

Ces requêtes et réclamations devront 
être transmises d'urgence.
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Aj keď sa uznajú za neodôvodnené, 
nemôžu daf podnet pre nijaký trest.

Kapitola 2.
O zástupcoch vojnových zajatcov.

Článok 43.

V každom mieste, kde budú vojnoví 
zajatci, bude im dovolené určif si dôver
níkov, ktorí budú poverení ich zastupovať 
pred vojen-skými vrchnosťami a pred 
ochrannými Mocnosťami.

Toto určenie podlieha schváleniu vo
jenskej vrchnosti.

Dôverníci budú poverení prijímať a 
rozdeľovať spoločné zásielky. Tak isto 
v prípade, ak by sa zajatci rozhodli or
ganizovať medzi sebou nejaký spôsob vzá
jomnej podpory, bude táto organizácia 
patriť do právomocí dôverníkov. S druhej 
strany budú títo môcť poskytnúť svoje 
služby zajatcom, aby im uľahčili ich sty” 
ky s pomocnými epolkami, uvedenými 
v článku 78.

V táboroch dôstojníkov a osôb im na 
roveň postavených uzná sa vo vojne za
jatý dôstojník, ktorý je najstarší v najvyš
šej hodnosti za sprostredkovateľa medzi 
táborovými vrchnosťami a zajatými dô
stojníkmi a osobami im na roveň posta
venými. Za tým ciefom bude môcf určiť 
zajatého dôstojníka, aby ho napomáhal 
ako tlmočník pri rokovaniach s táborový
mi vrchnosťami.

Článok 44.

Ked dôverníci sa použijú ako robot
nici, musí sa ich Činnosť ako zástupcov 
vojenských zajatcov započítať do ich po
vinného pracovného č as il

Dôverníkom sa poskytnú všetky uľah- 
cenia pre ich písomný styk s vojenskými 
vrchnosťami a s ochrannou Mocnosťou. 
Tento písomný styk sa nebude obmedzo
vať.

Nijakého zástupcu zajatcov nebude 
možno preložiť bez toho, že by sa mu dal 
potrebný čas zasvätiť svojich nástupcov 
do bežných záležitostí.

Même si elles sont reconnues non fon
dées, elles ne pourront donner lieu à 
aucune punition .

Chapitre 2.
Des représentants des prisonniers de guerre.

Article 43.

Dans toute localité où se trouveront 
des prisonniers de guerre, ceux-ci seront 
autorisés à désigner des hommes de con
fiance chargés de les représenter vis-à-vis 
des autorités militaires et des Puissanceâ 
protectrices.

Cette désignation sera sbumise à l'ap
probation de ľautorité militaire.

Les hommes de confiance seront char
gé« de la réception et de la répartition 
des envois collectifs. De même, au cas où 
les prisonniers décideraient ďorgani-ser 
entre eux un système d'assistance mu
tuelle, cette organisation serait de la 
compétence des hommes de confiance. 
D'autre part, ceux-ci pourront prêter leurs 
alficeis aux prisonniers pour faciliter leurs 
relations avec les sociétés de secoure 
mentionnées à l'article 78.

Dans les camps d'officiens et assimilés, 
ľofficier prisonnier de guerre le plus an
cien dans le grade le plus élévé sera 
reconnu comme intermédiaire entre les 
autorités du camp et les officiers et assi- 
miléfi prisonniers. A cet effet, il aura la 
faculté de résigner un officier prisonnier 
pour ľ assister en qualité d'interprète au 
cours des conférences avec les autorités 
du camp.

Article 44.

Lorsque les hommes de confiance se
ront employés comme travailleur% leur 
activité comme représentants des prison
niers de guerre devra être comptée dans 
la durée obligatoire du travail.

Toutes facilités seront accordées aux 
hommes de confiance pour leur corres
pondance avec les aut-oritéis militaires et 
avec la Puissance protectrice. Cette cor- 
responce ne sera pais limitée.

Aucun représentant des prisonniers 
ne pourra être transféré sans que le temps 
nécessaire lui ait été laiissé pour mettre 
ses fiuccesseurs au courant des affaires en
cours.
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Kapitola 3, 
O trestoch vojnových zajatcov.

1,Všeobecné ustanovenia.
Článok 45.

Vojnoví zajatci budú podliehať záko
nom, pravidlám a'rozkazom, platným v ar
mádach Mocnostif u ktorej sú v zajali.

Každý čin nedisciplinovanosti bude 
oprávňovať voči nim k opatreniam, ktoré 
sa predvídajú týmito zákonmi, pravidlami 
a rozkazmi.

Nedotknuté ostávajú však ustanovenia 
tejto kapitoly.

Článok 46.
Vojnových zajatcov bude možno po

trestať vojenskými vrchnosCami a sudmi 
Mocnosti, u ktorej sú v zajatí, iba tými 
trestami, ktoré sa určujú ス通 tie isté činy 
pre vojakov vlastných armád.

Pri rovnakej hodnosti vo vojne zajatí 
dôstojníci, poddôstojníci a vojaci, trestaní 
disciplinárne, nebudú podrobení horšiemu 
zaobchádzaniu, ako sa to predpisuje pri 
rovnakom treste v armádach Mocnosti, 
u ktorej sú v zajatí.

Zakazuje sa každý trest teleisný, kaž
dé zatvorenie v miestnostiach neosvetle- 

denným svetlom a vôbec každý spô- 
akejkofvek ukrutnosti.

Rovnako sa zakazujú kolektívne tresty 
za činy jednotlivcov.

Článok 47.
Číny, ktoré tvoria porušenie disciplí

ny, a najmä pokus úteku, zistia sa čo naj
skôr. Pri všetkých vojnových zajatcoch, či 
majú hodnosť alebo nie, predbežná väzba 
obmedzí sa na potrebnú najmenšiu mieru.

Súdne vyšetrovanie proti vojnovým 
zajatcom bude sa konať tak rýchle, ako 
to okolnosti dovolia; predbežná väzba sa 
do možno najviac obmedzí.

Vo váetkých prípadoch trvanie pred
bežnej väzby odpočíta sa od trestu, ulo
ženého disciplinárne alebo súdne, nakoľ
ko toto odpočítanie sa pripúšťa pre vo
jakov vlastného vojska.

Chapitre 3.
Des sanctions pénales i ľégard des prisonniers 

de guerre.
1 .Dispositions générale<3.

Article 45.
Les prifionniers de guerre seront gou- 

eùs aux loiis, règlement et ordres en vi- 
guer dans le<s années de la Puissance 
détentrice.

Tout acte d'insubordination autorisera 
à leur égard les mesures prévues par ce® 
lois, règlement et ordres.

Demeurent réservées, toutefois, les 
dispositions du présent chapitre.

Article 46.
Les prisonniers de guerre ne pourront 

être frappés par les autorités militaires 
et les tribunaux de la Puissance déten
trice d'autres peines que celles qui sont 
prévues pour les mêmes faits à l'égard 
des militaires des armées nationales.

A l'identité de grade, les officiers, 
souis-olficiens ou soldats prisonniers de 
guerre subiissant une peine disciplinaire 
ne seront pa<s soumis à un traitement moins 
favorable que celui prévu, en ce qui con
cerne la même peine, dans les années de 
la Puissance détentrice.

Sont interditeis toute peine corporelle, 
toute incarcération dans des locaux non 
éclairés par la lumière du jour et, d'une 
manière générale( toute forme quelconque 
de cruauté.

Sont également interdîtes les peines 
collective« pour des acteis individuels.

Article 47.
Les faits constituant une faute contre 

la discipline, et notamment la tentative 
d'évasion, fieront constatés d'urgence; 
pour touis les prisonniers de guerre, gradés 
ou non, lefi arrêts préventiLs seront réduits 
au strict minimum.

Les instructions judiciaires contre les 
priâonnieDS de guerre seront conduites 
auisâi rapidement que le permettront les 
circonstances; La détention préventive se
ra restreinte le plus possible.

Dans tous l&s cas, la durée de la dé
tention préventive sera déduite de la pei
ne infligée dificiplinairement ou judiciaire
ment, pour autant que cette déduction est 
admise pour les militaires nationaux.
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Článok 48.

S vojnovými zajatcami, ktorí si odpy
kali tresty, uložené im súdne alebo dis
ciplinárne, nemožno zaobchádzať inakšie 
ako s inými zajatcami.

Avšak zajatcov, potrestaných pre po
kus úteku, bude možné podrobiť osobit
nému dozoru, ktorý však nebude môcť 
obsahovať nijaké zrušenie záruk, poskyt
nutých im touto Dohodou.

Článok 49.
Mocnosť, ktorá má v zajatí vojnového 

zajatca, nemôže ho zbaviť jeho hodnosti.

Zajatcom« potrestaným disciplinárne, 
nemožno odňať výhody, spojené 6 ich 
hodnosťou. Najmä dôstojníci a osoby im 
na roveň postavené, ktorí si budú odpy
kávať tresty, majúce za následok stratu 
filobody, neumíeslia sa v tých istých miest
nostiach ako trestaní poddôstojníci alebo 
jednoduchí vojaci.

Článok 50.
Vojnoví zajatci, ktorí utiekli a boli 

chytení skôr( ako mohli dostihnúť svoju 
armádu alebo opustiť územie, obsadené 
vojskom, ktoré ich zajalo, budú, sa môcť 
potrestať iba disciplinárne.

Zajatci, ktorí by boli zajatí, keď sa im 
predtým podarilo dostihnúť svoju armádu 
alebo opustiť územie, obsadené vojskom, 
ktoré ich zajalo, nebudú sa môcť nijako 
potrestať pre svoj predchádzajúci útek.

Článok 51.
Pokus o útek, ak sa aj opakuje, ne

bude sa pokladať za priťažujúcu okolnosť, 
ak by vojnový zajatec bol postavený pred 
súd pre zločiny alebo prečiny proti oso
bám aleba vlastníctvu, ktoré spáchal pri 
lomlo pokuse.

Po úteku, pokusnom alebo dokonanom, 
bude možno potrestať druhov ubehlíka, 
ktorí pomáhali pri úteku, len d½cipli*  
nárne.

Článok 52.

Vojnuvedúci budú sa starať o to, aby 
príslušné vrchnosti používaly čo najväč-

Article 48.
Les prisonniers de guerre ne pourront, 

après avoir subi les peinee judiciaires ou 
disciplinaires qui leur auront été infligé咯 
être traités différement des autres prison
niers.

Toutefois, les prisonniers punis à la 
euite d'une tentative d'évasion pourront 
être soumis à un régime de surveillance 
spécial, mais qui ne pourra comporter la 
GUppresfiion d'aucune des garanties accor
dées aux prifioniners par la présente Con
vention.

Article 49.
Aucun prisonnier de guerre ne peut 

être privé de son grade par la Puissance 
détentrice.

Les prisonniers punis disciplinairement 
ne pourront être privés de prérogatives 
attachées à leur grade. En particulier, les 
officiers et assimilés qui subiront des pei
nes entraînant privation de liberté ne se
ront pas placée dans les mêmes locaux 
que les sous-oHiciers ou hommes de trou
pe punis.

Article 50.
L&s prisonniens de guerre évadés qui 

seraient repris avant ďavoir pu rejoindre 
leur armée ou quitter le territoire occupé 
par l'armée qui les a capturés ne semi 
pasisibles que de peines disciplinaires.

Les pritsonniers quit après avoir réussi 
à rejoindre leur armée au à quitter le ter
ritoire occupé par l'armée qui les a captu
rés seraient de nouveau faits prisonniens 
ne seront passibles d'aucune peine pour 
leur fuite antérieure.

Article 51.
La tentative d'évasion, même s'il y a 

récidive, ne sera pas considérée comme 
une circonstance aggravante dans le cas 
où le priisonnier de guerre serait déféré 
aux tribunaux pour des crimes ou délits 
contre les personnes ou contre la pro
priété commis au cours de cette tentative.

Aprè-s une évasion tentée ou con
sommée, les camarades de ľévadé qui 
auront coopéré à l'évation ne pourront en
courir de ce chef qu'une punition discipli
naire.

Articiヨ 52.

Les belligérantis veilleront à ce que les 
autorités compétentes usent de la plus 
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siu shovievavosť pri posudzovaní otázky, 
či trestný čín, spáchaný vojnovým zajat
com, má sa trestať disciplinárne alebo 
súdne.

Ta bude platif najmä pre prípad, ak 
bude Ireba posúdiť činy, ktoré súvisia 
s útekom alebo s pokusom úteku.

Zajatca bude možné pre ten istý čin 
alebo pre ten istý podklad pre obžalobu 
po 1res lat len raz.

Článok 53.
Nijakého vojnového zajatca, ktorému 

sa uloží disciplinárny trest a ktorý splnil 
podmienky, určené pre repatriáciu, nebude 
možné zadržal z d6vodu, že fii svoj trest 
neodpykal.

Zajatcov, ktorí sa majú repatriovať a 
klori sú súdne stíhaní, možno vylúčiť z re
patriácie až do skončenia konania a po 
prípade až do výkonu trestu; tých, ktorí 
by už na základe odsúdenia boli v trestnej 
väzbe, možno zadržať až do skončenia 
svojej trestnej väzby. -

Vojnuvedúci si oznámia soznamy ltýchf 
ktorí 6a nebudú môcť repatriovať z dôvo
dov, označených v predošlom odseku.

2. Disciplinárne tresty.
Článok 54.

Väzenie je najprísnejším disciplinárnym 
trestom, ktorý sa môže vojnovému zajat
covi uložiť.

Trvanie jedného a toho istého trestu 
nemôže prekročit tridsať dní.

Táto najvyššia výmera tridsiatich dní 
nemôže sa prekročit ani v tom prípade, 
ak by sa zajatec mal v okamžiku, keď sa 
o ňom rozhoduje, disciplinárne zodpove
dať za viaceré činy, či už lieto činy sú
visia alebo nie.

Ak zajalec počas svojho väzenia alebo 
po jeho skončení odsúdi sa na nový dis
ciplinárny trest, najmenej trojdenná leho
ta bude delif ód seba každé trvanie uväz
nenia, takže jedno z nich trvá desať dni 
alebo viacej.

Článok 55.

S výhradou ustanovenia v poslednom 
odseku článku U možno voči vojnovým 
zajatcom potrestaným disciplinárne použif 
ako zostrenie tr&stu obmedzenie stravy, 

grande indulgence dans l'appréciation de 
la question de savoir si une infraction 
commise par un priisonnier de guerre doit 
être punie disciplinairement ou judiciaire
ment.

Il en sera notamment ainsi lonsqu'il 
s'agira d'apprécier des faits connexes à 
l'évasion ou à la tentative d'évasion.

Un prisonnier ne pourra, à raison du 
même fait ou du même chef d'accusation, 
être puni qu'une seule fois.

Article 53.
Aucun prisonnier de guerre frappé 

d'une peine di£ciplinairet qui se trouverait 
dans les conditions prévues pour le ra
patriement, ne pourra être retenu pour la 
raison qu'il n'a pas subi 6a peine.

Lee prisonniers à rapatrier qui seraient 
sous le coup d'une poursuite pénale pour
ront être exclus du rapatriement jusqu'à 
la fin de la procédure, et, le cas échéant, 
jusqu'à l'exécution de la peine； ceux qui 
seraient déjà détenus en vertu d*un  juge
ment pourront être retenus jusqu'à la fin 
de leur détention.

Les belligérants(sè cammuniqueront les 
listes de ceux qui ne pourront être rapa
trier pour les motifs indiqués à l'alinéa 
précédent-

2. Peines disciplinaires.
Article 54.

Les arrêts sont la peine disciplinaire 
la plus sévère qui puisse être infligée à un 
prisonnier de guerre.

La durée d'une même punition ne peut 
dépasser trente jours.

Ce maximum de trente jours ne pourra 
pas davantage être dépassé dans le cas 
de pluisiens faits dont un prisonnier aurait 
à répandre diisciplinairement au moment 
où il est statué à 60n égard, que ces faits 
soient connexes ou non.

Lorsqu'au cours ou après la fin d'une 
période d'arrêts un prisonnier sera irappé 
d'une nouvelle peine disciplinaire, un 
délai de trois jours au moins séparera 
chacune des périodes d'arrêts, dès que 
l'une d'elle est de dix jouns ou plus.

Article 55.

Sous réserve de la disposition faisant 
l'objet du dernier alinéa de l'article 11( 
6ont applicables, à titre d'aggravation de 
peinet aux prisonniers de guerre punis 



892 S 1 o v e n1 s k ý z á ko n n í k č. 240,

ktoré sa dovoľujú v armádach Mocnosti, 
u ktorej sú títo zajatci-

Avšak tieto obmedzenia možno naria
diť len( ak to dovoľuje zdravotný stav 
potrestaných zajatcov.

Článok 56.
V nijakom prípade nemožno vojnových 

zajatcov previesť do trés Iných ústavov 
(trestníc, žalárov, galejí atď.) na odpyka
nie disciplinárnych trestov.

Mieslnosti, v ktorých sa budú odpyká
vať disciplinárne tresty, budú vyhovovať 
požiadavkám zdravotným.

Polreslaným zajatcom bude daná mož
nosť udržiavať 6a v čistote.

Každý deň budú môc£ títo zajatci vy
konávať telesné cvičenia alebo tyf na 
čenstvom vzduchu aspoň dve hodiny.

Článok 57.
Vojnovým zajatcom disciplinárne po

trestaným dovolí sa čítať a písať, ako aj 
posielať a prijímať listy.

Naproti tomu baJíky a peňažné zásiel
ky bude možné adresátom vydaf len po 
odpykaní trestu. Ak nerozdelené balíky 
obsahujú potraviny podliehajúce skaze, 
tieto sa odovzdajú táborovej nemocnici 
alebo kuchyni.

Článok 58.
Vojnovým zajatcom disciplinárne po

trestaným na ich žiadosť sa dovolí, aby 
sa dostavili na dennú lekársku prehliad
ku. Destane 6a im ošetrenia, ktoré lekári 
uznajú za potrebné, a po prípade dopra
via sa do táborovej nemocnice alebo do 
nemocníc.

Článok 59.
S výhradou príslušnosti súdov a vyš

ších vojenských vrchností disciplinárne 
(resty bude môcť uložiť len dôstojník, po
verený disciplinárnou právomocou vo 
funkcii veliteľa tábora alebo oddielu, ale
bo zodpovedný dôstojník, ktorý ho za
stupuje.

3. Súdne stíhanie.
Článok 60.

Len čo sa započne súdne pokračovanie 
proti vojnovému zajatcovi, upovedomí o 

disciplinairement ks restrictions de nour
riture admises dans les armées de la Puis
sance détentrice.

Toutefois, ces restrictions ne pourront 
être ordonnées que si l'état de santé des 
prisonniers punis le permet.

Article 56.
En aucun cas les prisonniers de guerre 

ne pourront être transféréfî dans les 
établissements pénitentiaires (prison, pé
nitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des 
peines discliplinaires.

L&s locaux dans lesquels seront subies 
les peines disciplinaires seront conformes 
aux exigences de ľhygiéne.

Les prisonnière punis seront mis à mê
me de se tenir en état-de propreté.

Chaque jour, ce(s prisonniers auront la 
faculté de prendre de ľexercice ou de 
séjourner en plein air pendant au moins 
deux heures.

Article 57,
Les prisonniers de guerre punis discip*  

linairement seront autorisés à lire et à 
écrire ajnei qu*  à expédier et à recevoir 
des lettres.

En revanche, les colis et les envois 
d'argent pourront n'être délivrés aux desti
nataires qu*  à l'expiration de la peine. Si 
les coliis non distribués contiennent des 
denrées périssables, celles-ci seront ver- 
séeis à l'infirmerie ou à la cuisine du camp.

Article 58.
Les prisonniers de guerre punis discip

linairement seront autorisées, sur leur de
mande, à ce présenter à la visite médicale 
quotidienne. Il<s recevront les soins jugés 
nécessaires par les médecins et, ie cas 
échéant, seront évacués sur l'infirmerie du 
camp ou sur les hôpitaux.

Article 59.
Réserve faite de la compétence des tri

bunaux et des autorités militaires supé
rieures, les peines disciplinaires ne pour
ront être prononcées que par un officier 
muni de pouvoirs disciplinaires en sa qua
lité de commandant de camp ou de dé- 
tachmenet, ou par l'officier responsable 
qui le remplace.

3, Poursuites judiciaires.
Article 60.

Lons de ľouverture d'une procédure ju
diciaire dirigée contre un prisonnier de 
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tom MocnoisT, v moci ktorej je zajatec, po- 
dľa možno(stí hned a vždy predo dňomt 
určeným pre hlavné pojednávanie, zástup
cu ochrannej Mocnosti,

Toto oznámenie bude obsahovaf tieto 
údaje:

a) osobné dáta <a hodnosť zajatcovu;
b) miesto pobytu alebo väzby;
c) opísanie dôvodu alebo dôvodov ob- 

žalovacích s udaním príslušných zákon
ných ustanovení*

Ak sa nemôže v tomto oznámení ozna
čiť súd, -ktorý bude vec súdiť, deň zapo- 
čatia hlavného pojednávania a miestnosť« 
kde sa bude konaf, dodajú sa tieto údaje 
zástupcovi ochrannej Mocností neskoršie1, 
a to čo najskôr, v každom prípade tri týž
dne pred započatím hlavného pojednáva
nia.

Článok 61.
Nijaký vojnový zajatec sa nebude môcť 

odsúdiť bez toho, aby sa mu nedala mož
nosť obhajovať sa.

Nijakého zajatca nebude možné nútiť, 
aby sa priznal z činu, z ktorého je obža
lovaný.

Článok 62.
Vojnový zaja-tec bude oprávnený maf 

spôsobilého obhájcu, ktorého si zvolí, a 
ak je to potrebné, použiť schopného tl
močníka. Na toto jeho právo upozorní ho 
zavčasu pred započatím hlavného pojed
návania Mocnosť, ktorá ho má v zajatí.

Ak si zajatec nezvolí obhájcu, môže 
mu ho opatriť ochranná Mocnosť. Moc
nosť, ktorá má v zajatí zajatcov, odovzdá 
ochrannej Mocnosti na jej žiadosf soznam 
csôb, spôsobilých prevziať obhajobu.

Zástupcovia ochrannej Mocnosti budú 
mať právo zúčastniť sa na hlavnom po
jednávaní veci.

Jediná výnimka z tohto pravidla je, 
ak hlavné pojednávanie veci muisí zostať 
tajným v záujme štátnej bezpečnosti. Moc- 
nosft ktorá má v zajatí zajatcov( upovedo
mí o tom vopred ochrannú Mocnosť.

Článok 63.
Roz-sudok proti vojnovému zajatcovi 

môžu vyniesf len tie isté súdy a na zákla
de toto istého tre-stného poriadku, ako vo- 

guerre, la Puissance détentrice en avertira 
aussitôt qu'elle pourra le faire, et toujours 
avant la date, fixée pour l'ouverture des 
débatis, le représentant de la Puissance 
protectrice.

Cet avis contiendra 1弊 indications sui
vantes:

a) état civil et grade du prisonnier;
b) lieu de séjour ou de détention;
c) spécification du ou des chefs d'accu

sation, avec mention des dispositions léga
le applicables.

S'il n'est pas possible de donner dans 
cet avis l'indication du tribunal qui jugsra 
ľafíaire, celle de la date d'auverture des 
débats et celle du local où ils auront lieu, 
ces indications seront fournies ultérieure
ment au représentant de la Puissance pro
tectrice, le plus tôt possible, et en tout cas 
trois semaines au moins avant l'ouverture 
des débats.

Article 61.

Aucun prisonnier de 如erre ne pourra 
être condamné sans avoir eu l'occasion de 
se défendre.

Aucun prisonnier ne pourra être con^ 
traint de se reconnaître coupable du fait 
dont il est accusé.

Article 62.
Le prisonnier de guerre sera en droit 

d'être assisté par un défenseur qualifié de 
son choix et de recourir, si c'e<st nécessai
re, aux offices d'un interprète compétent. 
Il sera avisé de son droit, en temps utile 
avant les débats, par la Puissance déten
trice.

A défaut d'un choix par le prisonnier, 
la Puissance protectrice pourra lui procu
rer un défenseur. La Puissance détentrice 
remettra à la Puissance protectrice, sur la 
demande de celle-ci, un-e liate de person- 
neâ qualifiées pour présenter la défense.

Les représentants de la Puissance pro
tectrice auront le droit ďa^sister aux dé- 
bâtis de la caisse.

La seule exception à cette règle est 
celle où leâ débats de la cause doivent 
rester secrets dans ľintérét de la sûreté 
de l'Etat. La Puissance détentrice en pré
viendrait la Pui-sisance protectrice.

Article 63.
Un jugement ne pourra être prononcé 

à la charge d'un prisonnier de guerre que 
par l&s mêmes tribunaux et suivant la 
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či osobám, kloré patria k ozbrojeným si- 
lám Mocnosti, ktorá drží zajatcov.

Článok 64.
Každý vojnový zajatec bude maf prá

vo odvolať sa proti každému rozhodnú tiu, 
ktoré 6a proti nemu vynieslo, rovnakým 
spôsobom, ako osoby, ktoré patria k ozbro
jeným silám Mocnosti, ktorá drží zaja'tcov.

Článok 65.
Rozsudky, vynesené proti vojnovým 

zajatcom, oznámia sa ihneď ochrannej 
Mocnosti,

Článok 66.
Ak 6a nad vojnovým zajatcom vyniesol 

trest smrti, oznámi sa to čo najskôr ochran
nej Mocnosti s podrobným vylíčenim pova
hy a okolností trestného činut aby sa to 
odovzdalo Mocnosti, vo vojsku ktorej za
jatec slúžil.

Rozsudok sa nevykoná pred uplynutím 
a^poň trojmesačnej lehoty od tohto ozná
menia.

Článok 67,
Nijakého vojnového zajatca nemožno 

zbavit dobrodenia ustanovení článku 42 
tejto Dohody na základe rozsudku alebo 
inak.

ČASt IV, 
O skončení zajatia« 

Oddiel L
O priamej repatriácii a o ošetrení 

v neutrálnom štáte.
Článok 68.

Vojnuvedúci budú povinní vrátiť do 
vlasti, bez ohľadu na hodnosť a na počet, 
fažko ranených a tažko nemocných vojno
vých zajatcov, keď ich predtým uviedli do 
stavui že sú schopní prevážania.

Preto 6a určia čo najskôr dohovormi 
medzi vojnuvedúcimi prípady invalidity 
alebo choroby, ktoré £ú dôvodom pre pria
niu repatriáciu, ako aj pripady( ktoré sú 
po prípade dôvodom pre ošetrovanie 
v neutrálnom štáte. Kým sa tieto dohovo
ry neuzavrú, môžu vojnuvedúci použif 
vzor dohovoru, pripojený ako dokument 
k tejto Dohode.

même procédure qu' à l'égard des person
nes appartenant aux forces armées de la 
Puissance détentrice.

Article 64.
Tout prisonnier de guerre aura le droit 

de recourir contre tout jugement rendu 
à son égard, de la même manière que les 
individuis appartenant aux forces armées 
de la Puissance détentrice.

Artide 65.
Lee jugements prononcés contre les 

prisonniers de guerre seront immédiate
ment communiquées à la Puissance protec
trice.

Article 66.
Si la peine de mort est prononcée con

tre um priisonnier de guerre, une communi
cation exposant en détail la nature et les 
circonstances de l'infraction sera adresisée, 
au plus tôt, au représentant de la Puiissan*  
ce protectrice, pour être transmise à la 
Puissance dans les armées de laquelle le 
priisonnier a servi.

Le jugement ne sera pas exécuté avant 
l'expiration d'un délai d'au moins trois 
mois à partir de cette communication.

Article 67.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra 

être privé du bénéfice des dispositions de 
l'article 42 de la présente Convention à la 
suite d'un jugement ou autrement.

Titre IV.
D e 1 a fin d e 1 a captivité.

SECTION I.
Du rapatriement direct et de l'hospitalisa

tion en pays neutre.
Article 68.

Les belligérants seront tenus de ren
voyer dans leur pays, sans égard au gra
de ni au nombre, après les avoir mis en 
état d'être transporté% les prisonniens de 
guerre grands malades et grand-s blessés.

Des accords entre les belligérants fixe
ront en conséquence, aussitôt que possib
le, les cas d'invalidité ou de maladie entraî
nant le rapatriement direct, ainsi que les 
cas entraiant éventuellement ľhospitalisa- 
tion en pays neutre. En attendant que ces 
accords soient conclus, les belligérants 
pourront se référer à ľaccordtype annexé, 
à titre documentaire, â la présente Con
vention.
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Článok 69.
Pri vypuknutí nepriaterstva vojnuve- 

dúci sa dorozumejú, aby vymenovali smie
šané lekárske komisie. Tieto komisie 6a 
"budú skladať z troch členov, z ktorých 
dvaja budú prislúchať neutrálnemu stálu 
a jeden 6a určí Mocnosťou, ktorá má za
jatcov; jeden z lekárov neutrálneho štátu 
bude predsedaf. Tieto smiešané lekárske 
komisie budú prezerať chorých a ranených 
zajatcov a urobia pre nich všetky potreb
né rozhodnutia. ・

Rozhodnutia tejto kamisie sa urobia 
väčšinou hlasov a vykonajú sa v najkrat
šom. čase.

Článok 70.
Okrem tých, ktorí 6a určia táborovým 

lekárom, podrobia 6a prehliadke smiešanej 
lekárskej komisie, * o ktorej je zmienka 

■v článku 69, aby sa mohli priamo repatrio
vať alebo ošetrovať v neutrálnom štáte tí
to vojnoví zajatci:

a) zajatci, ktorí to priamo žiadajú u tá- 
"brového lekára;

b) zajatci, ktorých predvedú dôverníci, 
uvedení v článku 43, či už tak urobili 
z vlastného popudu alebo na žiadosť sa- 
■mých zajatcov;

c) zajatci, ktorých navrhla Mocnosť, vo 
voj-sku ktorej slúžili, alebo pomocný spo
lok, riadne uznaný a splnomocnený touto 
.Mocnosťou,

Článok 71.

Vojnoví zajatci, ktorí utrpeli úraz pri 
práci, vynímajúc tých, ktorí sa úmyselne 
poranili, budú používať, nakolko pôjde 
o repatriáciu alebo po prípade o ošetrova
nie v neutrálnom šlále( dobrodenia tých 
istých ustanovení.

Článok 72.
Počas trvania nepriateFstva, z dôvo

dov ľudskosti, vojnuvedúci budú môcť uro・ 
"bit dohovory o priamej repatriácii alebo 
o ošetrovaní v neutrálnom štáte vojnových 
zajatcov, ktorí prestáli dlhé zajatie.

Článok 73.
Trovy repatriácie alebo ošetrbvania 

v neutrálnom štáte vojnových zajatcov bu
de snášať od hraníc Mocnosti, ktorá má

Article 69.
Dès ľouverture des hostilité'S, les belli

gérante s'entendront pour nommer des 
commissions médicales mixtes. Ces com- 
misbions seront composées de trois memb
res, dont deux appartenant à un pays 
neutre et un désigné par la Puissance dé
tentrice; ľ un des médecins du pays neutre 
présidera. Ces commissions médicales 
mixtas procéderont à l'examen des pri- 
sonniens malades ou ble^-sés et prendront 
toutes décisions utiles à leur égard.

Les décisions de ces commisisionis se
ront prises à la majorité et exécutées dans 
le plus bref délai.

Article 70.
Outre ceux qui auront été désignés par 

le médecin du camp, les prisonniers de 
guerre suivants seront soumis à la visite 
d'e la commission médicale mixte mention
née à l'article 69, en vue de leur rapatrie
ment direct ou de leur hospitalisation en 
pays neutre:

a) les prisonniers qui en feront la de
mande directement au médecin du camp;

b) les prisonniers qui seront présentés 
par les hommes d'e confiance prévins à l'ar
ticle 43, ceux-ci agissant de leur propre 
initiative ou à la demande de<s prisonniers 
eux-mêmes;

c) les prisonniers qui auront été pro
posés par la Puissance dans les armées de 
laquelle ils ont servi ou par une associa- 
tion de secours dûment reconnue et auto
risés par cette Pukance.

Article 7Í.
Les prisonniers de guerre victimes 

ďaccidents dü travail, exeption faite des 
blesséis volontaire所 seront mis, en ce qui 
concerne le rapatriement ou éventuelle
ment l'hospitalisation en pays neutre, au 
bénéfice des mêmes dispositions.

Article 72.
Pendant la durée des hoßtilitcG et pour 

des raiisonis d'humanité, les belligérants 
pourront conclure des accords en vue du 
rapatriement direct ou de l'hospitaliisation 
en pays neutre des prisonniers de guerre 
valides ayant subi une longue captivité.

Article 73.
Les frais de rapatriement ou de trans

port dans un pays neutre des prisonniens 
de guerre seront supportés〕à partir de la 
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ich v zajatí, Mocnosť, vo vojsku ktorej títo 
zajatci slúžili.

Článok 74.

Nikto z repatriovaných nemôže sa po
užit na činnú vojenskú službu.

Oddiel II.

O oslobodení a repatriácií po skončení 
nepriateľstva«

Článok 75.

Keď vojnuvedúci uzavrú dohodu o prí
merí, majú, do nej závadné pojať usta
novenia o repatriácii vojnových zajatcov. 
Ak takéto ustanovenia nemohly sa vložiť 
do tejto dohody, vojnuvedúci majú predsa 
za tým cieľom čo najskôr nadviazať styk. 
V každom prípade repatriácia zajatcov 6a 
uskutoční v najkratšom čase po uzavretí 
mieru.

Vojnových zajatcov, ktorí by boli trest- 
ne istíhaní pre zločin alebo prečin obecné
ho prava, možno predsa zadržať až do 
ekončenia pokračovania, po prípade až do 
odpykania trestu. To isté bude platiť o 
tých, ktorí 6a odsúdili pre zločin alebo 
prečin obecného práva.

Po dîa dohovoru medzi vojnuvedúcimi 
môžu 6a utvoriť komisie, aby pátraly po 
roztrúsených zajatcoch a zabezpečily ich 
repatriáciu.

ČASŤ V.

O úmrtí vojnových zajatcov.

Článok 76.

Testamenty vojnových zajatcov 6a pri
pustia a vyhotovia za tých istých podmie
nok ako testamenty vojenských osôb 
vlastnej armády.

Taktiež tie isté pravidlá sa budú za
chovávať pri lis tináchf vzťahujúcich sa na 
zistenie úmrtí.

Vojnuvedúci budú sa starať, aby voj
noví zajatci, ktorí zomreli v zajali, pocho
vali tsa dôstojne a aby ich hroby sa opatri- 
ly všetkými potrebnými údajmi a boly 
v úcte a sluSne udržované.

frontière de la Puissance détentrice, par la 
Puissance dans les armées de laquelle ces 
príisonniens ont servi.

Article 74.

Aucun rapatrié ne pourra être employé 
à un service militaire actif.

SECTION IL

De la libération et du rapatriement à la. 
fin des hostilités.

Article 75.

Lorsque les belligérants concluront une 
convention d'armistice, ils devront, en. 
principe, y faire figurer des stipulations 
concernant le rapatriement des prisonniers 
de guerre. Si des stipulation à cet égard 
n'ont pas pu être insérées dans cette con- 
ventioiif 加妗 belligérants 6e mettront néan
moins, le plus tôt possibl*  en rapport à cet 
effet. Dans tous les cas, le rapatriement 
des prisonniens s'effectuera dans le plus' 
bref délai après la concluision de la paix.

Les priisonnieris de guerre qui seraient 
60116 le coup d'une poursuite pénale pour 
un. crime ou un délit de droit commun 
pourront toutefois être retenus juisqu*  à la. 
fin de la procédure et, le cas échéant, 
jusqu à ľexpiration de la peine. Il en se^ 
ra de même de ceux condamnés pour un. 
crime ou délit de droit commun.

D'entente entre les belligérants, des 
commiisisions pourront être instituées dans 
le but de rechercher les prisonniers disper- 
sés et d'assurer leur rapatriement.

TITRE V.

Du décès des prisonniers de guerre. 

Article 76.

Les testaments des prisonniers de 
guerre seront reçus et dressés dans les 
mêmes conditions que pour les militaires 
de l'armée nationale.

On suivra également les mêmes règles 
en ce qui concerne les pièces relatives à la 
constatation des décès.

Lefi belligérants veilleront à ce que les 
prisonnière de guerre décédéis en captivité 
soient enterrés honorablement et à ce que 
les tombes portent toutes indications uti
les, soient respectées et convenablement 
entretenueis.
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ČASŤ VL TITRE VI.

O pomocných a informačných kanceláriách 
vojnových zajatcov.

Článok 77.
Od začiatku nepriatefstva zriadi každá 

z Mocností vojnuvedúcich ako aj neutrál
nych Mocnofití, ktoré prijaly účastníkav 
vojny, úradnú kanceláriu pre zprávy o voj
nových zajatcoch, ktorí 6Ú na ich území.

Každá z Mocností-vojnuvedúcich upo
vedomí v čase čo najkratšom svoju infor
mačnú kanceláriu o každom zajatí zajat
cov, ktoré uskutočnily armády, pri čom 
poskytne jej všetky zprávy o totožnosti, 
ktoré má po ruke a ktoré umožňujú rých
le upovedamiť príbuzných prichádzajúcich 
v úvahu; oznámi jej ďalej úradné adresy, 
na ktoré príbuzní budú môcE zajatcom 
písať.

Informačná kancelária oznámi 6 urých
lením všetky tieto údaje zúčaslneným 
Mocnostiam, a to jednak prestredníctvom 
ochranných Mocností, jednak prostredníc
tvom ústrednej kancelárie, predvídanej 
v článku 79.

Informačná kancelária, poverená odpo
vedať na všetky dotazy, týkajúce 6a vojno
vých zajatcov, dostane od rozličných prí
slušných služobných miest všetky údaje o 
internovaní a jeho zmenách, o prepustení 
na slobodu na čes tné slovo, o repatriá
ciách, o úteku, o pobyte v nemocniciach, o 
úmrtiach, ako aj ostatné zprávy, potrebné 
na vyhotovenie a ďalšie vedenie osobného 
listu pre každého vojnového zajatca.

Do tohto listu kancelária zapíše v me
dziach možnosti a s výhradou ustanovení 
článku 5: matričné číslo, meno a priezvis
ko, dátum a miesto narodenia, hodnesf 
a vojenskú jednotku dotyčného, priezvisko 
otcovo a meno malkino, adresu osoby, 
ktorá sa má upovedomiť v prípade nešťa
stia, poranenia, dátum a miewlo zajatia, 
internovania, poranenia, úmrlia, ako aj 
všetky dôležité zprávy.

Týždenné soznamy, obsahujúce všetky 
nové zprávy, ktoré môžu ufahdif zistenie 
totožnosti každého zajatca, zašlú 6a zú
častneným Mocnostiam,

Osobný list vojnového zajatca vydá sa 
po uzavretí mieru Mocnosti, u ktorej slúžil.

Des bureaux de secours et de renseigne-- 
ments concernant les prisonniers de guerre..

Article 77,

Dès le début de« hostilités, chacune des. 
Pui£<sances belligérentes, ainsi que les. 
Puissances neutres qui auront recueilli des 
belligérants, ccwstitueront un bureau offi
ciel de renseignements sur les prisonniers； 
de guerre se trouvant sur leur lerritoire.

Dans le plus bref délai possible, cha
cune des Puissances belligérantes infor
mera son bureau de renseignemsnts de 
toute capture de prisonniers eflectueé 
parces armées, en lui donnant tous ren- 
fiei'gnements d'identiié dont elle 出spose*  
permettant d'aviser rapidement les íamil- 
レ6 intéressées, et en lui faisant connaître 
les adretsses officielles auxquelles les fa
milles pourront écrire aux prisonniers.

Le bureau de renseignements fera par
venir d*urgence  toutes ces indications aux 
Puissances intéressées, par ľentremiser 
d'une part, des Puissances protectrices etr 
d'autre part, de l'agence centrale prévue 
à l'article 79.

Le bureau de renseignements, chargé 
de répondre à toutes les demandes qui 
concernent les prisonniers de guerre, re
cevra des divers services compétents tou
tes les indications relatives aux interne
ments et aux mutation% aux mises en. li
berté sur parole, aux rapatriements, aux 
évasions, aux iséjours dans les hôpitaux, 
aux décè-s, ainsi que les autres renseigne
ments néce-zisaires pour établir et tenir を 
jour une fiche individuelle pour chaque 
prisonnier de guerre.

Le bureau portera sur cette fiche, dans 
la mesure du possible et <sous réserve des 
disposition« de l'article 5：le numéro matri- 
cule( les noms et prénom-s, la date et le lieu 
de naissance, le grade et le corps de trou
pe de ľintérE<sisé, le prénom du père et le 
nom de la mère, l'adresse de la personne 
à aviser en cas d'accident, les bleesures, 
]a date et le lieu de la capture, de l'inter- 
nementj des blessures, de la mort, ainsi 
que touis les autres rewseignematis impar
tants.

Des listes hebdomadaires contenant 
tou-s los nouveaux renseignements suscep
tibles de faciliter l'identification de chaque 
prisonnier seront transmis&s aux Puiesan- 
ce>s intéreissées.

La fiche individuelle du prjsonnier de 
guerre sera remise après la conlüsion de la. 
paix à la Puissance qu' il aura servi.
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Informačná kancelária bude okrem to
ho povinná sbierať všetky predmety osob
nej potreby, cennosti, korešpondenciu, žol- 
dové knižky, znamenia totožnostii atd., 
ktoré ostaly po vojnových zajatcoch re
patriovaných, prepustených na slobodu na 
čestné slovo, ubehlých alebo zomrelých, 
a odovzdat ich zúčastneným štátom.

Článok 78.
Pomocné spolky pre vojnových zajat

cov, riadne zriadené podlá zákona svojho 
štátu, ktoré majú sprostredkovat dobro
činnú činnosff dostanú od vojnuvedúcich 
pre seba a pre svojich riadne poverených 
zástupcov v medziach, daných vojenskými 
nutnosťami všetky uľahčenia, aby plnili 
účinne svoju ľudomilnú činncsf. Zástupcom 
týchto spolkov možno dovoliť rozdeľovať 
podpory v táboroch, ako aj etapných zá
stavkách repatriovaných zajatcov, a to na 
základe osobného povolenia, vydaného vo- 
jen<skau vrchnosíou, ak sa písomne za
viazali, že sa podrobia všetkým poriadko
vým a policajným opatreniam, predpísa
ným touto vrchncsfou.

Článok 79.
V neutrálnom štáte zriadi 6a ústredný 

informačný úrad o vojnových zajatcoch. 
Medzinárodný výbor Červeného kríža, ak 
to uzná za potrebné, navrhne zúčastneným 
Mocnostiam organizovať takýto úrad.

Tento úrad sa poverí sústrediť všetky 
zprávy, týkajúce 6a zajatcov, ktoré bude 
môcf dostať úradne alebo súkromne; odo
vzdá ich čo najrýchlejšie do domovského 
štátu zajatcovho alebo Mocnosti, u ktorej 
slúžil.

Tieto ustanovenia nesmú sa vykladal 
tak, ako by obmedzovaly fudomilnú čin
nosť Medzinárodného výboru Červeného 
kríža.

Článok 80.
Informačné kancelárie budú požívať 

pri poštovej doprave oslobodenie od pošto
vého, ako aj všetky oslobodenia, predvída
né v článku 38.

ČASŤ VII.
O pcužiií dohody na isté kategórie 

civilných osôb.
Článok 81.

Osoby, ktoré sledujú ozbrojenú armádu 
bez toho, žeby boly ich bezprostrednými

Le bureau de renseignements sera en 
outre tenu de recueillir tou-s les objete 
d'uisage pensonnel, valeurs, correspondan*  
ce% carnets de solde, signe d'identité, 
etc., qui auront été délaissés par les pri
sonniens de guerre rapatriés, libéré>s sur 
parolcj évadéis ou décédé% et de les trans
mettre aux pays intéressés.

Article 78,
Les sociétés de secours pour les prison

niers de guerrei régulièrement constituées 
selon la loi de leur'pays, et ayant pour ob
jet d'être les intermédiaires de l'action cha
ritable, recevront de la part des balligé- 
rants, pour elles et pour leurs agents dû
ment accrédités, toute facilité, dans les li
mites tracées par les nécessités militaires, 
pour accomplir efficacement leur tâche 
d'humanité. Les délégués de ces (Sociétés 
pourront être admis à distribuer des se
cours dans les camps, ainsi qu'aux lieux 
d'étape des prisonniers rapatriés, moyen
nant une permission personelle délivrée 
par ľautorité militaire et en prenant l'en
gagement, par écrit, de se soumettre à toi卜 
tes les mesures d'ordre et de police que 
celle-ci prescrirait.

Article 79.
Une agence centrale de renseignements 

sur les prisonniers de guerre sera créée en 
pays neutre. Le Comité international de la 
Croix-Rouge proposera aux Puissances in
téressées, s'il le juge nécessaire, ľorganí- 
sation ďune telle agence.

Cette agence sera chargée de concen
trer tous les renseignements, intéressant 
les prisonniers, qu*elle  pourra obtenir par 
les voies ofiicielleis ou privées; elle le：s 
transmettra les plus rapidement possible 
au pays d'origine des prisonniers ou à la 
Puissance qu'ils auront servie. .

Ces dispositions ne devront pas être 
interprétées comme restreignant 1 activité 
humanitaire du Comité international de la 
Croix-Rouge.

Article 80.
Les bureaux de renseignements joui

ront de la franchise de port en matière po
stale, ainsi que de toutes exemptions pré
vîtes à l'article 38.

TITRE VIL
De l'application de la convention d cer

taines catégories de civils.
Article 81,

Les individus qui suivent les forces ar
mées sans en faire directement partie, tels 
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príslušníkmi, ako korešpondenti, novinár
ski zpravodajcovia! predavači, zásobova- 
teliat ktorí padnú do rúk nepriateFa a kto
rých neprialef bude pavažovaf za účelné 
zadržať, budú maf právo na zaobchádza
nie ako vojnoví zajatci, pod podmienkou, 
že budú maf legitimáciu, vystavenú vo
jenskou vrchnosťou ozbrojenej moci, ktorú 
doprevádzali.

ČASŤ VIII.
O vykonaní dohody.

Oddiel L
Všeobecné ustanovenia.

Článok 82.
Ustanovenia tejto Dohody budú sa 

mu<sief zachovávať Vysokými Smluvnými 
Stranami za každých okolností.

Pre prípad, že by za. vojny jeden z voj
nuvedúcich nebol smluvnou stranou tejto 
Dohody, jej ustanovenia ostanú pri tom 
všelkom záväzné medzi vojnuvedúcimi, 
ktorí sa v nej zúčastňujú.

Článok 83.
V^nsoké Smluvné Strany vyhradzujú si 

právo uzavrieť osobitné dohovory o vše
tkých otázkach, vzfahujúcich sa na vojno
vých zajatcov, ktoré by považovaly za 
vhodné csobitne opravif.

Vojnoví zajatci použijú dobrodenia 
týchto dohovorov až do skončenia repat
riácie, vynímajúc, ak by tieto dohovory 
alebo dohody budúce obsahovaly výslovné 
ustanovenia opačné, alebo ak by jedna 
alebo druhá z Mocností vojnuvedúcich za
viedla opatrenia priaznivejšie pre vojno
vých zajatcov, ktorých má v moci.

Aby sa zaistilo vykonávanie ustanove
ní tejto Dohody is jednej i 6 druhej strany 
a aby sa uľahčilo uzavrieť hore uvedené 
oisobitné dohovoryf vojnu vedúci budú 
môct od začiatku nepriateľstva pripustif 
schôdzky zástupcov prí-slušných vrchno
stí, poverených spravovať vojnových za
jatcov.

Článok 84.
Znenie tejto Dohody a osobitných do

hovorov, uvedených v predošlom článku, 
vyvesí sa podfa možnosti v materinskej re
či vojnových zajatcov na miestach, kde 
môžu do nich nazrief všetci vojnoví zajatci. 

que les correspondants, les reporters de- 
journaux, les vivandiers, les fournisseurs», 
qui lomberont au pouvoir de ľennemi et 
que celui-ci jugera utile de détenir, auront 
droit au traitement d@3 prisonniers de 
querre, à condition qu'ils soient munis 
d'une légitimation de ľautorilé militaire 
de(s forces armé&s qu'ils accompagnaient..

TITRE VIII.
De ľexécuíion de la conuention.

SECTION I.
Dispositions générales.

Article 82.
Les dispositions de la présente Conven

tion devront être respectées par les Hautes- 
Parties Contractantes en toutes circonstan
ces.

Au cas où, en. temps de guerre, un des- 
belligérants ne serait pas partie à la Con
vention, ses dispositions demeureront néan
moins obligatoires entre les belligérants- 
qui y participent.

Article 83.
Les Hautes Parties Contractantes se ré

servent le droit de conclure des conven*  
lions spéciales sur toutes questions relati
ves aux prisonniers de guerre qu'il leur pa
raîtrait opportun de régler particulière
ment.

Les prisonniers de guerre resteront au 
bénéfice de ces accords jusqu'à l'achève
ment du rapatriement, sauf stipulations 
expresses contraires contenues dans les 
susdits accords ou dans des accords ulté
rieurs, ou également sauf mesures plus fa
vorables prises par l'une ou l'autre des 
Puissances belligérantes à l'égard des pri
sonniers qu'elles détiennent.

En vue d'assurer ľ application, de part 
et d'autre, des stipulations de la présente- 
Convention, et de faciliter la conclusion 
des conventions spéciales prévues ci-des- 
su>3, k>3 belligérants pourront autoriser, dès 
le début des hostilités, des réunions de re
présentants des autorités respectives char
gées de l'administration des prisonniers de- 
guerre.

Article 84.
Le texte de la présente Convention et 

des conventions spéciales prévues à l'arti
cle précédent sera affiché, autant que pos
sible dans la langue maternelle des prison
niers de guerre, à des emplacements où ハ 
pourra être consulté par Sus lej : 
niers.
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Znenie tejto dohody oznámi sa na ich 
žiadosť vojnovým zajatcom, ktorí by ne
mali možnosf oboznámif 6a 6 vyhláseným 
znením.

Článok 85.
Vysoka Smluvné Strany oznámia gì pro

stredníctvom Spolkovej rady švajčiarskej 
úradné preklady tejto Dohody, ako aj zá
kony a nariadenia, ktoré azda vydajú, aby 
zabezpečily vykonávanie tejto Dohody.

Oddiel II.
O organizácii dozoru.

Článok 86.

V^nsoké Smluvné Strany uznávajú, že 
riadne vykonávanie tejto Dohody bude maf 
záruku v možnosti spolupráce s ochranný
mi Mocnosťami, poverenými ochranou zá
ujmov vojnu vedúcich; za tým cieľom 
ochranné Mocnosti budú môc(( okrem 
svojho diplomatického personálu, určif 
ako delegátov svojich vlastných príslušní
kov alebo príslušníkov iných neutrálnych 
Mocností. Pre týchto delegátov bude tre
ba zadovážiť schválenie vojnu vedúceho, 
u ktorého budú vykonávať svoje poslanie.

Zástupcovia ochrannej Mocnosti alebo 
jej schválení delegáti budú oprávnení ísť 
do všetkých miest, bez akejkoľvek výnim
ky, kde 6Ú internovaní vojnoví zajatci. Bu
dú maf prístup do všetkých miestnom tí, 
ktoré obývajú zajatci a budú môcf rozprá
vať 6a s nimi, zpravidla bez svedkov, oisob- 
ne alebo prostredníctvom tlmočníkov,

Vojnuvedúci uľahčia v najväčšej mož
nej miere úlohu zástupcov alebo schvále
ných delegátov ochrannej Mocnosti. Vojen
ské vrchnosti 6a vyrozumejú o ích ná
všteve.

Vojnu vedúci budú sa môcf dohovorif( 
že pripustia, aby osoby vlastnej štátnej prí
slušnosti zajatcov 6a prípustily zúčastniť sa 
na inšpekčných celtách.

Článok 87.
V prípade rozličnosti mienok medzi 

■vojnuvedúcimi o vykonávaní ustanovení 
tejto Dohody, ochranné Mocnosti majú 
v medziach možnofiti poskytnúť svoje dob-

Le texte de ces conventions sera com
muniqué, sur leur demande, aux prison*  
niers qui se trouveraient dans l'impossibi
lité de prendre connaissance du texte af
fiché.

Article 85.
Les Hautes Parties Contractantes se 

communiqueront par l'intermédiaire du 
Conseil fédéral suisse les traductions offi
cielles de la présente Convention, ainsi 
que les lois et règlements qu*elles  pourront 
être amenées à adopter pour assurer ľ ap
plica lion de la présente Convention.

SECTION II.

De l'organisation d u contrôle. 
Article 86.

Les Hautes Parties Contractantes re
connaissent que l'application régulière de 
la présente Convention trouvera une 
rantie dams la possibilité de collaboration 
des Puissances protectrice« char筋"de 
sauvegarder les intérêts des belligérants； 
à cet égard, les Puissances protectrices 
pourront, en dehors de leur personnel di
plomatique, désigner des délégués parmi 
leurs propres ressortissants ou parmi les 
ressortissants d'autres Puissances neutres. 
Ces délégués devront être soumis à ľagré- 
ment du belligérant auprès duquel ils 
exerceront leur mission.

Les représentants de la Puissance pro
tectrice ou ses délégués agréés seront auto
risés à se rendre dans toutes les localités, 
sans aucune exeption, où sont internés des 
prisonniers de guerre. Ils auront accès 
dans tous les locaux occupés par des pri
sonniers et pourront s'entretenir avec 
ceux-ci, en règle générale sans témoin, per
sonnellement ou par ľ intermédiaire d in
terprètes.

Les belligérants faciliteront dans la 
plus large mesure possible la tâche des re
présentants ou des délégués agréés de la 
Puissance protectrice. Les autorités milí- 
taires seront informées de leur visite.

Les belligérants pourront s*entendre  
pour admettre que des personnes de la 
propre nationalité des prisonniers soient 
admises à participer aux voyages ďinspec- 
tion.

Article 87.

En cas de désaccord entre les belligé
rants sur ľ application des dispositions de 
la présente Convention, les Puissances pro
tectrices devront, dans la mesure du possi-
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ré služby, aby <sa neshoda urovnala.

Za tým cieľom bude najmä každá 
n ochranných Macností navrhnúť zúčastne
ným vojnuvedúcim Schôdzku ich zástup
cov, po prípade na neutrálnom území 
vhodne zvolenom Vojnuvedúci budú po
vinní vyhovieť návrhom, ktoré 6a im uro
bia v tomto smysle. Ochranná Mocnosf 
bude môcf poprípade predložiť zúčastne
ným Mocnosliam na schválenie osobnosf, 
patriacu niektorej neutrálnej Mocnosti 
alebo niektorú osobnosť, vyslanú Medziná
rodným výborom Červeného kríža, ktorá 
by sa mala účaslniť na tejto schôdzke.

Článok 88.
Predošlé ustanovenia neprekážajú Tu- 

domilnej činnosti, k'torú Medzinárodný vý
bor Červeného kríž-a so súhlasom zúčastne
ných vojnuvedúcich bude môcť vyvíjať na 
ochranu vojnových zajatcov.

Oddiel III.
Záverečné ustanovenia.

Článok 89.

Vo vztahoch medzi Mocnosťami, ktoré 
tú viazané haagskou Dohodou o zákonoch 
a obyčajoch pozemnej vojny, či už ide 
o dohodu zo dňa 29. júla 1899 alebo o do
hodu zo dňa 18, októbra 1907, a ktoré sa. 
zúčastňujú na tejto Dohode, táto Dohoda 
doplní kapitolu IL Üpravyt pripojenej 
k vyššie uvedeným haagfikým Dohodám.

Článok 90.

Táto Dohoda, ktorá bude mat dátum 
dnešného dňa, môže sa podpísať do 1.feb
ruára 1930 v mene všetkých štátov, zastú
pených na konferencii ktorá sa otvorila 
■v Ženeve dňa 1.júla 1929.

Článok 91.
Táto Dohoda bude 6a Čo možno najskôr 

ratifikovať.
Ratifikačné listiny 6a uložia v Berne.

O uložení každej r-atifikačnej listiny 
«píše sa protokol, ktorého jeden overený 
odpis zašle Spolková rada švajčiarska Vlá
dam všetkých štátov, menom ktarých táto 
Dohoda sa podpísala alebo prístup 6a 
oznámil.

ble( prêter leurs bons offices aux fins de 
réglement du différend.

A cet effet, chacune des Puissances 
protectrices pourra, notamment, proposer 
aux belligérants intéressés une réunion de 
représentants de ceux-ci, éventuellement 
sur un territoire neutre convenablement 
choisi. Les belligérants seront tenus de don
ner suite aux propositions qui leur seront 
faites dans ce sens. La Puissance protectri
ce pourra, le cas échéant, soumettre à l'a
grément des Puissances en cause une per
sonnalité appartenant à une Puissance ne
utre ou une personnalité déléguée par le 
Comité international de la Croix-Rouge, 
qui sera appelée à participer à cette réu
nion.

Article 88.
Les dispositions qui précèdent ne font 

pas obstacle à l'activité humanitaire que 
le Comité international de la Croix-Rouge 
pourra déployer pour la protection des pri
sonniers de guerre, moyennant l'agrément 
des belligérants intéressés.

SECTION IIL
Dispositions finales.

Article 89.
Dans les rapports entre Puissances liées 

par la Convention de La Haye concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre, 
qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou 
de celle du 18 octobre 1907, et qui partici
pent à la présente Convention, celle-ci 
complétera le chapitre II du Règlement an
nexé aux susdites Conventions de la Haye.

亠 Article 90.
La présente Convention, qui portera la 

date de ce jour, pourra, jusqu'au premier 
février 1930, être signée au nom de tous les 
pâys représentés à la Conférence qui s'est 
ouverte à Genève le br juillet 1929.
I..：…
宀"… … Article 91.

La présente Convention sera ratifiée 
aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à 
Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque in
strument de ratification un procès-verbal 
dont une copiet certifiée conforme, sera re
mise par le Conseil fédéral suifise aux 
Gouvernements de tou*s  les pays au nom 
de qui la Convention aura été signée ou 
ľadhéision notifiée.



902 Slove n1 .s ký z á k on n í k č. 240,

Článok 92.
Táto Dohoda nadobudne účinnosť šeďť 

mesiacov po uložení najmenej dvoch rati
fikačných listín.

Neskoršie nadobudne účinnosť pre kaž
dú z Vysokých Smluvných Strán šesť me
siacov po uložení jej ratifikačnej listiny.

Článok 93.
Počínajúc dňom nadobudnutia účinnosti 

zaslane táto Dohoda otvorená pre prístup 
každého štátu, ktorého menom sa nepod
písala.

Článok 94.
Prístupy isa oznámia písomne Spolkovej 

rade švajčiarskej a nadobudnú účinnosť 
šesť mesiacov po dátume, kedy jej došly.

Spolková rada švajčiarska oznámi prí
stupy Vládam všetkých štátov, ktorých 
menom Dohoda sa podpísala alebo prístup 
sa oznámil.

Článok 95,
Za vojnového stavu nadobudnú ratifi

kácie a prístupy uložené a oznámené voj- 
nuvedúcimi Mocnosfami pred započatím 
nepriateístva alebo po ňom, okamžitú pô
sobnosť. Oznámsníe o ratifikáciách alebo 
prístupoch, došlých od Mocností, ktoré sú 
vo vojnovom stave, urobí Spolková rada 
švajčiarska najrýchlejšou cestou.

Článok 96.
Každá z Vysokých Smluvných Strán 

bude mať možnosf vypovedať túto Doho
du. Výpoved nadobudne účinnosť až rok 
po písomnam oznámení Spolkovej rade 
švajčiarskej. Táto upovedomí Q tomto 
oznámení Vlády všetkých Vysokých 
Smluvných Strán,

Výpoveď bude platiť len pre Vysokú 
Smluvnú Stranu, ktorá ju oznámila.

Ckrem toho výpoved nenadobudne 
účinnosť za vojny, do ktorej by sa bola za
miešala vypovedajúca Mocnosf. V tomto 
prípade táto Dohoda bude platiť na jedno
ročnú lehotu až do skončenia vojny a v 
každom prípade až do iskoncenia repat- 
riačných prác.

Article 92.
La présente Convention entrera en vi- 

guer six mois après que deux instrumenta 
de ratification au moins auront été dépo
sés.

Ultérieurement, elle entrera en viguer 
pour chaque Haute Partie Contractante six 
mois après le dépôt de son instrument de 
ratification.

Article 93.
A partir de la date de sa mise en vi

gueur, la présente Convention sera ouverte 
aux adhésions données au nom de tout 
pays au nom duquel cette Convention n'au
ra pas été signée.

Article 94.
Les adhésions seront notifiées par écrit 

au Contseil fédéral suisse et produiront 
leurs effets six mois aprés la date à la
quelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suSsse communiqus- 
ra les adhésions aux Gouvernements de 
tous les pays au nom de qui la Convention, 
aura été signée ou ľadhésion notifiée.

Article 95.
L'état de guerre donnera effet immé

diat aux ratifications déposées et aux ad*  
hésions notifiées par les Puissances belligé
rantes avant ou après le début des hoslili- 
tés. La communication des ratifications ou 
adhésions reçues des Puissances en état 
de guerre sera faite par le Conseil fédéral 
suisse par la voie la plus rapide.

Arlic加 96.
Chacune des Hautes Parties Contrac- 

tanteis aura la faculté de dénoncer la pré
sente Convention. La dénonciation ne pro
duira ses effets qu*un  an après que la no
tification en aura été faite par écrit au 
Conseil fédéral suisse. Celui-ci communi
quera cette notification aux Gouverne
ments de toutes les Hautes Parties Con
tractantes. , ,

La dénonciation ne vaudra qu'à ľégard 
de la Haute Partie Contractante qui l'aura 
notifiée.

En outre, cette dénonciation ne produi
ra pa：s ses effets au cours d'une guerre 
dans laquelle serait impliquée la puissan*  
ce dénonçante. En ce cas, la présente Con
vention continuera à produire ses effets*  
au delà du délai d'un an, ju<squ'à la con
clusion de la paix et, en tout cas, jusqu'à 
ce que les opérationis du rapatriement 
soient terminées.
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Článok 97.

Overený odpis tejto Dohody uloží 6a 
starofitlívofifou Spolkovej rady švajčiarskej 
v archíve Spoločnosti národov. Rovnaká 
ratilikácief prístupy a výpovede, ktoré 6a 
oznámia Spolkovej rade švajčiarskej, ozná
mi táto Spoločnosti národov.

Čomu na vieru hore menovaní Splno
mocnenci podpísali túto Dohodu.

Dané v Ženeve dvadsiateho siedmeho 
júla tisíc deväfsto dvadsať deväf v jednom 
vyhotovení, ktoré ostane uložené v archí
ve Švajčiarskej konfederácie a ktorého 
overené odpisy odovzdajú 6a Vládam vše
tkých štátov, pozvaných na túto Konfe
renciu.

ZA NEMECKO:

EDMUND RHOMBERG
ZA SPOJENÉ STATY AMERICKÉ：

ELIOT WADSWORTH 
HUGH R. WILSON

ZA RAKÚSKO：

LEITMAIER
ZA BELGICKO：

Dr. DEMOLDER 
J. de RUELLE

ZA BOLÍVIU：

A. CORTADELLAS
ZA BRAZÍLIU：

RAOUL DO RIO-BRANCO
ZA VELKÜ BRITÁNIU a SEVERNÉ ÍRSKO, AKO 
AJ VŠETKY ČASTI BRITSKEJ RÍŠE, KTORÉ 
NIE SÚ SAMOSTATNÝMI ČLENMI SPOLOČNO
STI NÁRODOV：

HORACE RUMBOLD
ZA KANADU：

W. A. RIDDELL
ZA AUSTRÁLIU：

CLAUD RUSSEL
ZA NOVÝ ZÉLAND：

CLAUD RUSSEL
ZA JU2NÜ AFRIKU：

ERIC H. LOUW
ZA SLOBODNÝ STAT tRSKY:

SEAN LESTER
ZA INDIU：

CLAUD RUSSEL

Artide 97.

Une copie certifiée conforme de la pré
sente Convention sera déposée aux archi
ves de la Société des Nations par les soins 
du Conseil fédéral suisse. De même, les 
ratifications, adhésions et dénonciations 
qui seront notifiées au Conseil fédéral suis
se seront communiquées par lui à la Socié
té des Nations.

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus
nommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genèvet le vingt-sept juillet mil 
neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplai
re, qui restera déposé dans les archives de 
la Confédération Suisse et dont des copies, 
certifiées conformes, seront remises aux 
Gouvernements de tous les pays invités à 
la Conférence.

Pour ľ ALLEMAGNE：

EDMUND RHOMBERG
Pour les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE：

ELIOT WADSWORTH 
HUGH R. WILSON

Pour l'AUTRICHEi

LEITMAIER
Pour U BELGIQUE:

Dr. DEMOLDER 
J. de RUELLE

Pour la BOLIVIEî

A. CORTADELLAS
Pour le BRÉSIL:

RAOUL DO RIO-BRANCO
Pour h GRANDE-BRETAGNE el l'IRLANDE DU 
NORD, ainsi que TOUTE PARTIE de J'EMPIRE 
BRITANNIQUE NON MEMBRE SÉPARÉ DE LA 
SOCIÉTÉ DES NATIONS:

HORACE RUMBOLD
Pour le CANADA:

W. A. RIDDELL
Pour l'AUSTRALIEî

CLAUD RUSSELL
Pour la NOUVELLE-ZÉLANDE：

CLAUD RUSSELL
Pour ťAFRIQUE DU SUD:

ERIC H. LOUW
Pour l'ÉTAT LIBRE D'IRLANDE:

SEAN LESTER
Pour FINDE:

CLAUD RUSSELL
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ZA BULHARSKO：

D. MIKOFF 
STEPHAN N. LAFTCHIEFF

ZA CHILE：

GMO NOVOA
D. PULGAR

ZA CÍNU：

C. Y. HSIAO
ZA KOLUMBIU:

FRANCISCO JOSÉ URRUTIA
ZA KL'BU:

CARLOS DE ARMENTEROS 
CARLOS BLANCO

ZA DÁNSKO：

HARALD SCAVENIUS 
GUSTAV RASMUSSEN

ZA DOMINIKÁNSKU REPUBLIKU：

CH. ACKERMANN
ZA EGYPT：

MOHAMMED ABDEL MONEIM RIAĎ 
H. W. M. SIMAIKA

ZA ŠPANIELSKO：

Ad referendum 
MAURICIO LOPEZ ROBERTS Y TERRY, 

MARQUES de la TORREHERMOSA

ZA ESTONSKO:

Dr. LEESMENT
ZA FÍNSKO：

A. E. MARTOLA
ZA FRANCÚZSKO：

H. de MARCILLY
J, DU SAULT

ZA GRÉCKO：

R. RAPHAEL
S. VENIZELOS

ZA MAĎARSKO：

PAUL de HEVESY
ZA TALIANSKO：

GIOVANNI CIRAOLO
ZA JAPONSKO：

ISABURO YOSHIDA
S. SHIMOMURA

S. MIURA
ZA LOTYŠSKO：

CHARLÉS DUZMANS 
Dr. OSKAR VOIT

Pour la BULGARIE；

D. MIKOFF 
STEPHAN N. LAFTCHIEFF

Pour le CHILI:

GMO NOVOA
D. PULGAR

Pour la CHINE;

C. Y. HSIAO
Pour la COLOMBIE:

FRANCISCO JOSÉ URRUTIA
Pour CUBA:

CARLOS DE ARMENTEROS 
CARLOS BLANCO

Four le DANEMARK：

HARALD SCAVENIUS
GUSTAV RASMUSSEN

Pour la RÉPUBLIQUE DOMINICAINE： 

CH. ACKERMANN
Pour 1ÉGYPTE:

MOHAMMED ABDEL MONEIM RIAĎ 
H. W. M. SIMAIKA

Pour l'ESPAGNE：

4d referendum
MAURICIO LOPEZ ROBERTS Y TER
RY, MARQUES DE LA TORREHER

MOSA
Pour l'ESTONIE：

Dr. LEESMENT
Pour la FINLANDE；

A. E. MARTOLA
Pour la FRANCE：

H. DE MARCILLY
J. DU SAULT

Pour la GRÈCE:

R. RAPHAEL
S. VENISELOS

Pour la HONGRIE：

PAUL DE HEVESY
Pour l'ITALIE:

GIOVANNI CIRAOLO
Pour ネe JAPON:

ISABURO YOSHIDA 
S. SHIMOMURA

S. MIURA
Pour U LETTONIE:

CHARLES DUZMANS
Dr. OSKAR VOIT
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ZA LUXEMBURG:

CH. G. VERMAIRE
ZA MEXIKO：

FR. CASTILLO NAJERA
ZA NICARAGUU:

A. SOTTILE
za Nórsko：

J. IRGENS 
JENS MEINICH 

ZA HOLANDSKO：

W. DOUDE VAN TROOSTWIJK 
Dr. DIEHL

J. HARBERTS
ZA PERZIU：

ANOUCHIREVAN SEPAHBODI
ZA POĽSKO：

JOZEF G. PRACKI 
W. JERZY BABECKI

ZA PORTUGALSKO：

VASCO DE QUEVEDO 
F. de CALFIEIROS E MENEZES

ZA RUMUNSKO：

M. B. BOERESCO 
COLONEL E. VERTEJANO

ZA KRÁĽOVSTVO SRBOV, CHORVÁTOV 
A SLOVINCOV：

I. CHOUMENKOVITCfl
ZA SIAM：

VARNVAIDYA
ZA SVÊDSKO：

K. L WESTMAN
ZA ŠVAJČIARSKO：

PAUL DINICHERT
HÄUSER
ZÜBLIN 

DE LA HARPE 
SCHINDLER

ZA ČESKO-SLOVENSKO： 

ZD. FIERLINGER
ZA TURECKO:

HASSAN 
Dr. ABDULKADIR 

M. NUSRET 
Dr. AKIL MOUKHTAR

ZA URUGUAY：

ALFERO de CASTRO
ZA VENEZUELU:

C. PARRA-PÉREZ
L M. HURTADO-MACHADO

Pour Te LUXEMBOURG:

CH. G. VERMAIRE
Pour le MEXIQUE:

FR. CASTILLO NAJERA
Pour le NICARAGUA:

A. SOTTILE
Pour la NORVÈGE:

J. IRGENS 
JENS MEINICH

Pour les PAYS-BAS:

W. DOUDE VAN TROOSTWIJK 
Dr. DIEHL

J. HARBERTS
Pour la PERSE:

ANOUCHIREVAN SEPAHBODI
Pour la POLOGNE:

JÓZEF G. PRACKI 
W, JERZY BABECKI

Pour le PORTUGAL:

VASCO DE GUEVEDO 
F. DE CALHEIROS E MENEZES

Pour la ROUMANIE:

M. B. BOERESCO 
COLONEL E. VERTEJANO

Pour le ROYAUME DES SERBES, CROATES M 
SLOVÈNES:

I. CHOUMENKOV1TCH
Pour le SIAM.:

VARNVAIDYA
Pour la SUÈDE:

K. L WESTMAN
Pour la SUISSES

PAUL DINICHERT
HAUSER 
ZÜBLIN 

DE LA HARPE 
SCHINDLER

Pour la TCHÉCOSLOVAQUIE： 

ZD. FIERLINGER
Pour ia TURQUIE：

HASSAN 
Dr. ABDULKADIR 

M. NUSRET 
Dr. AKIL MOUKHTAR

Pour l'URUGUAY:

ALFREDO DE CASTRO
Pour le VÉNÉZUÉLA:

C. PARRA-PÉREZ
I. M. HURTADO-MACHADO
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Príloha ん Dohode o zaobchádzaní 
s vojnovými zajatcami zo dňa 27. 
júla 7929.

Vzor dohovoru
o priamej repatriácii a ošetrovaní vojno
vých zajatcov v neutrálnom štáte z dôvo

dov zdravo tiiýclb

I. — Vedúce zásady pre priamu re
patriáciu a ošetrcvanie v neutrálnom štáte,

A. — Priama repatriácia.

Priamo sa repatriujú:
1 .Chorí a ranení, ktorých vyliečenie 

do roka nemožno podľa lekárskeho úsud
ku očakávať, ak ich stav vyžaduje lieče
nie a u ktorých 6a zdát že ich duševná ale
bo telesná schopnosť sa značne zmen
šila;

2 . nevyKečitefní chorí a ranení, u kto
rých 6a zdá( že ich duševná alebo' telesná 
schopnosť sa značne zmenšila.

3 , vyliečení chorí a ranení, u ktorých 
6a zdá, že ich duševná alebo telesná 
schopnosť sa značne zmenšila;

B. — Ošetrovanie v neutrál
nom štáte.

Ošetrovať 6a budú:
1 .Chorí a ranení, ktorých uzdravenie 

možno očakávať do roka, ak toto uzdra
venie zdá 6a istejším a rýchlejším, ak títo 
chorí a ranení budú môcť získavať zo zdro
jov, ktoré poskytuje neutrálny štátf než 
keby 6a ich zajatie vo vlastnom slova 
smysle predlžovalo； -

2 . vojnoví zajatci, ktorých duševné ale
bo telesné zdravie javí 6a podľa úsudkov 
lekárskych vážne ohrozené ďalším trva
ním zajatia( zatiaľ ča ošetrovaním v neut
rálnom štáte mohli by sa pravdepodobne j 
vyhnúť tomuto nebezpečenstvu.

C. — Repatriácia ošetrova
ných v neutrálnom štáte.

Repatriovať sa budú vojnoví zajatci, 
ošetrovaní v neutrálnom štáte( ktorí patria 
k týmto skupinám:

1.tí, ktorých zdravotný stav je alebo 
stáva sa takým, že 6a zaradujú do tých 
skupín, ktoré 6a môžu repatriovať z dôvo
dov zdravotných;

ANNEXE A LA CONVENTION 
relative au traitement des prisonniers de 

guerre du 27 Juillet 1929.

Accord-type
concernant le rapatriement direct et 
l'hospitalisation en pays neutre des 
prisonniers de guerre pour raison de 

santé.

I. — Principes directeurs pour le rapa
triement direct et l'hospitalisation en pays 

neutre.
A. — Rapatriement direct.

Seront rapatriés directement;
1° Les malades et blessés dont, d*après  

les prévisions médicales, la curabilité en 
une année n*est  pas présumable, leur état 
exigeant un traitement, et leur aptitude 
intellectuelle ou corporelle paraissant 
avoir subi une diminution considérable;

2° Les malades et blessés incurables 
dont ľaptitude intellectuelle ou corporelle 
paraît avoir subi une diminution considé
rable;

3° Les malades et blessés guéris dont 
ľaptitude intellectuelle ou corporelle pa
raît avoir subi une diminution considé
rable.

B. — Hospitalisation e n pays 
neutre.

Seront hospitalisés:
1° Les malades et blessés dont la gué

rison est présumable dans le délai d'un 
an( cette guérison apparaissant comme 
plus sûre et plus rapide si les malades et 
blessés sont mis au bénéfice des ressour
ces qu'oíre le pays neutre que si leur 
captivité proprement dite est prolongée;

2° Les prisonniers de guerre dont la 
santé intellectuelle ou physique paraît 
d'après les prévisions médicalmenacée 
sérieusement par le maintien en captivité, 
tandis que l'hospitalisation en pays neutre 
pourrait probablement les soustraire à ce 
risque.

C‚ 一 Rapatriement des h o s p i - 
ta lis éâ e n payas neutre.

Seront rapatriés les prisonniers de 
guerre hospitalisés en pays neutre qui 
appartiennent aux catégories suivantes:

1° Ceux dont l'état de santé se pré
sente comme étant ou devenant tel qu'ils 
rentrent dans les catégories des rapa- 
triables pour raisons de 6anté;
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2, uzdravení, u ktorých 6a zdát že ich 
telesná alebo duševná schopnosf sa znač
ne zmenšila.

IL — Osobitné zásady pre priamu re
patriáciu alebo ošetrovanie v neutrálnom 
štáte.

A. — Repatriácia.
Repatriovať sa budú:
1. Všetci vojnoví zajatci, postihnutí ná

sledkom organických zranení týmito sku
točnými alebo funkčnými zmenami: stra
tou údu( ochrnutím, kĺbovými alebo inými 
zmenami, nakolko touto chybou je po
stihnutá aspoň jedna noha alebo jedna ru
ka alebo ak sa  táto vada rovná strate jed
nej nohy alebo jednej ruky;

*

2. všetci ranení alebo poškodení vojno
ví zajatci, ktorých zdravotný stav je taký, 
že robí z nich mrzákov a ich uzdravenie 

■ nemožno lekársky očakávať da jedného 
roka;

3. všetci chorí, ktorých stav je laký( že 
robí z nich mrzákov a ich uzdravenie ne
možno lekánsky očakávať do jedného roka.

Do tejto skupiny patria najmä:

a) postupujúce tuberkulózy niektorých 
orgánov, ktoré podľa lekárskych úsudkov 
sú nevyliečilelné alebo aspoň nemôžu sa 
značne zlepšiE liečením v neutrálnom 
štáte;

b) iné než tuberkulózne ochorenia or- 
開nov dýchacích, o ktorých sa dá predpa- 
kladat, že sú nevyliečiteľné (tak predo
všetkým Mine vyvinutá enfizemia pľúc so 
zápalom priedušiek, fažký záduch, otravy 
plynmi atď.);

c) chronické ťažké ochorenia orgánov 
obehu krvného (napríklad poruchy srdeč
ných chlopní so sklonom ku kompenzač
ným poruchám, relatívne fažké poruchy 
srdečného svalu, srdečníka a ciev, najmä 
aneuryzmatá velkých ciev, ktoré nemožno 
operovaE. at£);

d) chronické fažké ochorenie zažíva
cích orgánov;

e) chronické fažké achorenia orgánov 
močových a pohlavných (predovšetkým 
napríklad： všetky prípady chronických zá
palov obličiek so všetkými príznakmi, 
a hlavne, ak jestvujú už poruchy srdečné 
a chlopní, rovnako pyelitidy a cystitidy 
chronické, atď);

2° Lee guéris dont l'aptitude intellec
tuelle ou physique paraît avoir subi une 
diminution considérable.

IL — Principes spéciaux pour le rapatrie
ment direct ou l'hospitalisation en pays 

neutre.

A. — Rapatriement.
Seront rapatrié«:
1° Tous les prisonniers de guerre at

teints, à la euite de lésions organiques, 
des altérations suivantes, effectives ou 
fonctiannelles: perte de membre, paraly
sie, altérations articulaires ou autres! pour 
autant que le défect est d'au moins un 
pied ou une main, ou qu il équivaut à la 
perte d'un pied ou d'une main;

2° Tous les prisonniers de guerre bles
sés ou lésés dont l'état est tel qu'il d'eux 
des infirmes dont an ne peut past médi
calement, prévoir la guérison dans le délai 
d'un an;

3° Tous les malades dont ľétat est tel 
qu'il fait d'eux des infirmes dont on ne 
peut pas, médicalement, prévoir la guéri
son dans le délai d'un an;

A cette catégorie appartiennent en 
particulier:

a] Les tuberculoses progressives d'or・ 
ganeis quelconques qui, d'après les prévi
sions médicaleâ, ne peuvent plus être 
guéries ou au moins considérablemeot 
améliorées par une cure en paye neutre;

b) Les affections non tuberculeuses des 
organes respiratoires présumées incurab  
les (ainsi, avant tous, lemphysème  pulmo
naire fortement développé avec ou samâ 
bronchite, les dilatations bronchiques, 
l'asthme grave( les inloxicationts par les 
gaz etc.);

*
*

c) Lee affections chroniques graves 
des oragnes de la circulation (par exem
ple les affections valvulaires avec tendan- 
ceis aux troubles de compensation, les af
fections relativement graves du myocarde, 
du péricarde et des vaisseaux, en parti
culier les anévrismes inopérables des gros 
vaisiseaux, etc.);

d] Les affections chroniques graves des 
organec digestifs;

e) Les affections chroniques graves des 
organes urinaires et sexuel<s (avant tout 
par exemple: tous les cas de néphrite« 
chroniques confirmées avec séméiologie 
complète, et tout particulièrement lorsqu'il 
existe dé适 des altérations cardiaques et 
vasculaires, de même les pyéliles et cysti
tes chroniques, etc.).
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f) chronické fažké ochorenia centrál
neho a periférneho nervového systému 
(tak predovšetkým fažké prípady neuras- 
tenie a hystérie, všetky nepopieratelné 
prípady epilepsie, fažké prípady Basedo- 
wovej choroby atď,);

g) oslepnutie obidvoch očí alebo jed
ného oka, ak vidilefnosf druhého oka 
klesne pod 1 aj pri použití ekiel opravu
júcich zrakovú ostrosť; zmenšenie ostro
sti zrakovej v prípade, ak nemožno ju na- 
pravif na ostrosť aspoň nakoľko ide 
o jedno oko; iné choroby očnét ktoré pat
ria do tejto skupiny (glaukom, zápal dú
hovky, zápal cievnatky, atď,);

h) úplná hluchota obidvoch uší( ako aj 
úplná hluchota jedného ucha v prípade, ak 
ucho nie celkom hluché nepostihuje oby
čajný hovorený hlafi na vzdialenosť jedné
ho metra;

i) všetky nepopieratefné prípady du- 
Äevných chorôb;

k) fažké prípady chronickej otravy kov
mi alebo z iných príčin (olovom, rtufou, 
morfiom, kokaínom, alkoholom, plynmi 
atď.);

1)chronické onemocnenia orgánov lo- 
komočných s tou podmienkou, že sú faž
ké (deformujúca arthritid^ dna, reumatíz- 
my s poruchami klinicky zistiteľnými);

m) všetky zhubné nádory, ak neopráv
ňujú k operatívnym zákrokom pomerne 
lahkým bez nebezpečenstva pre život ope
rovaného；

n) všetky prípady malárie 60 značnými 
organickými zmenami (značné chronické 
zväčšenie pečene, 6teziny( kachexia. atď);

o) chronické ťažké choroby kožné, ak 
sú nie tej povahy, že ich možno lekársky 
odporúčať ošetrovať v neutrálnom štáte;

p) fažké avitaminózy (beri-beri, pellag
ra, chranický scorbul).

B. — Ošetrovanie.

Vojnoví zajatci majú sa ošetrovať 
v neutrálnom štát% ak £Ú postihnutí tými
to chorobami:

1. všetky druhy tuberkulózy akýchkoľ
vek orgánov, ak podľa terajších lekár
skych znalostí môžu 6a vyhojiť alebo aspoň 
značne zlepšiť prostriedkami použitelnýrai 
▼ neutrálnom štáte (výška nad morom, lie
čenie v eanatóriach atdj;

f) Les maladies chroniques graves du 
système nerveux central et périphérique 
(ainsi, avant tous, la neurasthénie et l'hys
térie graves, tous le6 cas incoste<stables 
d'épilepsie, le Basedow grave( etc.);

g) La cécité des deux yeux, ou celle 
d'un oeil lorsque la vision de ľautre r“te 
inferieure à 1'malgré ľempoi de verres 
correcteurs; la diminution de Vacuité vi
suelle au cas où il est impossible de la ra
mener par la correction à l'acuité de ½ 
pour un oeil du moins; les autres affections 
oculaires rentrant dans la présente caté
gorie (glaucome, iritis, choroïdite, etc.);

h) La surdité totale bilatérale, ainsi que 
la surdité totale unilatérale au cas où 
ľoreille incomplètement sourde ne perçoit 
plus la voix parlée ordinaire à un mètre 
de distance;

i) Tous les cas incontestables ďaffec- 
tion mentales;

k) Les cas graves d'intoxication chroni
que par les métaux au par d'autres causes 
(satumifime« hydrargyrisme, morphinisme, 
cocaïnisme, alcoolisme, intoxication par 
les gaz, etc)：

1)Les affections chroniques des organs 
locomoteuns (arthrite déformantes, goutte, 
rhumatiemes avec altérations décelables 
cliniquement), à la condition qu' elles 
soient graves;

m) Tous les néoplasmes malin% s*ils  ne 
sont pas justiciables d'interventions opé
ratoires relativement bénignes sans danger 
pour la vie de ľopéré;

n) Tous les cas de malaria avec alté
rations organiques appréciables (augmen
tation chronique importante du volume du 
fai, de la rate, cachexie, etc.); .

o) Les affeclions cutanées chroniques 
graves, pour autant que leur nature ne 
constitue pas une indication médicale 
d'hospitalisation en pays neutre;

p) Le« avitaminoses graves (béri-béri, 
pellagra, scorbut chronique).

B. — Hospitalisation.

Les prisonniers de guerre doivent être 
hospitalisés s'ils sont atteints des affections 
suivantes:

1° Toutes les formes de tuberculose 
d'organes quelconques, si, d'après les con- 
naiseances médicales actuelles, elles peu
vent être guéries, ou du moins considé
rablement améliorée par les méthodes 
applicables en pays neutre (altitude, trai- 

丨 tement dans les sanatoria, etc.);
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2, všetky druhy 一 vyžadujúce lieče
nie —ochorenia orgánov dýchacích, cir- 
kulárnych, zažívacích, močopohlavných, 
nervových, smyslovýchj lokomočných a 
kožných, s tou podmienkou pravda, že tie
to formy ochorenia nepatria do skupín, 
pri ktorých sa predpisuje priama repatriá
cia, alebo že to nie gú skutačne prudké 
ochorenia v pravom slova smysle, ktoré 
majú sklon k úplnému uzdraveniu. Ocho
renia, o ktoré ide v tomto odseku, sú ta
ké, kloré dávajú nádej, že liečením, ktoré 
je po ruke v neutrálnom štáte, 6a chorý 
skutočne lepšie uzdraví, ako keby 6a 
ošetroval v zajatí.

Celkom osobitne treba ma£ na zreteli 
poruchy nervové, ktorých spôsobujúcimi 
alebo určujúcimi príčinami eú vojnové uda
losti alebo samotné zajatie, ako duševná 
skleslosť vojnových zajatcov a iné obdob
né prípady.

Všetky prípady tohto druhu riadne zi
stené maiú sa ošetrovať v neutrálnom štá
te, nakoľko svojou vážnosťou a svojimi 
konštitučnými príznakmi nepatria medzi 
prípady priamej repatriácie.

V prípadoch duševnej skleslosti vojno
vých zajatcov, ktarí nie sú vyliečení po 
trojmesačnom ošetrovaní, v neutrálnom 
stálé alebo u ktorých 6a po tomto čase 
neprejavujú zrejmé známky definitívneho 
uzdravenia, musí dôjsť k repatriácii.

3. Všetky prípady rán, poranení a ich 
následkov, ktoré poskytujú nádej na lepšie 
uzdravenia v neutrálnom štáte než v zajatí, 
s lou podmienkou, že nejede o prípady, 
ktoré oprávňujú priamu repatriáciu alebo 
sú nepatrné;

4, všetky prípady riadne zistenej malá
rie, v ktorých sa neprejavujú klinicky zisti
teľné zmeny organicKc (chronické zväčše
nie pečene, sleziny, kachexia atď.)i ak po
byt v neutrálnom štáte poskytuje zvlášE 
priaznivé vyhliadky na uzdravenie;

5. všetky prípady otravy (najmä plyn- 
mi| kovami a alkaloidmi), pre ktoré gú 
v neutrálnom štáte zvlášť priaznivé vy
hliadky na uzdravenie.

Z oše trovania s a vylučujú:
1.všetky prípady duševných chorôb 

riadne zistených;
2. všetky nervové choroby organické 

alebo funkčné, považované za nevylieči-

2° Toutes les formes — nécessitant un 
traitement — d'affections des organes 
respiratoires! circulatoires, digeslif% gen卜 
turinaires, nerveux, des organes des sens, 
des appareils locomoteur et cutané, à con
dition, toutefois, que ces formes d'affec
tions n appartiennent pas aux catégories 
prescrivant 加 rapatriement direct, ou 
qu'elles ne soient pas des maladies aigues 
proprement dites ayant une tendance à la 
guérison franche. Les affections envisagées 
dans ce paragraphe sont celles qui olfrent 
par l'application des moyens de cure 
disponibles en pays neutre des chances de 
guérison réellement meilleures pour le pa
tient que celui-ci était traité en captivité.

Il y a lieu de considérer tout spéciale
ment les troubles nerveux, dont les causes 
efficientes ou déterminantes sont les évé
nements de la guerre ou de la captivité 
même, comme la psychas thénie des pri
sonniers de guerre et autres cas analogues.

Tous les cas de ce genre dûment con- 
slatéis doivent être hospitalisés, pour au
tant que leur gravité au leurs caractères 
constitutionels n'en font pas des cas de 
rapatriement direct.

Les cas de psychasthénie des prison
niers de guerre qui ne sont pas guéris 
après trois mois d'hospitalisation en pays 
neutre ou qui, après ce delai, ne sont pas 
manifestement en voie de guérison défini
tive, devront être rapatriés.

3U Tous les cas de blessures, de lésions 
et leurs conséquences qui offrent des 
chances de' guéri-son meilleures eh pays 
neutre qu'en captivité, à condition que ces 
cas ne soient pa% ou bien justiciables du 
rapatriement direct, ou bien insignifiants;

4° Taus les cas de malaria dûment 
constatés et ne présentant pas ďaltéra- 
tions organiques décelables cliniquement 
(augmentation de volume chronique du 
foie, de la rate, cachexie, etc.l, fii le séjour 

；en pays neutre offre des perspectives par
ticulièrement favorables de guérison défi
nitive;

5° Tous les cas d'intoxication (en parti
culier par les gaz, les métaux, les alca
loïdes) pour lesquels les perspectives de 
guérison en pays neutre 6ont spécialement 
favorables;

Seront exclus de l'hospitalisation:
1° Tous les cas d'affections mentales 

dûment constatées;
2° Toutes les -affections nerveuses or

ganiques ou fonctionnelles réputées in eu- 
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tefnč (tieta dva druhy patria medzi tie, 
ktoré oprávňujú na priamu repatriáciu);

3. ťažký chronický alkoholizmus,
4. všetky nákazlivé choroby v čase, 

ked 6Ú prenosné (prudké infekčné choro
by, primárny a sekundárny syfilis, tra- 
chomt malomocenstva atď.).

III, — Všeobecné poznámky.
Horeuvedcné podmienky majú sa zpra

vidla vykladaf a použiť v smysle čo možno 
najširšom.

Tento širuký výklad má sa použiť naj
mä pri stavoch neuropatických alebo 
psychopatických, spôsobených alebo vy
volaných vojnovými udalosfami alebo sa
motným zajatím (psychastenia vojnových 
zajatcov), ako aj v prípadoch tuberkuló
zy všetkých stupňov.

Je zrejmé, že táboroví lekári a smie
šané lekárske komisie môžu sa ocitnúť 
pred celým radom prípadov, o ktorých niet 
zmienky medzi príkladmi, uvedenými pod 
bodom II, alebo prípadov, na ktoré 6a 
tieto príklady nehodia. Horeuvedené prí
klady sú dané len ako typické príklady; 
obdobný soznam príkladov chirurgických 
zmien sa nesoslavil, kedže, ak sa odmyslia 
už svojou povahou nepopierateľné prípa
dy (amputácie), je ťažké urobiť soznam 
osobitných prípadov; skúsenosE ukázala, 
že výpočet osobitných prípadov nebol bez 
nevýhod v praxi.

Všetky prípady, na ktoré sa presne ne
hodia uvedené príklady, rozhodnú sa, ak 
sa bude dbaf na ducha horeuvedených 
vedúcich zásad.

râbles (ces deux catégories appartiennent 
à celles donnant droit rapatriement di
rect);

3° L*alcooli<sme  chronique grave;
4° Toutes les affections contagieuses 

dans la période où elles sont transmissib
les (maladies infectieuses aiguës, syphylis 
primaire et secondaire, trachôme( lèpre 
etc.).

III. — Observations générales.
Les conditions fixées ci-dessus doivent, 

d*une  façon générale être interprétées et 
appliquées dans un esprit aussi large que 
possible.

Cette largeur d'interprétation doit être 
appliquée particulièrement aux états név- 
ropathique<s ou psychopathiques causés au 
déterminée par les événements de la guer
re ou de la captivité même (psychasthénie 
des prisonniers de guerre), ainsi qu*  aux 
cas de tuberculose à tous les degrés.

Il va de soi que le(s médecins de camp 
et les commissions médicales mixtee peu
vent se trouver en présence d'une foule de 
cas non mentionnés parmi les exemples 
donnés 60U6 chiffre II, ou de cas ne 
s'adaptant pas à ces exemples. Les exemp
les mentionnés ci-dessus ne sont donnée 
que comme exemples typiques; une liste 
analogue d'exemples d'altérations chirur
gicales n'a pa<s été établie parce que, ab
straction faite de(s cas incontestables par 
leur nature même (amputations), . il est 
difficile de dresser une liste de types par
ticuliers; l'expérience a démantré qu'un 
exposé de ces cas particulier« n'était pas 
sans inconvénients dans la pratique.

On résoudra tous l&s cas ne s'adaptant 
pas exactement aux exemples cités en 
s'inspirant de l'état ď esprit des principes 
directeurs ci-dessus.
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241.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 9. septembra 1941

〇 prístupe Slovenskej republiky k Ženevskej dohode pre zlepšenie osudu ranených 
a chorých v poľných armádach.

Vláda Slovenskej republiky dňa 29. augusta 1939 sa usniesla, že Slovenská 
republika pristúpi k Zenevtìkej dohode pre zlepšenie osudu Tajiených a chorých 
v pofných armádach zo dňa 27. júla 1929 a predße,da vlády prístupnú listinu ten istý 
den podpísal.

Prístupná HsLina odoslala <sa Spolkovej rade švajčiarskej, ktorej došla dňa 15. 
septembra 1939, takže Dohoda podľa jej článku 94 nadobudla pre Slovenskú re
publiku účinnosť Šesť mesiacov po tomto dátume.

Dohoda sa uverejňuje vo fríincúzslcom pôvodnom znení a v sloveníkom preklade.
Dr. Tuka v. r.

(Preklad.)

Ženevská dohoda 
pre zlepšenie osudu ranených a chorých 

v poľných armádach 
zo dňa 27. júla 1929,,

PREZIDENT NEMECKEJ RÍŠE, PRE
ZIDENT SPOJENÝCH ŠTÁTOV AME
RICKÝCH. SPOLKOVÝ PREZIDENT RA
KÚSKEJ REPUBLIKY, JEHO VELIČEN
STVO KRÁĽ BELGIČANOV, PREZI
DENT BOLÍVIJSKEJ REPUBLIKY, PRE
ZIDENT SPOJENÝCH ŠTÁTOV BRA
ZILSKÝCH, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ 
VEĽKEJ BRITÁNIE, ÍRSKA A BRIT
SKÝCH ÚZEMÍ ZÁMORSKÝCH, CISÁR 
INDICKÝ, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ 
BULHARSKY, PREZIDENT CHILSKEJ 
REPUBLIKY, PREZIDENT ČÍNSKEJ RE
PUBLIKY, PREZIDENT KOLUMBIJ
SKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT KU
BÁNSKEJ REPUBLIKY, JEHO VELI
ČENSTVO KRÁĽ DÁNSKY A ISLAND
SKÝ, PREZIDENT DOMINIKÁNSKEJ 
REPUBLIKY. JEHO VELIČENSTVO 
KRÁĽ EGYPTSKY, JEHO VELIČENSTVO 
KRÁĽ ŠPANIELSKY, PREZIDENT ES
TÓNSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT 
FÍNSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT 
FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY, PREZI
DENT GRÉCKEJ REPUBLIKY. JEHO 
NAJJASNEJŠIA VŸSOST REGENT MA
ĎARSKA, JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ 
TALIANSKY, JEHO VELIČENSTVO CI
SÁR JAPONSKY, PREZIDENT LOTYŠ
SKEJ REPUBLIKY, JEJ KRÁĽOVSKÁ 
VŸSOST VEĽKOVOJVODKYŇA LU
XEMBURSKÁ. PREZIDENT SPOJE
NÝCH ŠTÁTOV MEXICKÝCH, PREZI-

Convention de Genève 
pour l'améEoration du sert des blessés et 
des malades dans les armées en campagne 

du 27 juillet 1929.

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLE
MAND, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS- 
UNIS D'AMÉRIQUE, LE PRÉSIDENT 
FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AU
TRICHE, SA MAJESTÉ LE ROI DES 
BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉ
PUBLIQUE DE BOLIVIE, LE PRÉSI
DENT DE LA RÉPUBLIQUE DES 
ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL, SA MAJESTÉ 
LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE D'IR
LANDE ET DES TERRITOIRES BRI
TANNIQUES AU DELA DES MERS, 
EMPEREUR DES INDES. SA MAJESTE 
LE ROI DES BULGARES, LE PRÉSI
DENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
DE CHINE, LE PRÉSIDENT DE LA RE
PUBLIQUE DE COLOMBIE, LE PRÉSI
DENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA. 
SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK 
ET D'ISLANDE. LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, SA MA
JESTÉ LE ROI D'ÉGÝPTE, SA MAJE
STÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSI
DENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, 
LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE 
DE FINLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSI
DENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNI
QUE, SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE 
GOUVERNEUR DE LA HONGRIE, SA 
MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, SA MA
JESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON, LE
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DENT REPUBLIKY NICARAGUA, JEHO 
VELIČENSTVO KRÁĽ NÓRSKY, JEJ 
VELIČENSTVO KRÁĽOVNA HOLAND
SKÁ, JEHO CISÁRSKE VELIČENSTVO 
ŠACH PERSKY, PREZIDENT POĽSKEJ 
REPUBLIKY, PREZIDENT PORTUGAL
SKEJ REPUBLIKY, JEHO VELIČEN
STVO KRÁĽ SRBOV, CHORVÁTOV A 
SLOVINCOV, JEHO VELIČENSTVO 
KRÁĽ SIAMSKY, JEHO VELIČENSTVO 
KRÁĽ ŠVÉDSKY, ŠVAJČIARSKA SPOL
KOVÁ RADA, PREZIDENT ČESKO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT 
TURECKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT 
VÝCHODNEJ REPUBLIKY URUGUAY- 
SKEJ, PREZIDENT REPUBLIKY SPO
JENÝCH ŠTÁTOV VENEZUELSKÝCH.

rovnako oduševnení želaním zmenšiť, 
nakolko to od nich závisí, bolesti, spojené 
nerozlučiteľne s vojnou a chcejúc za tým 
cieľom zdokonaliť a doplniť ustanovenia, 
dohodnuté v Ženeve dna 22. augusta 1864 
a dňa 6. júla 1906 pre zlepšenie osudu 
ranených a chorých v poľných armádach,

rozhodli sa za tým cieľom uzavrieť no
vú Dohodu, a za svojich Splnomocnencov 
vymenovali:

Prezident Nemeckej r í š e :

J, E, p, Edmund Rhcmberga, 
doktora práv, ministra v di£p3n:b:liic;

Prezident Spojených štátov 
amerických:

clihedného Elict WcdswCrtha,
býv zástupcu Laioniľiíki i：ce,

J. E. ctihodného HuRh R. Wilsona, 
mimoriadneho vy-lanca a splionioc-ncného ministra

Spojených štátov amerických v Berne：

Spolkový prezident Rakúskej 
r e p u b 1 i k y :

p. Mare Leítm3Ícraf
d'3\l?r2 práv, mメス：：crsk疝hつ rfclcu spolkového ! 

kaicciársiva, cdbor zahraničných veci;

Jeho Veličenstvo kráľ 
Belgičanov:

p. Paul Demcldcra,
zdr^vt.'ne'io ^cacráij velitcTa zdravotnej

sliûby I, vojenského obvodu,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE 
LETTONIE, SON ALTESSE ROYALE 
LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEM
BOURG, LE PRÉSIDENT DES ÉTATS- 
UNIS DU MEXIQUE, LE PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA, SA 
MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE, SA 
MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, 
SA MAJESTÉ IMPÉRIALE LE SHAH 
DE PERSE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉ
PUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSI
DENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTU
GAISE, SA MAJESTÉ LE ROI DE ROU
MANIE, SA MAJESTÉ LE ROI DES SER
BES, CROATES ET SLOVÈNES, SA MA
JESTÉ LE ROI DE SIAM, SA MAJESTÉ 
LE ROI DE SUÈDE, LE CONSEIL FÉDÉ
RAL SUISSE, LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, LE 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RUR- 
QUE. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLI
QUE ORIENTALE DE ĽURUGAY, LE 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES 
ÉTATS-UNIS DE VÉNÉZUELA,

également animés du désir de dimi
nuer, autant qu'il dépend d'eux, les maux 
inséparables de la guerre et voulant dans 
ce but, perfectionner et compléter les dis
positions convenues à Genève, le 22 août 
1864 et le 6 juillet 1906, pour l'améliora
tion du sort des blessés et des malades 
dans les armées en campagne,

ont résolu de conclure une nouvelle 
Convention à cet effet, et ont nommé pour 
leurs Plènipot&ntiaireSi savoir:

L e Président d u Reich 
Allemand:

S. Exc. M. Edmund Rhombcrc», 
Dr en Droit, Mi加&lre en disponibilité;

L e Pr é s i d e n t des États-Unis 
ď A m é r i q u e:

L'Honorable Elici Wandsworth, 
ancien Secrétaire adjoint de la Trésorerie, 
S. Exc. l'Honorable Hue h R- V/ilson, 

envoyé extraordinaire et Ministre plénipotenliare 
des États-Unis d'Amérique à Berne;

L e Président fédéral d e 1 a 
République ď A u t r i c h e：

M. Marc Leiímaier,
Dr en Droit, Conseiller Einistcrial à la Chancel
lerie fédérale, Departement des Affaires élran-

Éèrcs;

S a Majesté 1 e R o i des Belges： 
M. Paul Domolder,

Général Major Médecin, Commandant du Service 
de Santi*  de U Ire Circon«criplion militaire, 
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p. Joseph de Ruelle, 
právneho poradcu Minislcrslva zahraničných vecí;

Prezident Bolívijskej 
republiky:

J. E. p. Alberto Cortadellasa, 
bolívijského miroislra-rezidenla v Berne;

Prezident Spojených štátov 
brazilských:

J. E, p. Raoul de Rio-Branco, 
braztlského mimoriadneho vysla)nca a splnomoc

neného ministra v Berne;

Jeho Veličenstvo k r á f Veľkej 
Británie, írska a Britských 

území zámorských, cisár 
indický:

Za Veľkú Britániu a Severné Írsko, ako 
aj všetky časti Britskej ríše, -ktoré nie sú 
samos La tnými členmi Spoločnosti národov:
VeFmi ctihodného Sira Horace Rumbolda, 
G. C. M, G., M. V. 0., veľvyslanca Jeho britského 

Veličenstva v Berlíne;

Z a Dominium Kanadské: 
p. Walter Alexandre Riddela, 

stáleho radcu kanadúkej vlády u Spolo&nosli 
národov;

Z a Spojené štáty austrálske:

J. E. p. Claud Russelaf
mimoriadneho vysîinca a splnomocncnáho ministra 

Jeho brilskčho Veličenstva v Berne;

Z a D o ni i n i u m Nový Zéland:

J. E, p, Claud Russela, 
mimoriadneho vyslanca a splnomocneného minis>lra 

Jeho brilskeho Veličenstva v Berne;

Z a Juhoafrickú úniu:

p. Erik Hendrik Louwa, 
vysokého kcm：sára Juhcaírickcj únie v Londýne;

Z a Slobodný štát írsky: 
p. Sean Lestera, 

zástupcu Slobodného štátu írskeho u Spoločnosti 
národov;

Z a Indiu:
J, E, p, Claud Russela, 

mimonadnehô vyslanca n splnomocneného mini&lra 
Jeho britského Veličenslva v Berae;

M. Joseph de Ruelle, 
Juriâconsulle du Minislëre ds Affaires étrangire»;

L e Présidente d e 1 a 
République d e Bolivie: 
S. Exc. M. Alberto Cortadellas, 
Miaislre-Résideat de Bolivie à Berne;

L e Présidentde la République 
des États-Unis d u Brésil:
S. Exc. M. Raoul de Rio-Branco, 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
du Brésil à Berne;

Se Majesté 1 e R o i d e Grande- 
Bretagne, ď I ri a n d e e t des 

Territoires britanniques a u 
delà des mers, Empereur des

I n d e £ :
Pour la Grande-Bretagne eťlrlande du 
Nord, ainsi que toute partie de l'Empire 
britannique non membre séparé de la 

Société des Nations:
Le Très Honorable Sir Horace Rumbold, 

G. C. M. G., M. V. 0., Ambassadeur de Sa 
Majesté Britannique à Berlin;

Pour 1 e Dominion du Canada: 
M. Walter Alexandre Riddi, 

Conseiller permanent du Gouvernement canadien 
auprès de la Société des Nations;

Pour l e Commonwealth 
ď Australie:

S. Exc. M. Claud Russell, 
Envoyé extraordinaire cl Ministre plcnipotcDiiaire 

de Sa Majesté Brilannique à Berne;

Pour 1 e Dominion d e 1 a 
Nouvelle-Zélande:
S. Exc. M. Claud Russell, 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Sa Majesté Britannique à Berne;

Pour ľ U n i o n d e 1 a ľ A f r i q u e 
d u Sud:

M, Eric Hendrik Louw, 
Haut-Commi&saire de l'Union de l'Afrique du Sud 

A Londres;

Pour ľ É t a t Libre ď I r 1 a n d e;
M. Sean Lester, 

Représentant de l'Etat Libre d'Irlande auprès 
de la Société des Nations;

Pour finde:

S. Exc, M. Claud Russell, 
Envoyé extraordinaire» et Minislre plénipotentiaire 

de Sa Majesté Britannique à Berne;
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Jeho Veličenstvo krá! 
bulharský:

p. Dimitri Mikotía, 
bulharského chargé ďallaíres v Berne, stáleho 
záslupcu bulharskej vlády u SpoločnosLi národov,

p. Stéphane N. Laftchíeffa,
člena správnej rady bulharského Červeného kríža;

Prezident Chilskej republiky:

p. Guillermo Novoa-Sepulvedu, 
plukovníka, vojenského attaché u chilského 

vyslanectva v Berlíne;

p. Darío Pulgar-Arríagadu,
kapitána zdravotnej služby;

Prezident Čínskej republiky:

p. Chi Yung Hsiao,
čínskeho chargé ďaííaires p. L y Berne;

Prezident Kolumbijskej 
republiky:

J, E. p. Franciscí José de Umitíu, 
kolumbijského mimoriadneho vyslanca a splno- 

tnocDeaélio miniislra v Berne,

Prezi dent Kubánskej 
republiky:

J. E, p. Carlos de Armenteros y de 
Cardenasa, 

kubánskeho mimeriadneho vyslanca a splnomoc
neného ministra v Berne;

p. Carlos Blanco y Sancheza, 
legaEného tajomníka, prideleného kubánskej 

delegácii v Spoločnosti národov;

Jeho Veličens t vo k r á f dánsky 
a islandský:
Za Dánsko:

J. E. p. Harald de Scaveniusa, 
komorníka, dánskeho mimoriadneho vyslanca a 
splnomocneného ministra vo švajčiarsku a v Ho

landsku, bývalého ministra zahraničných vecí,

p. Gustave M. Rasmussena(
dánskeho chargé ďaHaires p. i. v Berne;

Prezident Dominikánskej 
republiky:

p. Charles Ackerniazma,
konzula Dominikáihskcj republiky v Ženeve;

Jeho Vcličenstv-o kráľ 
egyptský:

p. Mchamed Abdel Moneim Ria da, 
advokáta pre štátne spory, profesora medzinárod

ného práva na vojenskej škole v Kahýrc(

S a Majesté 1 e R o i des 
Bulgares:

M. Dimítri Mikoff,
Charge ďAffaires de Bulgarie à Berne, Repré- 
sentant permanenl du Gouvernement bulgare 

auprès de la Société de& Nations,

M. Stéfane N. Laftchieff, 
Membre du Conseil <ľAdministration de la 

Croix-Rouge bulgare;

L e Président de la République 
d u Chili:

M. Guillermo Novoa-Sepulveda, 
Colone!!, Ataché militaire près la Légation 

du Chili à Berlin,

M. Dario Pulgar-Arria^adaf
Capitaine du Service de Sanlé;

L e Président de la République 
d e Chine:

M. Chi Yun£ Hsiao,
Chargé d'Affaire p. i. de Chine & Benie;

L e Président de la République 
d e Colombie:

S. Exc. M. Francisco José de Urrutia, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 

de Colombie A Berne;

Le Président de la République 
d e Cuba:

S. Exc. M・ Carlos de Armenteros y de 
Cardenas,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Cuba à Berne,

M. Carlos Blanco y Sanchez, 
SecrClaire de LdQalion, adjoint à la Délégation 

de Cuba auprès de la Société des Nations;

S a Majesté 1 e Roi d e
Danemark et d'Islande: 

Pour 1 e Da n e m a r k;
S. Exc. M. Harald de Scavenius, 

ChambeHan, Envoyé extraordinaire el Ministre 
plénipoLentiaire de Danemark en Suisse et aux 
Pays-Bas, ancien Ministre des Affaires élranfièrea,

M. Gustave M. Rasmussen,
Chargé ď Affair es p. i. de Danemark à Berne;

L e Président de la République 
Dominicaine:

M. Charles Ackermann,
Consul de la République Domioicaine à Genève；

S a Majesté 1 e Roi ď Ë g y p t e:

M. Mohammed Abdel Moneim Riad, 
Avocat au Contentieux de l'Etat, Professeur de 
Droit inteniaiioDal à l'Ecole militaire du Caire,
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p. Henri WassH Simaiku,
attaché egyptského kráľovského vyslanectva

v Ríme;

Jeho Veličenstvo kráT 
španielsky:

J. E. p. markýza de la Torrehennosa, 
Španielského mimoriadneho vyslanca a splnomoc

neného ministra v Berne;

Prezident Estónskej 
republiky:

p. Hans Leesmenta, 
doktora medicíny, prezidenta cstouského 

červeného kríža;

Prezident Fínskej republiky:
p, A. E. Martolu, 

podplukovníka, vojenského atlaché fínskeho 
vyslanectva v Paríži;

Prezident Francúzskej 
republiky:

J, E. p. Henri Chassaín de Marcilly,
francúzskeho velvyslanca v Bcme;

p. Jean Du Saulta,
radcu francúzskeho veľvyslanectva v Berne;

Prezident gréckej republiky:
p. Raphael Raphaela,

gréckeho chargé d'affaires p. i. v Berne,

p. Sophocle Venízelosa, 
podplukovníka, vojenského attaché gréckeho 

vyslanectva v Paríž）；

Jeho Najjasnejšia V ýs osť 
regent Maďarska:
J. E. p. Paul de Hevesy, 

niini5lra*rczidcnta,  stáleho delegáta kräTovskcj 
vlády u Spoločnosti národov;

Jeho Veličenstvo kráľ 
taliansky:

p, Giovanni Ciraolo,
kráľovského senátora;

Jeho Veličenstvo cisár 
japonský:

J. E. p. Isaburo Yoshidu, 
japonského mimoriadneho vyslanca a splnomoc

neného ministra v Berne,

p. Sadamu Shimomum,
podplukovníka,

p. Seizo Miuru, 
freg&lného kapitána, námoraého attaché japotn- 

ského velvyslaneclva v Paríži;

M, Henri Wassif Simaika,
Attaché de la Légalion Royale d'Egypte à Rome;

S a Majesté 1 e R o i 
d*  E s p a g n e:

S. Exc. M. le Marquis de la 
Torrehermosaf

Envoyé extraordinaire et Minislre plénipotentiaire 
d'Espagne & Berne;

L e Présidentde la République 
ď Efi t o n i e:

M. Hans Leesment,
Dr en Médecine, Président de la Croix-Rouge 

eslonienne;

L e Préâidentde la République 
d e Finlande:
M. A. E. Mortola,

Lieutenant-Colonel, Attaché militaire prée 
la Légation de Finlande À Paris;

L e Président de la République 
Française:

S. Exc. M. Henri Chassain de Marcîlly,
Ambassadeur de France à Berne,

M. Jean Du Saultf
Conseiller de l'Ambassade de France à Berne;

Le Président de la République 
Hellénique:

M. Raphael Raphael,
Chargé d'AIfaiies p. i. de Grèce ù Berne,

M. Sophocle Venizelos, 
Lieulenant-Colooel, Attaché militaire prS 

la Légation de Grèce à Paris;

Son Altesse Sérénissime 1 e 
Gouverneur d e la Hongrie:

S. Exc. M. Paul de Hevesy, 
Ministre-Résident, Délégué permaneat du Gouver
nement Royal auprès de la Société des Nations;

S a Majesté 1 e R o i d*  11 a 1 i e:

M. Giovanni Ciraolo,
Sénateur du Royaume;

S a Majesté ľ Empereur 
d u Japon:

S. Exc. M. Isaburo Yoshida, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipatealiaire 

du Japon À Berne,

M. Sadamu Shimomuraf
Lieulenant-Cûlonelt

M. Seizo Miuraf
Capilaine de Frégate, Attaché naval près 

l'Amba66ade du Japon A Paris;
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Prezident Lotyšskej 
republiky:

J. E. p. Charles Duzmansa, 
lotyšského mimoriadneho vyslanca a splnomocne
ného ministra u Jeho Veličenstva kráľa Srbov, 

Chorvátov a Slovincov, stáleho delegala 
u Spoločnosti národov,

J. E. p. Oskar Volta, 
lotyšského miraoriadneho vyslanca a splncmocne- 
ného mínislra vo Švajčiarsku, Nemecku, Madar- 

sku a Holandsku;

J e j kráľovská Výsosť v e ľ k o- 
vojvodkyňa. luxemburská:

p. Charles Vermaíre.
kcnzula velkovojvodstva v Ženeve;

Prezident Spojených štátov 
mexických:

J, E. p. Francisco Castillo Ngjeru, 
generála lekára, mexického mimoriadneho vyslan

ca a splnúmecncného ministra v Bruseli;

Prezident republiky 
Nicaragua:

p. Antoine Sottile, 
doktera práv, sľá½ho delegáta Nicaraguy 

u Spclccnosli národov;

Jeho Veličenstvo kráľ 
nórsky:

J. E. p, Jobanaes Irgcnsa, 
nčrjkcho mimeriadneho vyslanca a spl-nomocne- 

ného ministra v Berne, Ríme a Aténach, 

p. Jens Christian Memícha, 
velilcľa pechoty, *í?ľierť.Hcho  tajomníka nórskeho 

Červeného leríža;

•J e j Veličenstvo kráľovná 
holandská:

J. E, p. Willem Isヨ2k Doude van 
Trooshvííka, 

holandského m-moriadncho vy,-½nca a splnomoc
neného ministra v Berne,

p. Johan Carl Díehla, 
ms；ora ßcncrala, generLlneho inšpektora voícnskcj 

zdravotnej služby, viceprezidenta holandského 
Červeného kríža, '

p. Jacub Harbertsa, 
velileTa generálneho štábu, profesora na vysokej 

škole vojenskej;

Jeho cisárske Velie ens t v o 
šach p e rs k ý:

J. E. p. Anouchirc van Khan Sepahbodího, 
perského mimoriadneho vyslanca ユ splnomocne

ného ministra v Berne;

Prezident Poľskej republiky:

p. Joseph Gabriel Prackího,
zdravotného plukovníka,

L e Président de laRépublique 
d e Lettonie:

S. Exc, M. Charles Duzmansr 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Leltonie près S. NL Qe Roi des Serbes, Croates 
et Slovànes, Délégué permanent auprès de la So

ciété des Nations,

S. Exc. M. Oskar Voit,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipolentiaire 
de Letlonie en Sui&se. en Allemagne, en Hongrie 

et aux Pays-Bas;

Son Altesse Royale 1 a G r a n d e- 
Duchesse d e Luxembourg:

M. Charles Vennaîre,
Consul du Grand-Duché à Genève;

L e Président des Etats-Unis 
d u Mexique:

S. Exc. M. Francisco Casťllo Nájera,
Général Médicin, Envoyé extraordinaire el Mini;

«Ire plénipotentiare du Mexique à Bruxelles;'

L e Présidentde la République 
d e Nicaragua:
M. Antoine Sottile,

Dr en Droit, Délégué permanent de Nicaragua 
auprès de la Société des Nalions;

S a Majesté 1 e R a i 
d e Norvège:

S. Exc. M. Johannes Irrens, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotenliaire 

de Norvège à Berce, Rome et Athènes,

M. Jens Christian Meinich, 
Commandant d'Infanlerie, Sccrclairc général 

de lia Croix-Rouâe norvégienne;

Sa Ma j esté 1 a Reine 
des Pays-Bas:

S, Exc. M. Willem Isaac Doude 
van Trooshvijkf .

Envoyé exlraordinaire et Minislre plénipolenliaire 
des Pays-Bas à Berne,

M. Johan Cari DichI, 
Major-Général, Médecin Inspecteur général du 

Service de Santé de l'Armêe, Vice-Président 
de 'la Croix-Rouge néerlandaise,

M. Jacob Harberts, 
Commandant à l'Etat-Major général, Professeur 

á l'Ecole supérieure de Guerre;

S a Majesté Impériale 1 e Shah 
d e Perse:

S. Exc. M. Anouchirevan Khan 
Sepahbodi,

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Perse à Berne;

L e Président de la République 
de Pologne:

M. Joseph Gabriel Pracki,
Colonel Médecin,
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p. W. Jerzy Babeckiho,
podplukovníka;

Prezident Portugalskej 
republiky:

J. E. p. Vasco de Quevedo, 
portugalského mimoriadneho vyslanca a splno

mocneného miinislra v Berne,

p. Francisco de Calheirose Menezes,
prvého le^ačného tajomníka;

Jeho Veličenstvo krá T 
r u m un s k ý: r

J, E, p, Michel B, Boercsco, 
rumunského mimoriadneho vyslmca a splnomoc

neného ministra v Berne,

p. Eugene Vertejano,
plukovnika( dôútojníka goncrálneho štábu;

Jeho Veličenstvo kráľ 
Srbov, Chorvátov a Slovincov:

J. E. p. Hiju Choumenkovítcha, 
mimoriadneho vysknea a splnomocneného mini
stra kráľovstva Srbov, Chcrvilov a Slovincov 
v Berne, stáleho delc^áli u Spoločnosti národov;

Jeho Veličenstvo k r á T 
s i a m s m ý :

J. N. V. princa Varnvaidyu, 
sumského mimoriadneho vyslanca a spLaomocnc- 

ného ministra v Londýne;

Jeho Veličenstvo k r á T 
švédsky: 一

J, E. p. Karla Ivana Westmana, 
švédskeho mimoriadneho vys½nca a splnomocne

ného mìniòtra v Berne;

Spolková rada švajčiarska: 

p. Paul Dínichcrta, 
cplnomocncného núnístra, ミ:u oddelenia, za
hraničných veci spolkového púlitickéha odboru.

p. Carl HauscrQj 
plukovníka zdravotných sborov, hlavného 

vojenského lekára,

p. Antona Ziiblínaf
plukovníka pcchc.ty v dispcnibilite, advokáta,

p. Roger de la Harp%
podplukovníka zdravotných sberev, lekári,

p, Dietrich Schindlera, 
majora, vojenského súdnictva, prsíesora medzi

národného prava na univerzite v Ziiríchu;

Prezident Česko-Slovenskej 
republiky:

J. E. p. Zdenka Fierlingera, 
česko-slovenského mimariadnelio vyslanca a 

splnomocneného miníslra v Berne;

M, W. Jerzy Babsckí,
Líeulenanl-Colonel;

L e Président de la République 
Portugaise:

S. Exc. M. Vasco de Quevedo, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotenliaire 

de Porlugal A Berne,

M. Francisco de Calheiros e Menezes,
Premier Secrétaire de Légation;

S a Majesté 1 e R o i 
d e Roumanie:

S. Exc. M. Michel B. Boeresco,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 

de Roumanie à Berne,

M. Eugène Verlejano,
Colonel, Officier ďElal-Major;

S a Majesté le R o i des S e r b e s( 
Croates et Slovènes:

S. Exc. M. n：ja Choumeakovitch, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plcnipolentiaire 
du Royaume des Serbes, Crotes et Slovènes à 
Berne, Délégué permanent auprès de la Société 

des Nations;

S a Majesté 1 e R o i d e S i a m:

S. A. S. le Prince Varnva：dya(
Envoyé extraordinaire cl Ministre plénipotentiaire 

de Siam ù Londres;

S a Majesté 1 e Roi d e Suède:

S. Exc. M. Karl Ivan Wss1m?n( 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoLentiaire 

de Suède à Berne;

L e C g n g e i 1 Fédéral Suisse:
M. Paul D：ľií?h3ľt(

Ministre plénipotenliaire. Chef de la Division des 
• Affaires étrangères du Département politique 

icdera'l,

M. Karl Hauser.
Colonel des Troupes sanitaires, Médecin en Chef 

• de l'Arméc,

M, Anton Ziibiin.
Colonel d'infanterie en disponibilité, Avocat,

M•代口Rer de h Îlû*p3 f
Lieutenant-Colonel des Troupes sanitaire% 

Médecin,

M. Dietrich Schindler,
■ Major de la Justice militaire, Professeur de Droit 

international à l'Universilé de Zurich;

L e Pré»sidentde laRéptiblique 
Tchécoislovaque:

S. Exc. M. Zdenël: Fierlinger,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotenliaire 

I de Tchécoslovaquie à Berne;
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Prezident Tureckej 
republiky:

J. E. Hassan Bey a, 
xnceprczidenla tureckého národného vcTkého 

shromaždenia, viceprezidenta tureckého 
Červeného polmesiaca,

J. E. Nusret Beya, 
prezidenta Štátnej rady republiky, 

profesora Akil Moukhtar Beya, 
doklcra medicíny, 

doktora Abdulkadir Beya, 
podplukovníka, vojenského lekára, profesora na 

aplikačnej škole a v nemocnici v Gulhane;

Prezident Východnej r e p u b 1 i- 
ky Uruguays kej:

J. E. p, Alfredo de Castro, 
uruguayského mimoriadneho vyslanca a splnomoc

neného ministra v Berne;

Prezident republiky Spoje
ných štátov venezuelských:

J. E. p. Caracciolo Parra-Péreza, 
venezuelského mimoriadneho vy；lanca a splno

mocneného múiistra v Ríme;

p. Ivana Manuela Hurtado-Machado, 
venezuelského chargé d'affaires p. i. v Berne； 

ktorí ked si vymenili svoje splnomoc
nenia a našli ich v dobrej a patričnej for
me, dohodli sa na nasledovnom:

Kapitola I.
O ranených a nemocných.

Článok 1.
Vojenské a iné úradné k annádam pri- 

delenné osoby, ktoré budú zranené alebo 
ochorejú, majú 6a šetriť a chrániť za kaž
dých okolností; vojnuvedúci, v moci kto
rého budú, bude 6 nimi zaobchádzaC íud-sky 
a bude ich ošetrovať bez ohľadu na ich 
štátnu príislušnosť.

Predsa však vojnuvedúci, prinútený 
nechať ranených a chorých svojmu protiv
níkovi, ponechá s nimi, nakofko to vojen
ské potreby dovolia, čisf svojho zdravot
ného personálu a materiálu, aby prispel 
na ich ošetrovanie.

Článok 2,

Bez ujmy starostlivosti, ktorá sa im má 
poskyLnút podľa predošlého článku( budú 
ranení a chorí armády, ktorí padlí do moci 
druhého vojnuvedúceho, vojnovými zajat
cami a budú 6a na nich vzfahovaf všeobec
né pravidlá medzinárodného práva o za
jatcoch.

I Le Président de la République 
Turque;

S. Exc. Hassan Bey,
Vicc-Prčsident de la Grande Assemblée nationale 
de Turquie, Vice-Président du Croissa»t-Rouge 

turc,

S. Exc, Nusret Bey» 丨
Président du Conseil d'Etat de Qa République,

Le Professeur Akil Moukhtar Bey, 
Dr en Médecine,

Le Dr, Abdulkadir Bey, 
Lieutenant-Colonel, Médecin militaire, Professeur 
à l'Ecole ď Application et à l'Hôpital de Gulhane;

L e Président de la République
Orientale d e 1'Uruguay:

S. Exc. M. Alfredo de Castro, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipolcntiaire 

d'Uruguay à Berne;

L e Présidentde la République 
des États-Unis d e Vénézuéla:

S. Exc. M. Caracciolo Parra-Pércz, 
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 

de Vénézuéla à Rome,

M. Ivan Manuel Hurtado-Machado, 
Chargé d'Affaire p. i. de Vénézuéla 厶 Berne;

Lesquels, après s'être communiqué leurs 
p加ine pouvoirs, trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER.
Des blessés et des malades.

Article premier.
Les militaires et les autres personnes 

officiellement attachées aux- armées qui 
seront blessés ou malades devront être 
respectés et protégés en touleis circon
stances; ils seront traités avec humanité 
et soignés, sans distinction de nationalitéi 
par le belligérant qui les aura en son. pou*  
voir. ,

Toutefois, le belligérant, obligé d'aban
donner des blessés ou des malades à son 
adversaire, laissera avec eux( autant que 
les exigences militaires le permeHront, 
une partie de son personnel et de son ma- 
tériel sanitaires pour contribuer à les 
soigner.

Article 2.
Sous réserve des soins à leur fournir 

en vertu de ľarticle précédent, les bles
sés et les malades ďune armée tombés au 
pouvoir de l'autre belligérant seront prison
niers de guerre et les règles générales du 
droit des gens concernant les prisonniers 
leur seront applicables.
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Článok 3.

Po každom boji urobí ten, kto opanuje 
bojište, opartrenia, aby sa vyhladali ranení 
a mŕtvi a aby sa ochránili pred rabovačka- 
mi a zlým zaobchádzaním.

Vždyi keď to okolnosti dovolia; doho
vorí sa miestne prímerie alebo prerušenie 
strerby, aby sa mohli odniesť Tanení, kto
rí ostali medzi líniami.

Článok 4.
Vojnuvedúci oznámia si v najkratšej 

lehote mená ranených, chorých a mrtvých, 
sobraných alebo objavených, ako aj vše
tky podklady na zistenie ich totožnosti.

Vystavia a odovzdajú si smrtné listy.

Posbierajú a pošlú si tiež všetky pred
mety osobnej potreby nájdené na bojis- 
tiacfi alebo u mrtvých, najmä polovicu le- 
gitimačneho lístku, kým druhá polovica má 
os taf pripevnená na mŕtvole.

Budú sa staraf o to, aby pochovanie ale
bo spálenie mŕtvych predchádzala starost
livá a podfa možnosti lekárska prehliadka 
mŕtvol, aby sa zistila smrf, ustálila totož
nosť a o tom sa mohla podaf zpráva.

Okrem toho budú sa staraf o to, aby 
sa mŕtvi čestne pochovali, ich hroby sa 
šetrily a mohly 6a vždy nájsf.

Za tým cieľom pri začiatku nepriateľ
stva zriadia úradne službu, týkajúcu sa 
hrobov, aby 6a tak umožnily prípadné ex
humácie a aby sa zaistila identifikácia 
mŕtvol, nech už je postupné umiestenie 
hrobov akékoľvek.

Len čo sa nepriatefslvo skončí, vyme
nia si soznamy hrobov a soznamy mŕtvych, 
pochovaných v ich cintorínoch a inde.

Článok 5.

Vojenská vrchnosť bude sa môcf obrá- 
tif s výzvou na dobročinnosť obyvateFov, 
aby pod jej dozorom posbierali ranených

Cependant, les belligérants resteront li
bres de stipuler, en faveur des prisonniers 
blessés ou malades et au delà des obliga
tions existantes, telles clauses qu'ils juge
ront utiles.

Article 3.
Après chaque combat, l'occupant" du 

champ de bataille prendra des mesures 
pour rechercher les blessés et les morts et 
pour les protéger contre le pillage et les 
mauvais traitements.

Toutes les fois que les circonstances le 
permettront, un armistice local ou une in
terruption de feu seront convenus pour per
mettre ľ enlèvement des blessés restés en
tre les lignes.

Article 4.
Les 'belligérants se feront connaître 

réciproquement, dans le plus bref délai 
possible, les noms des blessés, des malades 
et des morte recueillis ou découverte, ainsi 
que tous les éléments propres à les iden
tifier.

Ils établiront et se transmettront les 
actes de décès.

Ils recueilleront et s'enverront égale
ment tous les objets d'un usage personnel 
trouvés sur les champs de bataille ou eúr 
les morts, notamment la moitié de leur 
plaque d'identité, l'autre moitié devant 
rester attachée au cadavre.

Ils veilleront à ce que l'inhumation ou 
ľincinération des morts soit précédée d'un 
examen attentif et, si possible, médical des 
corps, en vue de constater la mort, d'éta
blir l'identité et de pouvoir en rendre comp
te.

Ils veilleront, en outre, à ce qu ils so
ient enterrés honorablement, que leurs tom
bes soient respectées et puissent toujours 
être retrouvées.

A cet effet et au début des hostilités, 
ils organiseront officiellement un service 
des tombes en vue de rendre possible 
des exhumations éventuelles et d'assurer 
l'idenlificalion des cadavres, quel que 
soit l'emplacement successif des lombes.

Dès la fin des hostilités, ils échangeront 
la liste des tombes et celle des morts ense
velis dans leurs cimetières et ailleurs.

Article 5.
Ľautorité militaire pourra faire appel 

au zèle charitable des habitants pour re
cueillir et soigner, sous son contrôle, des
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a chorých armád a starali sa o nich, pri
znajúc osobám, kloré lejto výzve vyhove- 
ly, osobitnú ochranu a isté úľavy.

Kapitola II.
O zdravotných útvzroch a zariadeniach.

Článok 6.
Vojnuvedúci budú šelrif a chrániť po

hyblivé zdravotnícke útvary, to jest tie, 
ktoré sú určené sprevádzať armády a stá
le zdravotnícke zariadenia v poli.

Článok 7.
Ochrana, prislúchajúca zdravotníckym 

útvarom a zariadeniam prestane, ak sa 
použijú na to, aby nepriateľovi spôsobily 
škodu.

Článok 8.
Za okolnosti, ktoré môžu zbaviť zdra

votnícky útvar alebo zariadenie ochrany, 
zaistenej článkom 6, nebudú sa považovať:

L skutočnosť, že personál útvaru ale
bo zariadenia je ozbrojený a že užíva svo
ju zbraň na svoju vlastnú ochranu alebo 
na ochranu svojich ranených a nemocných;

2, skutočnosť, že útvary alebo zaria
denie, nemajúce ozbroíený ošetrovací per
sonál, je chránený oddielom vojska alebo 
vojenskou strážou;

3. skutočnosť, že sa našly u útvaru 
alebo zariadenia nosrlefne zbrane a streli
vo, odobrané zraneným alebo chorým a 
neodovzdaly sa ešte na patričné služobné 
miesto;

4, skutočnosť, že je v útvare alebo za
riadení personál a materiál veterinársky 
bez toho, že by boly jeho podstatnou 
časťou.

Kapitola III.
O personale«

Článok 9.
V každom prípade budú sa šetriť a 

chrániť personál, určený výhradne odná
šať, dopravovať a ošetrovať ranených a 
chorých, ako aj spravovať zdravotnícke 
útvary a zariadenia, a duchovní, pridelení 
k armádam. Ak padnú do nik nepriateľa, 
nebude 6a s nimi zaobchádzať ako s voj
novými zajatcami. 

blesses on des nialíidcs des arniecs, en 
accordant aux personnes ayant répondu 
à ect appel une proleclion spèciale et 
certaines ÎaciliLés.

CHAPITRE II.
Des formations et des établissements 

sanitaires.
Article 6.

Les formations sanitaires mobiles, c'est- 
à-dire celles qui £o<iut destinées à accoin" 
pagner les armé&s en campagne, et les 
établissements fixes du service1 de sianté se
ront respectés et protégés par les belligé
rants.

Article 7.
La protection due aux formations et 

établissemnebs sanitaires cessera si l'on en 
use pour commettre des actes nuisibles à 
l'ennemi.

Article 8.
Ne seront pas considérés comme étant 

de nature à priver une formation ou un 
établissement sanitaire de la protection a<s・ 
6urée par l'article 6:

1.le fait que le personnel de la forma
tion ou de rétablissement est armé et 
qu'il use*  de ses armes pour sa propre dé
fense ou celle de ses blessés et de ses 
malades;

2.le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, 
la formation ou l'établissement est gardé 
par un piquet ou des sentinelles;

3.le fait qu'il est trouvé dans la forma
tion ou l'établissement des armes portati
ves et des munitions retirées aux blessés 
et aux malades et n'ayant pas encore été 
versées au service compétent;

4.le fait que du personnel et du maté
riel du service vétérinaire se trouvent dans 
la fonnation ou l'établissement, sans en 
faire partie intégrante.

CHAPITRE III.
Du personneL

Article 9.
Le personnel exclusivement affecté à 

ľenlévement, au transport et au traitement 
des blessés et des malades, ainsi qu'à ľad- 
ministration des formations et des établis
sements sanitaires, les aumôniers attachés 
aux armées, seront respectés et protégés en 
toutes circonstances. S'ils tombent entre les 
mains de ľennemíj ils ne seront pas traités 
comme prisonniers de guerre.
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Vojenské osoby osobilne vycvičené, 
aby sa mohly v prípade potreby zamestnaf 
ako výpomocní ošetrovatelia alebo nosiei 
nosidiel pri odnášaní, prevážaní a ošetro
vaní ranených a chorých, a opatrené pre
ukazom totožnosti, účasLnia sa na tom 
istom zaobchádzaní ako staly zdravotníc
ky personál, ak padnú do zajatia pri vy
konávaní týchto úkonov.

Článok 10.
Personálu» uvedenému v článku 9( od- 

seku 1 je na roveň postavený personál 
dobrovo*ľnickych  spoločností, uznaných a 
splnomocnených ich Vládou, ktorý sa za
mestná v rovnakých funkciách ako iperso- 
nál, uvedený v citovanom odseku( s pod
mienkou, že personál týchto spoločností 
bude podrobený zákonom a predpisom vo
jenským;

Každá z Vysokých Smluvných Strán 
oznámi písomne druhej alebo už v mieri ale
bo pri započať! alebo počas nepriateTstva, 
avšak v každom prípade pred skutočným 
ich použitín^ mená spoločnoetí, ktoré spl
nomocnila, aby za jej zodpovednosti pod
porovaly úradnú zdravotnícku službu jej 
armád.

Článok 11.
Uznaná spoločnosť neutrálneho štátu 

bude môcť poskytnúť pomoc vojnuvedú- 
cemu svojím personálom a svojimi zdra*  
votníckymi útvarmi len po predchádzajú' 
com súhlase svojej Vlády a .po splnomoc
není samotným vojnuvedúcínL

Vojnuvedúci, ktorý prijal túto pomoc, 
bude povinnýj prv než ju použije, upove
domiť o tom nepriateľa.

Článok 12.
Osoby, označené v článkoch 9,10 a 11 

môžu sa zadržať, ak padli do rúk protiv
níka.

Ak niet opačného dohovoru, pošlú 6a 
zpät vojnuvedúcemu, ku ktorému patria, 
len čo 6a otvorí ceáta pre ich návrat a do
volia to vojenské požiadavky.

Až do svojho zpiatočného odoslania 
budú pokračovať v plnení fivojich úloh pod 
vedením protivníka ; pridelia sa predovše
tkým na ošetrovanie ranených a chorých 
vojnuvedúceho, ku ktorému patria.

Pri svojom odchode vezmú so sebou 
výbavu, nástroje, zbrane a dopravné pro
striedky, ktoré im patria.

Les mililaires spécialement irľslrujts 
pour être, le cas échéant, employé» comme 
infirmiers ou brancardiers auxiliaires à 
l'enlèvement, au transport et au traitement 
des blessés et des malades, et munis d'une 
pièce d'identité, seront au bénéfice du mê
me régime que le personnel sanitaire per
manent, s'ils sont capturés pendaci qu'il« 
remplissent ces fonctions.

Article 10.
Est assimilé au personnel visé à l'alinéa 

1er de l'article 9 le personnel des sociétés 
de secours volontaires, dûment reconnues 
et autorisées par leur Gouvernement qui 
sera employé aux mêmes fonctions que cel
les du personnel visé au dit alinéa, sous la 
réserve que le personnel de ces société« 
sera soumis aux lois et règlements milí*  
taire«.

Chaque Haute Partie Contractante no
tifiera à l'autre, soit dès le temps de paix, 
soit à ľouverture ou au cours des hostili
tés, en tout cas avant tout emploi effectif« 
les noms des sociétés qu elle aura autori- 
66es à prêter leus concoure, sous sa res
ponsabilité, au service sanitaire officiel 
de ses arméeâ.

Article IL
. Une société reconnue d'un pays neutre 

ne pourra prêter le concours de son per
sonnel et de ses formations sanitaires à un 
belligérant qu'avec l'assentiment préalable 
de son propre Gouvernement et l'autorisa- 
tioas du belligérant lui-même.

Le belligéraat qui aura accepté le se
cours sera tenu, avant tout emploi, d'en 
faire la notification à l'ennemi.

Article 12.
Les personnes désignées dans les arti

cles 9,10 et 11 ne pourront être retenues 
après qu'elles seront tombées au pouvoir de 
la partie adverse.

Sauf accord contraire, elles seront ren
voyées au belligérant dont elles relèvent 
dès qu'une voie sera ouverte pour leur re
tour et que les exigences militaires le per- 
mettront.

En attendant leur renvoi, elles conti
nueront à remplir leurs fonctions sous la 
direction de la partie adverse; elles seront 
de préférance affectées aux soins des bles
sés et des malades du belligérant dont elles 
relèvent.

A leur départ, elles emporteront les ef
fets, les instruments, les armes et les mo
yens de transport qui leur appartiennent
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Článok 13.

Vojnuvedúci zaistia pre personál, uve
dený v článkoch 9,10 a 11,pokiaľ bude 
v ich rukách, tú istú stravu, to isté ubyto
vanie, tie ifité náležitosti a ten istý žold( 
ako obdobnému personálu svojej armády.

Hned po započal nepriateľstva doho
voria sa o hodnostnom pomere svojho zdra
votníckeho personálu.

Kapitola IV.

O budovách a materiale. 
Článok 14.

Ak pohyblivé zdravotnícke útvary aké
hokoľvek druhu padnú do rúk protivníka, 
podržia si svoj materiál, svoje dopravné 
prostriedky a svoj sprievodný personál.

Avšak prífilušná vojenská vrchnosť bu
de ho môcť uiívaf na ošetrovanie rane
ných a chorých; vrátenie stane sa za pod
mienok, predvídaných pre zdravotnícky 
personál a podľa možnosti súčasne.

Článok 15.

Budovy a materiál stálych zdravotníc
kych zariadení zostanú podrobené záko
nom vojnovým, avšak nebudú sa môcf 
zbaviť svojho určenia, dokiaľ budú potreb
né pre ranených a chorých.

Predsa však velitelia operačných vojsk 
budú môcf s nimi disponovať v prípade 
súrnych vojenských potrieb, zaistiac vo
pred osud ranených a chorých, ktorí sa 
tam ošetrujú.

Článok 16.

Budovy pomocných spoločností, použí
vajúcich výhody tejto Dohody, budú sa 
považovať za súkromné vlastníctvo.

Materiál týchto spoločností, *nech  je 
kdekoľvek, bude sa považovať rovnako za 
súkromné vlastníctvo.

Rekvizičné právo, priznané- vojnuve 
dúcim podľa zákonov a obyčajov vojen
ských, bude sa uplatňovať len v prípade 
súrnej potreby a potom( keď osud rane
ných a chorých sa zabezpečil.

Article 13.

Les belligérants assureront au person
nel visé par les articles 9,10 et 11,pendant 
qu'il sera en leur pouvoir, le même entre
tien, le même logement, les mêmes allo- 
catioreâ et le même solde qu'au personnel 
rocceepondant le leur armée.

Dès le début des hostilités, ils s'enten
dront au sujet de la correspondance des 
grades de leur personnel sanitaire.

CHAPITRE IV.

Des bâtiments et du matériel.
Article 14.

Les formations sanitaires mobiles, quel
les qu elles soient, concerveront, si elles 
tombent au pouvoir de la partie adverse, 
leur matériel, leurs moyens de transport et 
leur personnel conducteur.

Toutefois, l'autorité militaire compéten*  
te aura la faculté de s'en servir pour les 
soins des blessés et des malades; la resti
tution aura lieu dans les conditions prévues 
pour le personnel sanitaire et, autant que 
possible, en même temps.

Article 15.

Les bâtiments et le matériel des établis
sements sanitaires fixes de l'armée demeu
reront soumis aux lois de la guerre, mais 
ne pourront être détournés de leur emploi 
tant qu'ils seront nécessaires aux blessés 
et aux malades.

Toutefois,加s commandants des troupes 
d'opérations pourront en disposer, en cas 
de nécessités militaires urgentes, en assu
rant au préalable le sort des blessés et des 
malades qui y sont traités.

Article 16.

Les bâtiments des sociétés de secours 
admises au bénéfice de la Convention se*  
ront considérés comme propriété privée.

Le matériel de ces sociétés, quel que 
soit le lieu où il pourra se trouver, sera 
également considéré comme propriété pri
vée.

Le droit de réquisition reconnu aux bel
ligérants par les lois et usages de la guerre 
ne s'exercera qu en cas de nécessité urgen*  
te et une fois le sort des blessés et des ma
lades assuré.
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Kapitola V,

O zdravotníckych transportoch.

Článok 17.

S vozidlami, zariad&nými pre zdravot
nícke evakuácie( ktoré sa pohybujú jed
notlivo alebo v skupine, bude sa zaobchá
dzať ako s pohyblivými zdravotníckymi 
útvarmi, vynímajúc tieto osobitné ustano
venia:

Vojnuvedúci, ktorý zachytí vozidlá 
zdravotníckeho transportu, jednotlivo ale
bo v skupináchí bude môcť, ak to vyžia
dajú vojenské potreby, ich zaslavif( roz
pustiť skupinu, postarajúc sa v každom 
prípade o ranených a chorých, kiorí sú 
v nej. Bude môcE ich použiť len v úseku, 
v ktorom sa zachytily a výlučne pre po
treby zdravotnícke. Tieto vozidlá, len čo 
6a skončila ich miestna úloha, musia sa 
vrátiť za podmienok, určených, v článku 14.

Vojenský personál, ktorý vedie trans
port a ktorý je opatrený pre tento cieľ 
riadnym rozkazom, pošle sa zpäť za pod
mienok, určených v článku 12 pre zdra
votnícky personál a s výhradou posledného 
odseku článku 18.

Všetky dopravné prostriedky, osobitne 
organizované pre evakuácie, a materiáli 
určený ako výstroj pre tieto dopravné pro
striedky, ktoré patria k zdravotnej služ
be, vrátia sa v súhlaste s ustanoveniami 
kapitoly IV.

Vojenské dopravné prostriedky, iné 
ako dopravné prostriedky zdravotníckej 
služby*  možno zajať so svojimi záprahmi.

Civilný personál a všetky dopravné 
prostriedky, ktoré pochádzajú z rekvizí- 
cie( budú podrobené všeobecným pravid
lám medzinárodného práva.

Článok 18.
Lietadlá, používané na zdravotnícku 

dopravu, budú používať ochranu podfa 
tejto Dohody *po  ten čas, kým budú výluč
ne vyhradené pre evakuáciu ranených a 
chorýcht pre dopravu zdravotníckeho per
sonálu a materiálu.

Natrú sa na bielo a budú -mať vedľa 
štátnych farieb na hornej a dolnej strane 
nápadný rozoznávací odznak podlá člán
ku 19.

Bez osobitného a výslovného dovolenia 
zakáže sa lietať nad palebnou líniou a nad 
pásmom, položeným vpredu, pred veTkými

CHAPITRE V.

Article 17.

Des transports sanitaires.

Les véhicules aménagés pour les éva
cuations sanitaires circulant isolément ou 
en convoi seront traités comme les forma
tions sanitaires mobiles, sauf les disposi
tions spéciales suivantes:

Le belligérant interceptant des véhicu
les de transport sanitaire, isolés ou en con
voi, pourra, si les nécessitéis militaires l'e
xigent, les arrêter, disloquer le convoi, en 
se chargeant, dans tous les cas, des blessés 
et' des malades qu'il contient. Il ne pourra 
les utiliser que dans le secteur où ils au
ront été interceptés et exclusivement pour 
des besoins sanitaires. Ces véhicules, une 
fois leur mission locale terminée, devront 
être rendu dans les conditions prévues à 
ľarticle 14.

Le personnel militaire préposé au trans
port et muni à cet effet d'un mandat régu
lier sera renvoyé dans les conditions pré
vues à l'article 12 pour le personnel sani- 
taire( et sous réserve du dernier alinéa de 
ľarticle 18.

Tout les moyens de transport spéciale
ment organisés pour les évacuations et le 
matériel d'aménagement de ces moyens de 
transport relevant du service de santé se
ront restitués conformément aux disposi
tions du chapitre IV.

Les moyens de transport militaires, au
tres que ceux du service de santé, pour
ront être capturés, avec leurs attelages.

Le personnel civil et tous les moyens de 
transport provenant de la réquisition se
ront soumis aux règles générales du droit 
des gens.

Article 18.
Les appareils aériens utilisés comme 

moyens de transport sanitaire jouiront de 
la protection de la Convention pendant le 
temps où ils seront exclusivement réservés 
à l'évacuation des blessés et des malades, 
au transport du personnel et du malériel 
sanitaires.

Ils seront peints en blanc et porteront 
ostensiblement le signe distictif prévu à 
l'article 19, à côté des couleurs nationales, 
sur leurs faces inférieure et supérieure.

Sauf licence spéciale et expresse, le sur
vol de la ligne de feu et de la zone située 
en avant des grands postes medicaux( de 
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zdravotníckymi strediskami pre triedenie, 
ako aj všeobecne nad územím nepriateľ- 
ským alebo nepriateFom obsadeným.

Lietadlá zdravotníctva musia vyhovieť 
každému vyzvaniu, aby pristaly.

Pri takto vynútenom alebo náhodnom 
pristaní na nepriateľskom alebo nepriate- 
lom obsadenom území budú ranení a cho
rí, ako aj zdravotnícky personál a mate
riál, počítajúc do toho aj lietadlo, použí
vať výhody ustanovení tejto Dohody.

Pilota, robotníkov a zamestnancov bez
drôtovej stanice (T. S. F.), ktorí boli zaja
tí, treba vrálif s tou podmienkou, že až 
do skončenia nepriatefstva použijú sa iba 
pre zdravotnícku službu.

ヽ Kapitola VL
O rozoznávacom odznakw

Článok 19.

Na počesť Švajčiarska ponecháva sa 
heraldický znak červeného kríža na bie
lom poli, utvorený prevrátením spolko
vých farieb, ako znak a rozoznávací od
znak zdravotníckej služby armád.

Predsa však pre štáty, ktoré používa
jú už ako rozoznávací odznak namiesto 
červeného kríža červený polmesiac ale
bo červeného leva a Červené slnko na 
bielom poli, pripúšťajú sa Lieto znaky tiež 
v smysle tejto Dohody.

Článok 20.
Tento znak bude 6 povolením prísluš

nej vojenskej vrchnosti na zástavách, na 
rukávových páskach, ako aj na všetkom 
maleriále, prislúchajúcom zdravotníckej 
službe.

Článok 21.
Personál, chránený podra článku 9, od

seku 1,článku 10 a 11,bude nosif na Ťa
vom rukáve pripevnenú pásku s rozozná
vacím odznakom, ktorú vydá a opečiatku
je vojenská vrchnosť.

Personál, označený v článku 9, odse
koch 1 a 2, opatrí sa pevným preukazom 
ioložnosti, ktorým bude alebo zápis do 
■vojenskej knižky alebo osobitná listina.

Osoby( označené v článkoch 10 a 11, 
ktoré nemajú vojenskú rovnošatu, opatrí 
príslušná vojenská vrchnosť preukazom 
totožnosti s fotografiou, osvedčujúcimt že 
patria k zdravotnej službe. 

triage, ainsi que, ďune maniere générale, 
de tout territoire ennemi ou occupé par 
l'ennemi sera interdit.

Les appareils sanitaires aériens devront 
obéir à toute sommation d'atterrir.

En cas ďatterrifisage ainsi imposé ou 
fortuit sur territoire ennemi ou occupé par 
l'ennemi, les blessés et les malades, de mê
me que le personnel et le matériel sanitai
res, y compris l'appareil aérien, demeure
ront au bénéfice des dispositions de la pré
sente Convention.

Le pilote, les manoeuvres et les opéra
teurs de télégraphie sans fil (T. S. F.) cap
turés seront rendus, à la condition qu'ils ne 
soient plus utilisés, jusqu'à la fin des hosti
lités, que dans le service sanitaire.

CHAPITRE VI.

Du signe distinctif.
Article 19.

Par hommage pour la Suisse, le signe 
héraldique de la croix rouge sur fond 
blanc, formé par interversion des couleurs 
fédérales, est maintenu comme emblème 
et singe distinctif sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient 
déjà, à la place de la croix rouge, le crois
sant rouge ou le Hoh et le soleil rouges sur 
fond blanc comme signe distinctif, ces em
blèmes sont également admis dans le sens 
de la présente Convention.

Article 20. ヽ
L emblème figurera sur les drapeaux, 

les brassards, ainsi que sur tout le maté
riel se rattachant au service sanitaire, avec 
la permission de ľautorité militaire compé
tente.

Article 21.

Le personnel protégé en vertu des arti
cles 9, alinéa premier,10 et 11 portera, fi
xé au bras gauche, un brassard muni du 
signe distinctif, délivré et timbré par une 
autorité militaire.

Le personnel visé à l'article 9, alinéas 1 
et 2, sera pourvu d'une pièce ď indentile 
consistant, soit en une inscription dans le 
livret militaire, soit en un document spé
cial.

Les personnes visées aux articles 10 et 
11 qui n'ont pas d'uniforme militaire seront 
munies par ľautorité militaire compétente 
d'un certificat d'idenlitét avec photogra
phie, attestant leur qualité de sanitaire.
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Preukazy totožnosti sú v každej armá
de jednotné a rovnakého vzoru,

V nijakom prípade nebudú 6a môcf 
odobrať zdravotníckemu personálu jeho 
odznaky ani preukazy totožnosti, ktoré 
mu patria.

Pri strate bude maf právo dosEf z nich 
duplikáty.

Článok 22.
Zástava s odznakom podľa tejto Do

hody bude sa môcť vyvesif len u zdravot
níckych útvarov a zariadení, ktorých na- 
riaduje Dohoda šetriť, a len 60 svolením vo
jenskej vrchnosti. Pri stálych zariadeniach 
má sat a pri pohyblivých útvaroch môže 
sa vyvesiť spolu so štátnou zástavou ve
dúceho, ku ktorému tento útvar alebo za
riadenie patria.

Predsa však zdravotnícke útvary, kto
ré padly do rúk nepriateľa, vyvesia len 
zástavu podfa tejto Dohody tak dlho, kým 
budú v lomlo stave.

Vojnuvedúci urobia, nakoľko to vo
jenské požiadavky dovolia, potrebné opa
trenia, aby rozoznávacie znaky, označujú
ce útvary a zariadenia zdravotnícke, boly 
jasne viditeľné nepriateľským silám po
zemným, vzdušným a námorným, aby 6a 
takto odvrátila možnosť každej útočnej 
akcie proti nim.

Článok 23.

Zdravotnícke útvary neutrálnych štá
tov, kloré sa splnomocnily za podmienok, 
predvídaných v článku 11,poskytnúť svo
je služby, budú musieť vyvesiť so záplavou 
podľa tejto Dohody štátnu zástavu vojnu 
vedúceho, ku klorému patria.

Budú mať právo tak dlho, kým posky
tujú svoje služby v prospech jedného voj- 
nuvedúcehoj vyvesiť tiež svoju štátnu zá
stavu.

Ustanovenie druhého odseku predošlé
ho článku bude sa aj na nich vzťahovať.

Článok 24.
Znak červeného kríža na bielom poli 

a slová „Červený kríž" alebo „Ženevský 
kríž" budú sa môcť používať tak v mieri 
ako ‚počas vojny len na ochranu alebo 
označenia zdravotníckych útvarov a zaria
dení, personálu a materiálu, chránených 
touto Dohodou.

Les pièces d'identité devront être uni
formes et du même modèle dans chaque 
armée.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne 
pourra être privé de ses insignes, ni des 
pièces d'identité qui lui sont propres.

En cas de perte, il aura le droit d'en 
obtenir dçs duplicata.

Article 22.

Le drapeau distinctif de la Convention 
ne pourra être arboré que sur les forma
tions et les établissements sanitaires qu'el
le ordonne de respecter et avec le consen
tement de ľautorité militaire. Dans les 
établissements fixes, il devra et, dans les 
formations mobiles, il pourra être accom
pagné du drapeau national du belligérant 
dont relève la formation ou l'établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tom
bées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront 
que le drapeau de la Convention, aussi 
longtemps quelles se trouveront dans cet
te situation.

Les belligérants prendront, en tant que 
les exigences militaires le permettront, les 
mesures nécessaires pour rendre nettement 
visible aux forces ennemies terrestres aé
riennes et maritimes les emblèmes distinc
tifs signalant les formations et les établis
sements sanitaires, en vue d'écarter la pos
sibilité de toute action agressive.

Article 23.
Les formations sanitaires de pays neu

tres qui, dans les conditions prévues par 
ľarticle 11,auraient été autorisées à four
nir leurs services devront arborer, avec le 
drapeau de la Convention, le drapeau na
tional du belligérant dont elles relèvent.

Elles auront le droit tant qu'elles prê
teront leurs services à un belligérant, d'ar
borer également leur drapeau national.

Les dispositions du deuxième alinéa de 
l'article précédent leur séront applicables.

Article 24.
Ľ emblème de la croix rouge sur fond 

blanc et les mute croix rouge ou croix de 
Genève ne pourront être employés, soit 
en temps de paix, soit en temps de guerre( 
que pour protéger ou désigner les forma
tions et le<s établiissemeaU sanitaires, le 
personnel et le matériel protégées par la 
Convention.
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To isté bude platiť o odznakoch( uve
dených v článku 19, odseku 2 pre štáty( 
kloré ich používajú.

Naproti tomu dobrovoľné pomocné spo
ločností, uvedené v článku 10, budú môcť 
v súhlase s domácim zákonodarstvom uží
va C rozoznávací odznak pre svoju ľudo- 
milú činnosf v čase mieru.

Výnimočne a s výslovným povolením 
niektorej z národných spoločností Červe
ného kríža (Červeného polmesiaca, Čer
veného leva a slnka) môže sa užif odznak 
podľa tejto Dohody v čase mieru na ozna
čenie umiestenia záchranných staníc, vý
lučne vyhradených bezplatne ošetrovať 
ranených alebo chorých. 

j II en sera de même, en ce qui concerne 
les emblèmes visés à ľarticle 19, alinéa 2, 

i pour les pays qui les emploient.
D'autre part les sociétés de secours vo

lontaires visées à ľarticle 10 pourront fai
re usage, conformément à la législation na
tionale, de l'emblème distinctif pour leur 
activité humanitaire en temps de paix.

A titre exceptionnel et avec ľautorisa- 
tion expresse de l'une des sociétés natio
nales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion et Soleil-Rouges), il pourra être fait 
usage de l'emblème de la Convention, en 
temps de paix, pour marquer l'emplace
ment de postes de secours exclusivement 
réservés à donner des soins graluits à des 
blessés ou à des malades.

Kapi t ola VIL

O použití a vykonaní Dohody.

Článok 25.

Vysoké Smluvné Strany budú za kaž
dých okolností zachovávať ustanovenia 
tejto Dohody.

Pre prípad, že by počas vojny niekto
rý 2 vojnuvedúcich nebol smluva ou 
stranou tejto Dohody, zostanú jej ustano
venia predsa záväznými medzi všetkými 
vojnuvedúcimi, ktorí sa na nej účastnia.

Článok 26.

Hlavní velitelia vojnuvedúcich armád 
majú 6a poelaraf o podrobné vykonanie 
predošlých článkov a v nepredvídaných 
prípadoch postupovať podfa pokynov svo
jich Vlád a v súhlase so všeobecnými zá
sadami tejto Dohody.

Článok 27.
Vysoké Smluvné Strany urobia potreb

né opatrenia, aby poučily svoje vojská a 
osobitne chránený personál o ustanove
niach lejto Dohody a aby tieto ustanove
nia daly sa na známosť obyvateFstvu.

Kapitola VIIL .
O stíhaní zneužití a trestných činoch.

Článok 28.
Vlády Vysokých Smluvných Strán( 

klorých doterajšie zákonodarstvo nepo- 
slačuje, urobia alebo navrhnú fivojim zá-

CHAPITRE VIL
De l'application et de l'exécution de la 

Convention,
Article 25.

Les dispositions de la présente Conven
tion seront respectées par les Hautes Par
ties Contractantes en toutes circonstances.

Au cas où, en temps de guerre, un bel
ligérant ne serait pas partie à la Conven
tion, ses dispositions demeureront néan
moins obligatoires entre tous les belli 
rants qui y participent.

Article 26.

Les commandants en chef des années 
belligérantes auront à pourvoir aux détails 
d'exécution des articles précédents, ainsi 
qu'aux cas non prévus, d'après les instruc
tions de leurs Gouvernements respectifs et 
conformément aux principes généraux de 
la présente Convention.

Article 27.
Les Hautes Parties Contractantes pren

dront les mesures nécessaires pour instrui
re leurs troupes, et spécialement le person
nel protégé, des dispositions de la présente 
Convention et pôur les porter à la connais
sance des populations.

CHAPITRE VIII.
De la répression des abus et des 

infractions.
Article 28.

Les Gouvernements des Hautes Parties 
Contractantes, dont la législation ne serait 
pas dès à présent suffisante, prendront ou 
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konodarným činiteFom potrebné opatre-- 
niaf aby sa pre každý čas zabránilo:

a) užívať znak alebo názov „Červený 
kríž'  alebo „Ženevský kríž" súkromnými 
osobami alebo spoločnosťami inými ako 
tými, ktoré na to majú právo podfa tejto 
Dohody, ako aj každý iný odznak alebo ná
zov, ktorý by bol napodobením, či už to
to užívanie mala obchodný alebo aký
koľvek iný cieľ;

*

b) vzhľadom na česť, preukázanú Švaj
čiarsku prijatím prevrátených spolkových 
furieb, užívať súkromníkmi alebo spoloč- 
nostami heraldický znak Švajčiarskej kon
federácie alebo odznaky, tvoriace napo- 
dobeninUf či už ako továrne alebo obchod
né označenia alebo ako súčiastky týchto 
označení alebo na cieľ, ktorý odporuje 
obchodnej poctivosti, alebo za okolnosti, 
ktoré by boly spôsobilé uraziť švajčiarske 
národné cítenie.

Zákaz používať znaky alebo názvy, 
tvoriace napodobeninu znaku alebo názvu 
„Červeného kríža'*  alebo „Ženevského 
kríža", určený pod písmenom a), ako 
aj zákaz používať heraldický znak Švaj
čiarskej konfederácie alebo znaky, tvoria
ce napodobeninu určenú pod písme
nom b) nadobudne pôsobnosť v čase, kaž
dým zákonodarstvom určenom( a najne
skoršie päť rokov po tom, čo táto Dohoda 
nadobudla účinnosť. Od tohto nadobudnu
tia účinnosti nedovolí sa už používaf to-, 
várne alebo obchodné označenia, ktoré 
odporujú týmto zákazom.

Článok 29.
Vlády Vysokých Smluvných Strán uro

bia alebo navrhnú tiež svojim zákonodar
ným činiteFom, nakoľko by ich trestné 
zákony nepostačovaly, polrebné opatre
nia, aby počas vojny sa zamedzil každý 
čin, odporujúci ustanoveniam tejto Doho-

Oznámia si prostredníctvom Spolko
vej švajčiarskej rady ustanovenia, smeru
júce k tomuto zamedzeniu, najneskoršie 
do päť rokov počínajúc od ratifikácie tej
to Dohody.

Článok 30.
Na žiadosť niektorého vojnuvedúceho 

má sa zaviesť q každom tvrdenom poru
šení Dohody vyšetrovanie, ktorého spôsob 
sa určí medzi zúčaslnenými stranami; len 
čo sa zistí porušenie, vojnuvedúci urobia 

proposeront à leurs législatures les mesures 
nécessaires pour empêcher en tout temps:

a) l'emploi, par des particuliers ou par 
des sociétés autres que celles y ayant droit 
en vertu de la présente Convention, de 
ľ emblème ou de la dénomination de croix 
rouge ou de croix de Genève, de même que 
de tout signe et de toute dénomination con
stituant une imitation, que cet emploi ait 
lieu dans un but commercial ou dans tout 
autre but;

b) en raison de ľhommage rendu à la 
Suisse par l'adoption des couleurs fédéra
les interverties, l'emploi par des particu
liers ou par des «ociétés des armoiries de 
la Confédération Suisse ou de signes con
stituant une imitation, soit comme marques 
de fabrique ou de commerce ou comme élé
ments de ces marques, soit dans un but con
traire à la loyauté commerciale, soit dans 
des conditions susceptibles de blesser le 
sentiment national suisse.

L'interdiction prévue sous lettre a) de 
l'emploi des signes uu dénominations con
stituant une imitation de l'emblème ou de 
la dénomination de croix rouge ou de croix 
de Genève, ainsi que ľinterdiction prévue 
sous lettre b) de l'emploi des armoiries de la 
Confédération Suisse -ou de eignes consti“ 
tuant une imitation produira son effet à par
tir de l'époque déterminée par chaque lé
gislation et, au plus tard, cinq ans après la 
mise en vigueur de la présente Conven
tion. Dès cette mise en vigueur, il ne sera 
plus licite de prendre une marque de fa
brique ou de commerce contraire à ces in
terdictions.

Article 29.
Les Gouvernements des Hautes Parties 

Contractantes prendront ou proposeront 
également à leurs législatures, en cas d'in
suffisance de leurs lois pénales( les mesu
res nécessaires pour réprimer( en temps de 
guerre, tout acte contraire aux dispositions 
de la présente Convention.

Ils se communiqueront, par ľintermé- 
diare du Conseil fédéral suisse, les disposi
tions relatives à cette répression, au plus 
lard dans les cinq ans à dater de la ratifi
cation de la présente Convention.

Article 30.
A la demande d'un belligérant, une en

quête devra être ouverte, selon le mode à 
fixer entre les parties intéressées, au sujet 
de toute violation alléguée de la Conven- 

I tion; une fois la violation constatée, les bel- 
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mu koniec a potrefitajú ho čo najrýchlejšie.

Záverečné ustanovenia.
Článok 31.

Táto Dohoda, ktorá bude maf dátum 
dnešného dňa, môže sa podpisaC do 1.fe
bruára 1930 menom všetkých štátov, za
stúpených na konferencii, ktorá sa otvorila 
v Ženeve dňa 1.júla 1929, ako aj štátov, 
nezaslúpených na Ženevských dohodách 
z roku 1864 alebo 1906.

Článok 32.

Táto Dohoda bude sa čo možno naj
skôr ratifikovať.

Ratifikačné listiny 6a uložia v Berne,

O uložení každej ratifikačnej listiny 
spíše sa protokol, ktorého jeden overený 
odpis zašle Spolková rada švajčiarska 
Vládam všetkých štátov, menom ktorých 
sa Dohoda podpísala alebo prístup sa 
oznámil.

Článok 33.

Tá(o Dohoda nadobudne účinnosť šesť 
mesiacov po uložení najmenej dvoch rati
fikačných listín.

Neskoršie nadobudne účinnosť pre 
každú z Vysokých Smluvných Strán šesť 
mesiacov po uložení jej ratifikačnej li
stiny.

Článok 34.

Táto Dohoda nahradí v stykoch medzi 
Vysokými Smluvnými Stranami Dohody 
zo dňa 22. augusta 1864 a 20 dna 6, júla 
1906.

Článok 35,
Počínajúc dňom nadobudnutia účinno

sti zoslané táto Dohoda otvorená pre prí
stup každého štátu, ktorého menom sa ne
podpísala.

Článok 36.
Prístupy sa oznámia písomne Spolko

vej rade švajčiarskej a nadobudnú účin- 
nosí šesť mesiacov po dálume, kedy jej 
došly.

libérants y mettront fin et la réprimeront le 
plus promptement possible.

Disposition finales.
Article 31.

La présente Convention, qui portera la 
date de ce jaur, pourra, jusqu'au premier 
février 1930, être signée au nom de tous les 
pay<s représentés à la Conférence qui s'est 
ouverte à Genève le ト丁 juillet 1929, ainsi 
que des pays non représentés à cette Con
férence qui participent aux Conventions de 
Genève de 1864 ou de 1906.

Article 32.

La présente Convention sera ratifiée 
aussitôt que possible.

Les' ratifications seront déposées à Ber
ne.

Il sera dressé du dépôt de chaque in
strument de ratification un procès-verbal 
dont une copie, certifiée conforme, sera re
mise par le Conseil fédéral suisse aux Gou
vernements de tous les pays au nom de 
qui la Convention aura été signée ou l'ad
hésion notifiée.

Article 33.

La présente Convention entrera en vi
gueur six mois après que deux infitrumenls 
de ratification au moins auront été dépo
sés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur 
pour chaque Haute Partie Contractante six 
mois après le dépôt de son instrument de 
ratification.

Article 34.

La présente Convention remplacera les 
Conventions du 22 août 1864 et du 6 juil
let 1906 dans les rapports entre les Hautes 
Parties Contractantes.

Article 35.
A partir de la date de sa mise en vi

gueur, la présente Convention sera ouverte 
aux adhésions données au nom de tout 
pays au nom duquel cette Convention n'au
ra pas été signée.

Article 36.
Les adhésions seront notifiées par écrit 

au Conseil fédéral suisse et produiront 
leurs effets six mcis après la date à laquel
le elles lui seront parvenues.
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Spolková rada švajčiarska oznámi prí
stupy Vládam všetkých štátov, ktorých 
menom Dohoda sa podpísala alebo prí
stup sa oznámil.

Článok 37.
Za vojnového s-tavu nadobudnú ratifi

kácie a prístupy, uložené a oznámené voj
nu vedúcimi Mocnosťami pred začatím 
nepriaterstva alebo po ňom, okamžitú pô
sobnosť. Oznámenie o ratifikáciách alebo 
prístupoch, došlých od Mocností, ktoré sú 
vo vojnovom stave, urobí Spolková rada 
švajčiarska najrýchlejšou cestou.

Článok 38.
Každá z Vysokých Smluvných Strán 

bude maf možnosť vypovedať túto Doho
du. Výpoved nadobudne účinnosť až rok 
po písomnom oznámení Spolkovej rade 
švajčiarskej. Táto upovedomí o tomto 
oznámení Vlády všetkých Vysokých 
Smluvných Strán.

Výpoved bude platiť len pre Vysokú 
Smluvnú Stranu, ktorá ju oznáiňila.

Okrem toho výpoveď nenadobudne 
účinnosf za vojny, do ktorei by 6a bola 
zamiešala vypovedajúca Mocnost. V tom
to prípade láto Dohoda bude platit nad 
jednoročnú lehotu až do skončenia vojny.

Článok 39.
Overený odpis tejto Dohody uloží ea 

starostlivosťou Spolkovej rady švajčiar
skej v archíve Spoločnosti národov. Rov
nako ralilikáci% prístupy a výpovede, 
ktoré sa oznámia Spolkovej rade švajčiar
skej, oznámi láto Spoločnosti národov.

Čomu n a vieru hore menovaní 
Splnomocnenci podpísali túto Dohodu.

D a n é v Ženeve dvadsiateho siedmeho 
júla tisíc deväťsto dvadsaC deväť v jed
nom vyhotovení, ktoré ostane uložené v 
archíve Švajčiarskej konfederácie a kto
rého overené odpisy odovzdajú sa Vládam 
všetkých štátov, pozvaných na túto konfe
deráciu.

ZA NEMECKO:
EDMUND RHOMBERG

Le Conseil fédéral suisse communiquera 
les. adhésions aux Gouvernements de tous 
les pays au nom de qui la Convention aura 
été signée ou l'adhésion notifiée.

Article 37.
L'état de guerre donnera effet immé

diat aux ratifications déposées et aux ad
hésions notifiées par les Puissances belligé
rantes avant ou après le début des hostili
tés. La communication des ratifications ou 
adhésions reçues des Puissances en état de 
guerre sera faite par le Conseil fédéral 
suisse par la voie la plus rapide.

Article 38.
Chacune des Hautes Parties Contrac

tantes aura la faculté de dénoncer la pré
sente Convention. La dénonciation ne pro
duira ses effets qu'un an après que la no
tification en aura été faite par écrit au Con- 
eeil fédéral suisse. Celui-ci communiquera 
cette notification aux Gouvemements de 
toutes les Hautes Parties Contractantes.

La dénonciation ne vaudra qu'à l'égard 
de la Haute Partie Contractante qui l'aura 
notifiée.

En outre, cette dénonciation ne produi
ra pas ses effets au cours d'une guerre dans 
laquelle serait impliquée la Puissance 
nonçantet En ce cas, la présente Conven
tion continuera à produire ses effets, au- 
delà du délai d'un an, jusqu'à la conclusion 
de la paix.

Article 39,

Une copie certifiée conforme de la pré
sente Convention sera déposée aux archi
ves de la Société des Nation« par les soins 
du Conseil fédéral suisse. De même, les 
ratifications, adhésions et dénanciations 
qui seront notifiées au Conseil fédéral suis
se seront communiquées p虹 !ui à la Socié
té des Nations.

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus
nommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt-sept juillet mil 
neuf cent vingt-neuff en un seul exemplaire 
qui restera déposé aux archives de la Con
fédération Suisse et dont des copies, certi
fiées conÎormeâi seront remises aux Gou
vernements de tous les pays invités à la 
Conférence.

Pour l'ALLEMAGNE：

EDMUND RHOMBERG
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ZA SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ： 
ELIOT WADSWORT 
HUGH R, WILSON

ZA RAKÚSKO：
LEITMAIER

ZA BELGICKO：
Dr. DEMOLDER
A, de RUELLE.

ZA BOLÍVIU：
A. CORTADELLAS

ZA BRAZÍLIU：
RAOUL DO RIO-BRANCO

ZA VEĽKÚ BRITÁNIU A SEVERNÉ ÍR
SKO, AKO AJ VŠETKY ČASTI BRIT
SKEJ RÍŠE, KTORÉ NIE SU SAMOSTAT
NÝMI ČLENMI SPOLOČNOSTI NÁRO
DOV：

Osvedčujem sat že podpis, ktorý pri
pojujem na túto Dohodu za Velkú 
Britániu a Severné Írsko, ako aj 
všetky časti Britskej ríše, ktoré nie 
sú fiamostatnýmí členmi Spoločnosti 
národov, dávam s tou výhradou, že 
Jeho Britské Veličenstvo želá si vy
kladať článok 28 Dohody v tom 
smysle, že zákonodarné opatrenia, 
uvedené v tomto článku, môžu pred
vídať, že súkromníkom, fidruženiam, 
firmám alebo spoločnostiam, ktoré 
užívaly pred nadobudnutím účinno
sti tejto Dohody znak švajčiarskej 
konfederácie, alebo znamenia, tvo-' 
riace napodobeninu tohto znaku, na 
akýkoľvek zákonný cieľ, nebude sa 
zabraňovať ďalej užívaf tento znak 
alebo znamenia na ten istý cieL

HORACE RUMBOLD

ZA KANADU：
Osvedčujem sa, že podpis, ktorý 
pripojujem na túto Dohodu za Ka
nadu, dávam s tou výhradou, že 
Vláda Kanadského domínia želá si 
vykladaf článok 28 Dohody v tom 
smysle, že zákonodarné opatrenia, 
uvedené v tomto článku, môžu 
predvídať, že súkromnikom, sdru- 
ženiam, firmám alebo spoločno
stiam, ktoré užívaly pred nado
budnutím účinnosti tejto Dohody 
znak Švajčiarskej konfederácie, ale
bo znamenia, tvoriace napodobeni
nu tohto znaku, na akýkoľvek zá-

Pour les ÉTATS-UNIS ^'AMÉRIQUE： 

ELIOT WADSWORTH 
HUGH R. WILSON

Pour l'AUTRICHE：

LEITMAIER
Pour la BÉLGIQUE:

Dr. DEMOLDER 
J. de RUELLE

Pour la BOLIVIE:

A. CORTADELLAS
Pour le BRÉSIL;

RAOUL DO RIO-BRANCO
Pour la GRANDE-BRETAGNE et l'IRLANDE DU 
NORD, ainsi que TOUTE PARTIE de l'EMPIRE 
BRITANNIQUE NON NEMBRE SÉPARÉ DE LA 
SOCIÉTÉ DES NATIONS:

Je déclare que la signature que j'ap- 
pose à cette Convention pour la 
Grande-Bretagne et l'Irlande du 
Nord, ainsi que toute partie de l'Em- 
pire Britannique non membre séparé 
de la Société des Nations est donnée 
60U6 cette réserve que Sa Majesté 
Britannique entend interpréter l'ar
ticle 28 de la Convention en ce sens 
que les mesures législatives visées 
par cet article pourront prévoir que 
les particuliers, associations, raisons 
sociales ou sociétés qui auront em
ployé, avant l'entrée en vigueur de 
la présente Convention, les armoiries 
la Confédération Suisse, ou des sig
nes constituant une imitation des di
tes armoiries, dans tout but légal, 
ne devront pas être empêchés de 
continuer à employer ces armoiries 
ou signes dans le même but.

HORACE RUMBOLD

Pour le CANADA:
Je déclare que la signature que j'ap” 
pose à cette Conven tion pour le Ca
nada est donnée sous cette réserve 
que le Gouvernement du Dominion 
du Canada entend interpréter ľar
ticle 28 de la Convention en ce sens 
que les mesures législatives visées 
par cet article pourront prévoir que 
les particuliers, associations, raisons 
sociales et sociétés qui» auront em
ployé, avant l'entrée en vigueur de 
la présente Convention, les armoi
ries de la Confédération Suisse, ou 
des signes constituant une imitation 
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konný ciel, nebude 6a zabraňovať 
ďalej užívať tento znak alebo zna
menia na ten istý cieľ.

W・ A. RIDDEL

ZA AUSTRÁLIU:
Osvedčujem sa, že podpis, ktorý pri
pojujem na túto Dohodu za Austrá
liu) dávam s tou výhradou, že Vlá
da Spojených štátov austrálskych 
želá si vykladať článok 28 Dohody 
v lom smysle, že zákonodarné opa
trenia, uvedené v tomto článku, mô
žu predvídať, že súkromníkom, sdru.- 
ženíam, firmám alebo spoločnostiam, 
ktoré užívaly pred nadobudnutím 
účinnosti tejto Dohody znak Švaj
čiarskej konfederácie, alebo zname- 
nia, tvoriace napodobeninu tohto 
znaku, na akýkoľvek zákonný ciel, 
nebude sa zabraňovať ďalej uzívat 
tento znak alebo znamenia na ten 
istý ciel.

CLAUD RUSSEL

ZA NOVY ZÉLAND：
Osvedčujem sa, že podpis, ktorý 
pripojujem na túto Dohodu za Nový 
ZÉLAND, dávam s tou výhradou, ž合 
Vláda Nového Zélandu želá si vy
kladať článok 28 Dohody v tom 
smysle*  že zákonodarné opatrenia, 
uvedené v tomto článku, môžu 
predvídať, že súkromníkom, sdru- 
žcniam alebo spoločnostiam, ktoré 
užívaly pred nadobudnutím účinno
sti tejto Dohody znak Švajčiarskej 
konlederácie, alebo znamenia, tvo
riace napodobeninu tohto znaku, na 
akýkoTvek zákonný cieľ, nebude 6a 
zabraňovať dalej užívať tento znak 
alebo znamenia na ten is lý cieL

CLAUD RUSSEL

ZA JUŽNÚ AFRIKU:
. ERIC H. LOUW

ZA SLOBODNÝ ŠTÁT ÍRSKY:
Osvedčujem s即 že podpis, ktorý pri
pojujem na túto Dohodu za Slobod
ný štát írsky, dávam s tou výhra- 
dou( že článok 28 Dohody má sa vy
kladať v tom smysle, že zákonodar-

des dites armoiries, dans tout but 
légal, ne devront pas être empêchés 
de continuer à employer ces armoi
ries ou signes dans le même but.

W・ A. RIDDELL

Pour l'AUSTRALIE：

Je déclare que la signature que j'ap
pose à cette Convention pour l'Au
stralie est donnée sous cette réserve 
que le Gouvernement du Common
wealth d'Australie entend interpré
ter ľarticle 28 de la Convention en " 
ce sens que les mesures législatives 
visées par cet article pourront pré
voir que les particuliers,- associa
tions, raisons sociales et sociétés 
qui auront employé, avant l'entrée 
en vigueur de la présente Conven
tionnés armoires de la Confédération 
Suisse, ou des signes constituant une 
imitation des dites armoiries, dans 
tout but légal, ne devront pas être 
empêchés de continuer à employer 
ces armoiries ou signes dans le mê
me but.

CLAUD RUSSELL

Four la NOUVELLE-ZÉLANDE：

Je déclare que la signature que j*ap 
pose à cette Convention pour la Nou
velle-Zélande est donnée sous cette 
réserve que le Gouvernement de la 
Nouvelle-Zélande entend interpréter 
ľarticle 28 de la Convention en ce 
sens que les mesures législatives vi
sées par cet article pourront prévoir 
que les particuliers, associations, rai
sons sociales ou sociétés qui auront 
employéi avant ľentrée en vigueur 
de la présente Convention, les ar
moiries de la Confédération Suisse, 
ou des signes constituant une imita
tion des dites armoiries, dans tout 
but légal, ne devront pas être empê
chés de continuer à employer ces ar
moiries ou signes dans le même but.

CLAUD RUSSELL

Pour ľ AFRIQUE DU SUD：

ERIC H. LOUW

Pour l'ÉTAT LIBRE D'IRLANDE：

Je déclare que la signature que j'ap
pose à celte Convention pour l'Êtat 
libre d'Irlande est donnée sous cette 
réserve qu'il entend interpréter l'ar
ticle 28 de la Convention en ce sens



932 Slovenský zákonaík ミ 241.

que les mesures législatives visées 
par cet article pourront prévoir que 
les particuliers, associations, raisons 
sociales ou sociétés qui auront em
ployé, avant ľentrée en vigueur de 
la présente Convention, les armoi
ries de la Confédération Suisse, ou 
des signes constituant une imitation 
des dites armoiries, dans tout but lé
gal, ne devront pas être empêchés 
de continuer à employer ces armoi
ries ou signes dans le même but,

SEAN LESTER

Pour l'INDE：

Je déclare que la signature que j*ap*  
pose à cette Convention pour le Gou
vernement de l'Inde est donnée sous 
cette réserve que le Gouvernement 
le l'Inde entend interpréter l'article 
28 de la Convention en ce sens que 
les mesures législatives visées par 
cet article pourront prévoir que les 
particuliers, associations, raisons so
ciales ou sociétés qui auront empio*  
yé, avant l'entrée en vigueur de la 
présente Convention les armoiries 
de la Confédération Suisse, ou des 
signes constituant une imitation des 
dites armoiries, dans tout but légal, 
ne devront pas être empêchés de 
continuer à employer ces armoiries 
ou signes dans le même but.

CLAUD RUSSELL
Pour la BULGARIE：

D. MIKOFF
STEPHAN N. LAFTCHIEFF

Paur le CHILI:

GMO NOVOA )
D. PULGAR

Pour la CHINE：

C. Y. HSIAO
Pour la COLOMBIE：

FRANCISCO JOSÉ URRUTIA
Pour CUBA:

CARLOS DE ARMENTEROS 
CARLOS BLANCO

Pour le DANEMARK:

HARALD SCAVENIUS 
GUSTAV RASMUSSEN

Pour la RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:

CH. ACKERMANN

né opatrenia, uvedené v tomto člán
ku, môžu predvídať, že súkromní- 
kom, združeniam, firmám alebo spo
ločnostiam, ktoré užívaly pred na
dobudnutím účinnosti tejto Dohody 
znak Švajčiarskej konfederácie, ale
bo znamenia, tvoriace nepodobeni- 
nu tohto znaku, na akýkoľvek zá
konný cieľ, nebude sa zabraňovať 
daiej užívať tento znak alebo zna
menia na ten istý cieľ.

SEAN LESTÇR

ZA INDIU:
Osvedčujem sa, že podpis, ktorý pri
pojujem na túto Dohodu za Vládu 
indickú, dávam 6 tou výhradou, že 
Vláda indická želá si vykladať člá
nok 28 Dohody v tom smysle, že 
zákonodarné opatrenia, uvedené v 
tomto článku, môžu predvídať, že 
súkromníkom, sdruženiam, firmám 
alebo spoločnostiam, ktoré užívaly 
pred nadobudnutím účinnosti tejto 
Dohody znak Švajčiarskej konferen
cie, alebo znamenia, tvoriace napo
dobeninu tohto znaku; na akýkoľvek 
zákonný ciel nebude sa zabraňovať 
ďalej užívať tento znak alebo zna
menia na ten istý del.

CLAUD RUSSEL

ZA BULHARSKO:
D. MIKOFF 

STEPHAN N. LAFTCHIEFF

ZA CHILE：
GMO NOVOA
D. PULGAR

ZA čtNU：
C. Y HSIAO

ZA KOLUMBIU:
FRANCISCO JOSÉ URRUTIA

ZA KUBU:
CARLOS de ARMENNTEROS 

CARLOS BLANCO
ZA DÁNSKO：

HARALD SCAVENIUS 
GUSTAV RASMUSSEN

ZA DOMINIKÁNSKU REPUBLIKU： 
CH. ACKERMANN
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ZA EGYPT:
MOHAMMED ABDUL MONEIM RIAĎ

H. W. M. SIMAIKA

ZA ŠPANIELSKO：
Ad referendum

MAURICIO LOPEZ ROBERTS Y TERRY 
MARQUÉS DE LA TORREHERMOSA

ZA ESTÓNSKO:
Dr. LEESMENT

ZA FÍNSKO:
A. E. MARTOLA

ZA FRANCÚZSKO:
H. de MARCILLY

J. DU SAULT

ZA GRÉCKO：
R. RAPHAEL
S. VENISELOS

ZA MAĎARSKO：
PAUL de HEVESY

ZA TALIANSKO：
GIOVANNI CIRAOLO

ZA JAPONSKO:
Prijímajúc v zásade ustanovenia 
článku 28,
Japonsko robí výhrady, nakoľko ide 
o dátum účinnosti zákazu^ predví
daného podlá písmeny b) tohto člán
ku,
Japonsko si želá, aby 6a tento zá
kaz nevzťahoval na znaky a zname
nia, ktoré sa už užívaly alebo boly 
zapísané pred tým, ako vstúpil zá
kaz v účinnosf.
Japonskí delegáti podpisujú túto 
Dohodu s hore uvedenými výhrada
mi.

ISABURO YOSHIDA
S. SHIMOMURA 

S. MIURA

ZA LOTYŠSKO：
CHARLFS DUZMANS 

Dr. OSKAR VOIT

ZA LUXEMBURSKO：
CH. G. VERMAIRE

ZA MEXIKO：
FR. CASTILLO NAJERA

Pour ľCGYPTE: 

MOHAMMED ABDEL MONEIM RIAĎ 
H. W. M. SIMAIKA

Pour ľESPAGNE： 

Ad referendum 
MAURICIO LOPEZ ROBERTS Y TER
RY, MARQUES DE LA TORREHER

MOSA
Pour VESTON1E： 

Dr. LEESMENT

Pour la FINLANDE:

A. E. MARTOLA

pour La FRANCE：

H. DE MARCILLY 
J. DU SAULT

Pour la GRÈCE:

R. RAPHAEL
S. VENISELOS

Pour la HONGRIE；

PAUL DE HEVESY

Pour l'ITALIE:

GIOVANNI CIRAOLO
Pour le JAPON;

Tout ea accepitamt en principe les 
•dispositions de ľarticle 28t 
le Japon fait des réserves quant 
à la date de mise en vigueur de 
l'interdiction prévue sous lettre b) 
du dit article.
Le Japon entend que celte inter
diction ne s'applique pas aux ai" 
mairies et signes qui auraient été 
en usage ou enregistrés avanÆ son 
entrée en vigueur.
Les délégués du Japon signent la 
présente Convention moyennant les 
réserves susmentionnées.

ISABURO YOSHIDA
S. SHIMOMURA 

S. MIURA

Pour la LETTONIE:

CHARLES DUZMANS 
Dr. OSKAR VOIT

Pour le LUXEMBOURG:

CH. G. VERMAIRE

Pour le MEXIQUE:

FR. CASTILLO NAJERA
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ZA NICARAGUU：
A. SOTTILE

ZA NÓRSKO：
J. IRGENS 

JENS MEINICH

ZA HOLANDSKO：
W. DOUDE VAN TROOSTWIJK 

Dr. DIEHL
J. HARBERTS

ZA PERZIU: 
ANOUCHIREVAN SEPAHBODI

ZA POĽSKO:
JOZEF G. PRACKI 

W. JERZY BABECKI

ZA PORTUGALSKO:
VASCO de QUEVEDO 

F. de CALHEIROS E MANEZES

ZA RUMUNSKO： ・ ー
M. B. BOERESCO 

COLONEL E VERTEJANO

ZA KRÁĽOVSTVO SRBOV, CHORVÁ
TOV A SLOVINCCV；

I. CHOUMENKOVITCH

ZA SIAM：
VARNVAIDYA

ZA ŠVÉDSKO:
K. L WESTMAN

ZA ŠVAJČIARSKO：
PAUL DINICHERT

HÄUSER 
ZÜBLIN 

DE LA HARPE 
SCHINDLER

ZA ČESKO-SLOVENSKO； 
ZD, FIERLINGER

ZA TURECKO：
HASSAN 

M, NUSRET 
Dr. AKIL MOUKHTAR 

Dr. ABDULKADIR
ZA URUGUAY： 
. ALFREDO de CASTRO
ZA VENEZUELU：

C. PARRA-PÉREZ |
L M. HURTADO-MACHADO

Pour le NICARAGUA:

A. SOTTILE
Pour la NORVÈGE：

J. IRGENS 
JENS MEINICH

Pour les PAYS-BAS:

W. DOUDE VAN TROOSTWIJK 
Dr. DIEHL

J. HA'RBERTS
Pour la PERSE:

ANOUCHIREVAN SEPAHBODI
Pour la POLOGNE:

JÓZEF G. PRACKI
W. JERZY BABECKI

Pour le PORTUGAL:

VASCO DE QUEVEDO 
F. DE CALHEIROS E MENEZES

Pour la ROUMANIE：

M. B. BOERESCO 
COLONEL E VERTEJANO

Pour le ROYAUME DES SERBES, CROATES 
ET SLOVÈNES:

I. CHOUMENKOVITCH
Pour le SIAM；

VARNVAIDYA
Pour la SUÈDE:

K. L WESTMAN
Pour le SUISSE:

PAUL DINICHERT
HAUSER 
ZÜBLIN 

DE LA HARPE 
SCHINDLER

Pour la TCHÉCOSLOVAQUIE： 

ZD. FIERLINGER
Pour la TURQUIE:

HASSAN 
M. NUSRET 

Dr. AKIL MOUKHTAR 
Dr. ABDULKADIR

Pour l'URUGUAY:

ALFREDO DE CASTRO
Pour le VÉNÉZUÉLA:

C. PARRA-PÉREZ
I. M. HURTADO-MACHADO

Tlač： Andrej v Bratislavi, Trieda kráľa Alexandra Č.12.
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242.
Vyhláška 

ministra zahraničných vecí 
zo dňa 3. novembra 1941

o slovensko-nemeckej dohode o poručenstvách a opatrovnictvach.

Dňa 21,januára 1941 v Berlíne podpísali splnonnocnení zástupcovia Slovenskej 
republiky a Nemeckej ríše： dohodu o poručens-tvách a opaLrovnícbvach spolu so záve
rečným protokolom.

Túto dohodu dňa 14. februára 1941'schválila vláda; ratifikačnú pôvodinu 
dna 8. apríla 1941 podpísal prezident republiky. Ratifikačné pôvodiny sa vymenily 
dňa 3. novembra 1941 v Bratislave. Podľa článlku 19 dohody nadobudne táto účin
nosť dňom 4. decembra 1941.

Dohoda sa uverejňuje v elwenskom a nemeckom pôvodnom znení.

Dr. Tuka v. r.

D ohoda 
medzi Slcvenskou republikou 

a Nemeckou ríšou o poručenstvách 
a Opatrovnictvach.i

Slovenská republika 
a

Nemecká ríša, 
vedené túžbou upraviť spoločnými ustano- 
veniami poručenstvá a opatrovníctva, do
hodly sa pre tento účel uzavrieť dohodu a 
za svojich splnomocnencov vymenovali:

Prezident Slovenskej 
republiky:

mimoriadneho vyslanca a splnomocae&ého mínislra 

pána Matúša Černáka, 
prednostu adnúnlstralívno-právneho odboru 

Ministerstva zahraničných vecí 

pána Dr. Viktora Bečku 
a

odborového radcu Ministerstva pravosúdia 

pána Dr. Dezidera Ra*kšányho t

Cena 7.20 Ks.

2Iblommen
犯ス由cn bcm Deutf^en汎ゼル 

unb ber Gloœatif^cn SHepublil über 
^ormunbfdjaftcn unb «Sntmünbigungen

Das D eu t f (f) c 况 ei 由 
unb

bie 6lon)af if d)c SR e p u b I i

Don bem ÍBiinゆe geleitet, gcmcinfamc 23ひ 
ítimmungcn ^ur SRcgelung ber Šormunb» 
fdjafien unb íntmiinbigungen 311 treffen, 
jinb übcrcingcfommen, 3U biefem ein 
¾lbfommcn °u Jdjlicften, unb l)aben)u iíjrcn 
ÍBcuoUmäájtigten ernannt:

9er Aeutf^e ¾cidjsfanjícr:

ben Untcrftaatsfcltctär im 21u5n)ärtigen 以mt
55crrn Dr. gricbndj (3aus

unb

ben Sniniftcrlalbircttor im 孫ゆgju曲min“Mriinn 
另crm Dr. (Srid) ® o í f m a r,
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Nemecký ríšsky kancelár:

itátocho podtujomnika Zahraničného úradu

pána Dr, Friedricha G a u s a

a

miDÍslerského riadíteTa Ríšskeho Minislerstva 
pravosúdia

pána Dr. Ericha V o 1 k m a r a.

Splnomocnenci predložili si navzájom 
svoje splnomocnenia a našli ich v poriadku. 
Dohodli sa na nasledujúcich ustanoveniach.

Prvá časf.
Poručenstvo nad maloletýmL

Článok 1.

C) Pre poručenstvo nad maloletým prí
slušné sú vrchnosti tej Smluvnej Strany, 
ktorej je on príslušníkom (domovský štát).

ド)Ak má maloletý svoj obvyklý pobyt 
na území druhej Strany (štát pobytu), mô
žu vrchnosti tejto zriadiť poručenstvof ak 
to vyžaduje dobro maloletého; zriadenie 
oznámia vrchnostiam domovského štátu. 
Tieto môžu žiadaf zrušenie poručenstva a 
zriadiť nové poručenstvo podľa odseku L

Článok 2.

Ak sa dozvie poručenslcá vrchnosť štá
tu pobytu, že nad maloletým príslušníkom 
druhej Smluvnej Strany má sa zriadiť po
ručenstvo, a ak nehodlá podľa článku 1, 
odseku 1 sama pokračovať, oznámi skut
kový stav vrchnosti domovského šlátu.

Článok 3.

(*)  Poručenská starostlivosť rozprestie
ra sa na osobu a na všetok hnuteľný a ne
hnuteľný majetok maloletého, bez ohľadu*  
na to, na ktorom mieste sa nachádzajú ma-, 
jetkové predmely.

(=)Z tohto pravidla vynímajú sa pozem
ky, kloré podliehajú osobitnej majetkovej

3) c r 5ß r ä f i b c n t
ber 61 o w a f i [ d) e n SK e p u b I i !:
ben ?(u^crorbcntli(f)cn (Scfanbtcn unb SBcdoH- 

mäd)tigtcn ÍIRiniftcr
^crrn SDiatúš č e r n á !,

ben 動ef ber restiiがabmin卅ratiuen 6cttion 
bes OTiniftctiums bes ílufocrn

^crrn Dr. 5ßiftor SB e č f a 
unb

ben 6cttionsrat im dunijminifterium
^crrn Dr. Dcjibcr 员 a B f á n q.

3)ie 5BcDoIlTnäd)tigten Ijaben einanber ií)rc 
田DUmQヵten mitgcteilt unb fic in Drbnung 
bcfunben. 6ic りaben 附 über folgcnbc 55c« 
[tiinmungen geeinigt:

毛 エ ft er ížlbfďjnttt

iBormunbfdjaft über SHinbcrjä^rigc 

更rtifel 1

C) gür bie 58ormunbf(f)aft über einen 
2Rinbcrjä[)rigen finb bie $8cl)i5rbcn bes 2kロ 
tragfdjlicfjcnbcn îcils ^uftänbig, bcm er an= 
geljört (^cimatftaat).

(2) ber SHinöcrjä^rigc feinen gcn>Öl)n= 
【他en àufcntljait im Gebiete bes anberen 
Sľciís (¾íufcntíjaltsftaat), fo fonnen bejjen 
íBd)ôrbcn bic 23ormuni)fd)aft anorbnen, wenn 
cs 3um 2BoI)Ie bes SíRinbcrjährigcn crforbct^ 
lief) ift; fic teilen bie ¾ínorbnung ben 弟cI)6h 
ben bes ^cimatftaatcs mit. Dicfc fönnen bic 
2IufI)cbung ber ÍÍ3ormunbfd)aft ocrlnngcn unb 
eine neue ÌUormunbfdjaft gcmäfj ¾lbfa¾ 1 an*  
orbnen.

弘rtiEel 2

arfäl)rt bie 23ormunbf(i)aftsbcl)örbc bes 
QIufcntljaltsftaatcs, baft für einen minben 
jäljrigcn 2lngcí)origcn bes anberen Vertrag*  
fdjlicßcnbcn Seils cine í8orniunb[d)aft anjus 
orbnen ift, unb bcabfidjtigt fic nid)t, gemäô 
¾lrtifcí 1 ¾lbfn^ 2 felbft ju nerfügen, fo teilt 
fìc ben 6ad)DerI)aIt ber 25el)orbc bes ^cimah 
jtaatcs mit.

¾Irtitcí 3

(l) Die Dormiinbfd^aftíitíjc 芯ürforge cm 
ftrcďt fid) auf bic 平erfon unb auf bas gefamte 
bcn)cglid)c unb unben)eglid)c Vermögen bes 
9Jlinbcrjäl)rigcn, gkidjoicl an welkem 0rte 
fid) bic Í3crmôgensgcgcnftänbc befinben.

(2)弟。n bicfcr 员egei finb (Srunbftücfc 
ausgenommen, bic nad) bcm SRcdjtc ber 加工
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úprave podľa práva o pôl'ohe veci.

Článok 4.

C) Kým sa poručenslvo nezriadilo, ako 
<aj vo všetkých súrnych prípadoch môžu 
vrchnosti tej Smluvné] Strany, na území 
ktorej sa maloletý zdržuje, urobiť opatre
nia, ktoré vyžaduje dobro maloletého. To 
isté piali pre vrchnosti tej Smluvné j Stra
ny, na území ktorei sa nachádzajú majetko
vé predmety maloletého.

(a) Zriadenie má sa v prípade odseku 1, 
vety 1.oznámif vrchnosti domovského štá
tu a na jej žiadost zrušif. V prípade odse
ku 1,vety 2. má sa zriadenie oznámif vrch
nosti stálu pobytu, ak táto zriadila poru- 
čenstvo nad maloletým.

Článok 5.

Vrchnosť domovského štátu môže, ak 
to slúži k dobru maloletého, preniesť na 
vrchnosť druhej Smluvnej Strany s jej sú
hlasom poručenisIvo alebo jednotlivé poru- 
čens>ko-súdne úkony podľa ustanovení pre 
to platných.

Článok 6.

Poručensko-súdne rozhodnutia, ktoré 
sa. dotýkajú spôsobilosti maloletého k práv
nym činom, vyhradzujú sa pre vrchnosti 
domovského štátu. To isté platí pre povo
lenie alebo oslobodenie, ktoré potrebuje 
maloletý s ohradom na svoj vek pre uza
vretie manželstva.

Článok 7.

V prípadoch článku lt odseku 2 a člán
ku 5 smerodajným je právo domovského 
štátu pre g kedy a z akých dôvodov má 
sa puručenstvo nariadiť alebo ukončiť. Vo 
všetkých ostadných vzťahoch má sa použif 
právo tej Smluvnej Strany, ktorej vrchno
stí vedú poručenslvo.

Článok 8.

Ustanovenia tejto časti platia v prime
ranom smysle aj pre opaľtrovníctvo nad 
maloletými.

(cgenen Saが einer befonberen (Süterorbnung 
unterliegen.

2Irti!cí 4

(*)  6olangc bic ÍBormunbfdjaft nidjt an， 
georbnet iftt forute in allen bringenben Sälfen 
tonnen bie 35el)orben bes 53crtragfd)licficnbcn 
Íciís, in bcffen (Sebiet ber SJlinbcrjäljrige 
fid) aufljält, bie Waßnatjmen treffen, bie jum 
5Bo[)lc bes SHinberjäljrigcn crforbcríid) [Eb. 
Das gletd)e gilt für bie ®cí)Ôrbcn bes 如r： 
tragfd)Hcfjcnbcn ícils, in beffen 翫biet fid) 
53crmögcnsgcgcnftänbc bes StHinberjäijrigcn 
bcfinben.

C) Qie íínorbnung ift im Salle bes 
fatjeá 1 6a^ 1 ber 35cl)0rbc bes ¾cimatftaatcs 
mitjutcilcn unb auf iljr ©erlangen aufjus 
íjebcn. 3m gaííe bes ^(bfa¾cs 1 6atj 2 ift bie 
áínorbnung ber íôcljorbc bes 9Iufentï)a(tss 
ftaatcs mitjutcilen, wenn fie bie 材ormunb： 
fd)aft über ben 執inberjä^rigen angcorbnet 
í)at.

弘[titel 5

Aie $5cl)örbe bes Qcimatftaatcs laun, 
wenn cs bcm 2Bdï)ïc bes SHinbcrjäíjrigen 
bient, bic 23ürmunbfd)aft ober einjeíne oor= 
munöfdjnftsgcri^tlidje iÖcrridjtungen auf bie 
笑助うrbe bes anberen 53crtragf(^lieíicnbcn 
ïciis mit bereu íinocrftänbnis gemä^ ben 
bafür gcltcnbcn SScítimmungen übertragen.

èrtiti 6
23ormunbf^aftsgcrid)tli(í)e <Jnlfd)cibun» 

gen, burd) bic bie <5cfd)äftsfä[)igfcit eines 
OTinbcrjaijrigcn bcrüijrt wirb, bleiben ben 
^cljörbcn bes ^cimatftaates oorbc()alten. 
í»as glcidje gilt für bic. jur <£í)cfd)íicfjung 
eines OTinbcrjä^rigen mit SKüdfidjt auf fein 
¾l(ter crforberlidjc Genehmigung ober ÍBe= 
freiung.

îlrtiïei 7

gn ben Jnllen bes ílrtitcls 1 QlbfaS 2 
unb bes QlgtiEcís 5 ift bas ¾ed)t bes 另eimaわ 
ftaate$ bafür tna^gcbcnb, wann unb aus 
wcld)cn orunben eine 53ormunbfd)aft anjib 
orbnen ober ju beenbigen ift. 3n aden übru 
gen ÍBcjicIjungen ift bas SRcdjt bes Vertrags 
fdjlicfjcnbcn Seils anjuroenben, oon bcffcn 
Sbeljörbcn bic 23ormunbfd)aft geführt wirb.

弘 rt" cl 8

Die Scftimmungen biefes ¾lbfdjnitts 
gelten finngemäb aug für bic 卯fhgfdjaft unb 
bie Kuratel über 2Jlinbcrjäí)rige.
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Drahá časť.
Zbavenie svojprávnosti a opatrovníctvo 

nad plnoletými,

1.Zbavenie svojprávnosti.
Článok 9.

Zbavif svojprávnosti príslušníka jednej 
Smluvné) Strany príslušné sú vrchnosti do
movského 5 tá tu (článok 1(odseik 1).

Článok 10.

Ak sa dozvie vrchnosť š'tátu pobytu 
(článok 1(odsek 2), že pre príslušníka dru
hej Smluvnej Strany sú dané predpoddady 
zbavif ho svojprávnosti, oznámi skut
kový stav vrchnosti domovského štátu. 
Ak sa táto osvedčí, že nechce za<kročif( 
alebo ak neodpovie do troch mesiacov, 
môže ho vrchnosť štá>tu pobytu zbaviť 
svojprávnosti. Zbavenie svojprávnosti má 
6a oznámif vrchnosti domovského štátu.

Článok 11.

P) Vrchnosť štátu pobytu(môže v prípa
doch súrnych urobif všetky dočasné opa
trenia, ktoré vyžaduje ochrana osoby -ale
bo majetku príslušníka druhej Smluvné) 
Strany, aj aJc ide len o prechodný pobyt,

P) Dočasné opatrenia majú sa oznámif 
vrchnosti domovského štátu; tieto sa majú 
zrušiť, ak vrchnost domovského štá>tu sa 
osvedčí, že sama urobila dočasné opatre
nia alebo o zbavení svojprávnosti právo
platne rozhodla.

Článok 12.
V prípadoch článku 10 rozhoduje právo 

štátu pobytu o tom, ikto môže urobiť návrh 
na zbavenie svojprávnosti. Zbaviť svoj
právnosti možno len vtedy, ak to pripúšťa 
talc právo domovského štátu ako aj právo 
štátu pobytu.

Článok 13.

f1) Zbavenie svojprávnosti, ktoré vyslo
vily vrchnosti štátu pobytu, môžu vrchno
sti domovského štátu podľa svojich záko
nov zrušiť.

gmcitet 以bf由nttt

(fnhnunbigung unb 弟gmunbf由aft 
über方0昕劭tige

1.tfntmiinbigung 

以rtifel 9

Jür bie (^ntmünbigung ddr Angehörigen 
eines ber ÍBertragfcfjn¾cnbcn 工eile finb bie 
55c^örbcn bes ^cimatftaatcs (2IrtifeI !以b= 
fatj 1)juftänbig.

以!: tit el 10

劭rt bie 58cl)örbe 加5 2(ufcnti)altss 
ftaates (2Irtifcí 1 2lbfat)2), baf^ für einen 
9Ingcï)ôrigcn bes anberen 58crtragfd)(icftcns 
ben Eeils bic iöorausfc^ungcn für eine 忘nセ 
münbigung norlicgcn, fo teilt (ìc ben Ga听 
Derljalt ber æelprbc bes ^cimatftaates mit. 
Ærflârt biefe, ba^ fic ni力t cinfd)rciten wolle 
ober antn»ortet fie nid)t inncrljalb Don Drei 
SJÎonaten, fo fann bie SBeI)brbe bes ¾lufení? 
Ijaltsftaatcs bic (fntmünbigung anorôncn. 
í)cr íBcfjorbc bes ^cimatftaatcs ift bie 以 
orbnung mitôutciícn.

2IrtítcI 11

(】)Die 方e56rbe bes 21ufcntl)all5ftaatc5 
fann in J»riixgcnhcn gallen qllc Dorläufigcn 
9Hafjna[)men treffen, bie 3um 6d)utjc ber 
Çerfûn über bes 58crmogcns eines 21ngeり世 
rigen bes anberen 23crtragfd)Iic6cnbcn Mcils 
erforberli由 finb, aud) wenn cs fi力 nur um 
einen oorüberge^enben 2Iufcntl)alt banbclt.

(2) Die 2lnorbnung ift ber 95ci)örbe bes 
^eimatftaates mitjuteilcn; fie ift aufjuljebcn, 
©enn bie SSc^örbc bes ^cimatftaatcs erHärt, 
baf) fic felbft vorläufige 3Hafenai)mcn getr# 
fen ober über bie &ntmünbigung enbgültig 
entfd)iebcn bat.

必rtifel 12

3n ben Jötten bes 21rtifcls 10 cntfdjcibct 
bas ¾ed)t bes ¾íufcntljaltsftaates, wer ben 
Eintrag auf (Sntmünbigung ftellcn fann. Qie 
(fntmünbigung fann nur ausgefpodjen wer^ 
ben, wenn Jie fowoijl nad) bcm SRcdjtc bes 
^cimatftaatcs als &Uす nad) bem 阱ed^te bes 
2iufcntl)alt5ftaatcs ^uläffig ift.

必rtifel 13

Í1)0ne (fntmünbigung, bic bic 5Bci)örbcn 
bes QJfufcntljaltsftantcs ausgefpro虫en 6U加n, 
fann non ben Šcfjôrbcn bes ^eimatftaates 
gemíib i^rcn ®ef曲en aufgehoben werben.
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(a) Vrchnosti štátu pobytu môžu zrušif 
zbavenie svojprávnosti, ktoré samy vyslo
vily, ak sú dané predpoklady zruSif ho 
alebo podľa práva domovského šlálu, ale
bo podľa práva štátu pひbytu. Článok 12( 
veta 1,platí primerane.

Článok 14.
Ustanovenia tejto časti platia aj pre 

nariadenie opatrovníctva, ako aj pre vše
tky iné opatrenia rovnakého druhu, na
koľko tieto majú za následok obmedzenie 
spôso'bilos ti k právnym činom.

2. Opatrovníctvo nad plnoletými.
Článok 15.

Pre opatrovníctvo nad plnoletým pla
tia v primeranom smysle predpisy prvej 
časti tejto dohody.

Tretia čas C
Záverečné ustanovenia«

Článok 16.

Rozhodnutie, ktorým <sa nariadilo alebo 
zrušilo poručenstvo alebo opatrovníctvo, 
má na území každej Smluvnej Strany účin- 
nosf bez ďalšieho a bez toho, žeby ho bolo 
treba vyhlásiť za vykonateľné, ak sa za
chovaly predpisy tejto dohody o prísluš- 
ncsti a právo, ktoré sa má použiť.

Článok 17.

Táto dohoda piali len pre poručenstvá 
a opatrovníctva, ktoré sa vzťahujú na prí
slušníkov jednej Smluvnej Strany.

Článok í 8,
Pre písomný styk medzi vrchnosťami 

oboch Smluvných Strán a pre reč, klorú 
treba použiť, platia v primeranom smysle 
ustanovenia tretej časti slovensíkomemec- 
kcj dohody o právnej ochrane a právnej 
pomoci vo veciach občianskeho a obchod
ného práva z 18, októbra 1940. Podľa mož
nosti použijú sa dvojrečové tlačivá, ktoré 
Smluvné Sírany si navzájom oznámia.

(?) Die ^c^örbcn b” ¾lufcntljaítsftaatcs 
份nnen eine Don iljnen úusgcíprodjenc ぜnレ 
miinbigung aufbeben, wenn bie 2Joraus= 
fetjungen für bie 9lufi)cbung entrocber na⑦ 
bcm 货egte bes ^cimatftaatcs ober na中 bcm 
况bes QiufenHjaltsftaatcs gegeben finb. 
2lrtifcí 12 6atj 1 gilt ent[pred)cnb.

2Í r t i f c I 14

3)ic ©eftimmungen bicfes ¾lbfdjnitts geレ 
ten nu力 für bie 2lnorbnung einer ÄurotcI 
[owic für aUc anberen ìUìafenQÌjmen glcidjer 
虫rt, fomeit fic eine 5Bcfd)ränfung ber 
fd)äftsfäl)igfctt jur 加屏 !jaben.

2. 58onnunbfd)aft über Volljährige 

¾írtifel lo

Jyür bic 53ormunbf(í)aft,甲flcgf力aft unb 
ÄuratcI über einen 53olljäi)rigcn gelten finn= 
gcmüR bic 5ßorí(í)riftcn bes €rjtcn ¾lbídjnitts 
bicfcs SUbtommcns.

dritter 2lbfrfjnitt 

G^Iu^beftimmungcn 

以r tit el 16

£ie entfdjeibung, burc^ bic eine 阳dm 
munbîd)aft ober eine (Sntmünbigung ans 
georbnet ober aufgcljobcn wirb, ift ol)nc u>ei= 

unb ol)nc bafj es einer iSolIJtrerfbars 
crfläning bcöarf, im (Scbietc jebes Vertrags 
fdjlicfjcnbcn Neils mirffam, wenn bic 阻dt」 

jd)riften bicfcs 2lbfommens über bic 3uftnn® 
öigteit unb bas nn3iiwenĎenĎc ¾ed)t beamtet 
worben finb.

2lrtifc[17

3>icfcs ¾lbfommen gilt nur für bic 毋db 
munbfdjaften unb (Sntmiinbigungcn, bie 91ヰ 
ge【)brige eines SÛertragfdjIicfjcnben îeils be= 
trcf[cn.

«I r t i î e l 18

Jür ben 6^riftDcrîeÎ)r jwifdjcn ben ^e= 
Ijörbcn ber beiben 5Üertraqfdjlicfjcnben îeilc 
unb bie anjiiiDcnfaenbc 6prnd)c qcítcn firn 
geniäf) bie Scftimmungcn bes ©ritten ¾íb= 
fdjnitts 加5 "叫d川DiDcififd)en ¾lbfúmmens 
über 咏djtsfd川g unb ¾cdjtsíjiífe in ¾lnqcs 
Icgcnljcit òcs büracrli(^en unb bes 55nnbcls= 
redjts Dom 18. Dftobcr 1940‚况ad) ÍUÍbglid尸 
kit werben boppcifpradjigc 930rbnide bc= 
nnht werben, bic bic 23crtragid)Iiefjcnbcn 
EcUe einanber mittcilen werben.
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Článok 19.

(')Táto dohoda má sa ralifíkovaC. Ra
tifikačné listiny majú sa čo možno najskôr 
vymcnit v Bratislave.

ド)Dohoda nadobudne účinnosť za me
siac po uplynutí dňa, ktorého nastala vý
mena raliíikačných lislín. Oslava v platno
sti do uplynutia šiestich mesiacov po uply
nulí dňa, ktorého došla výpovedí jednej 
Smluvné] Sírany Sírane druhej.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto do
hodu podpísali a opečalili.

Vyhotovené v dvoch pôvodinách v slo
venskej a nemeckej reči v Berlíne dňa 21. 
januára 1941.

MATÚŠ ČERNÁK m. p.
VIKTOR BÉČKA m. p.

Dr. DEZIDER RAKSÀNY m. p.

Záverečný protokoL
Pri podpísaní tejto dohody vyhlasujú 

splnomocnenci menom svojich vlád, že je 
shoda v nasledovnom:

K č'ánku 16: Smluvné Strany sa shodly, 
že pre územie Slovenskej republiky ostá
vajú nedotknuté predpisy § 33 zák. cl-XX: 
1877 o účinnosti právnych úkonovt uzavre
tých opatrovancom pred uverejnením roz
hodnutia, ktorým sa postavil pod opatrov
níctvo, alebo pred jeho poznamenaním 
v pozenúkovej kiiihe.

Slovenské vrchnosti sa postarajú čo 
možno najskôr po obdržaní oznámenia( 
uvedeného v článku 10, vete 3., aby sa toto 
rozhodnutie uverejnilo a prípadne aj pozna
menalo v pozemkovej knihe.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísa
li tento záverečný protokol« ktorý platí 
ako podstatná súčiastka dohody z dnešné
ho <tóa.

Vyhotovené v dvoch pôvodinách v slo
venskej a nemeckej reči v Berlíne dňa 21, 
januára 1941,

MATOS ČERNÁK m. p
VIKTOR BÉČKA m. p

Dr. DEZIDER RAKSANY m. p.

Íl v t i ï c I 19

(リ T>iefcs îl&ÏDnuncn foli ratifijiert mm 
ben. Gic 9\aHfifationsurhinbcn foUcn fobalb 
wie nwglid) in ^vcfjburg ausgctaufdjt 必他 
ben.

(=)Das îlbïommcn tritt einen SJÌonat 
nad) ¾lbloiif bes Eages, an bem ber ¾Iuss 
tfliifd) ber SHatifitûtinosurîunbcn jtattgefuns 
ben in 貝ruft. ¢5 bleibt in ©cltunq bis 
311m ¾lblauf non fcd)s SRonaten nad) ¾lblauf 
"s Nages, an öcm Sie Münbigung bes einen 
23crtragfd)ncf3cnben 生eils bcm anbeten Eeil 
jugegangen ift.

3u Urfunb bcjfen I)abcn bie ®cDoHinäd,= 
tigten bicfcs ¾lbíúmmcn untcr^cidjnct unb 
mit iljrcn Giegeln Dcricl)cn,

Wuらgefertigt in boppcïtcr ürfdjrift in 
bcutfd)cr unb floroatifdjcr Spraye in SScrlin 
am 21.ganuar 1941.

FRIEDRICH GAUS m. p.
Dr. ERICH VOLKMAR m. p.

G 由 luBprotololl
弟ei Hntersei力nung bicfcs 斗bfommens 

crílärcn Die ScDoI[mäd)tigtcn im 见amen 
iljrcr Regierungen, bafj (Sinccrftänönis über 
folgcnöes be«U)t:

3u ¾IrtifcI 16: Die S3crtragîd)ïicfjenbcn 
Meile [inb barüber einig, baR 及[ bas (Scbiet 
ber Öloroatijiijcn SKcpubíif bie SorJdjriftcn 
beo § 33 (Scf.忻匕 XX:1877 über bie 2Bir匕 
jcimfMt Don $Kcd)tsgcfd)äftcn, bic ein もnh 
münbigter nor ber 93cröffcntlid)ung ber (£nb 
fdjeibung über bie (Sntmünbigung ober nor 
ií)rcr ¾lnmeríunq im 6runöbud)üorgenom= 
men í)at, unberührt bleiben.

》ie flowafifdjen 25ci)örbcn werben nad) 
(Snipfang ber im ¾Irtifel 10 6as 3 dots 
g?iel)cncn Mitteilung uon einer (Sntmünbu 
gunq alsbalb für bic 弟erüffentli由ung bicfct 
Í£ntf(í)cibung unb gegebenenfalls aud) für 
i^re ¾ínmcrfung im öiunbbud) ©orge tragen.

3u Urfunb beffen íjaben bie 58cDonmäd)s 
tigten bicfcs ©djiufjprotoEoil untcrjcid)nct, 
bus als ujcfcntiidjer 58cftanbtcil bes Wb 
fommens nom heutigen Tage gilt.

^(usgefertiat in boppcltcr Urft^rift in 
heutiger unb flowäfifdjcr Sprühe in Berlin 
am 21.Januar 1941.

FRIEDRICH GAUS m. p.

Dr, ERICH VOLKMAR m. p.
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243.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dna 5. novembra 1541

o úpxave obvcdov niektorých iínančných 
úradov.

Podlá § 1 zákona č, 50/1940 SI. z. na
riaďujem:

§ L

Z o'bvodu Daňového úraidu a Dôchod
kového konlrolného úradu v Brezne rad 
Hrortom sa vylučujú obce Bruウ,no, 
broid nad Hroji-om, Svätý Ondrq nad Hro- 
jiom a pričleňujú sa k obvodu Daňového 
úradu a Dôcho»ák-Qvého koatrolného úra
du v Bausikej Bystrici.

C) Z cbvoidu Daüo'vého úra-du a Dô
chodkového koTítrolného úradu v Hlohov
ci sa vylučujú obce Kepežd, Pata( So：por- 
立a a pričleňujú sa >k obv©du Daňového 
úradu a Dôchodkového konlrolného úradu 
v Nitre.

ド)Obec Šintava sa vylučuje z o-bvodu 
Daňového úradu a Dôchodkového koimtrol- 
ného úradu v Hlohovci a pričleňuje sa 
k obvodu Daňového úradu a Dôchodkové
ho konLroóného úradu v Trnave.

Z obvodu Daňového úradu a Dôchod
kového kontrolného úradu v Hnníšti vylu
čujú sa obce Drabsko, Lom nad Rimavi
cou, Sitila a pričleňujú sa k obvodu Da
ňového úradu a Dôchodkového kontrolné
ho úradiu v Brezne nad Hronom.

Z obvodu Daňového úradu a Dôchod
kového kontrolného úradu v Dolnom Ku- 
bíne vylučuje sa obec Valaská Dubová a 
pričleňuje s区 k ofevodu Daňo-vého úradu 
a Dôchodkového kontrolného úradu v Ru
žomberku.

§ 5.

Z oib'voidu Daňového úradu a Dôchod
kového kontrol-ného úradu v Malackách 
vylučujú s貧 obce Bi'lkove Hunience, Saj- 
d?kove Humence, Borský Sv. Mikuláš, Bor- 
ský Sv. Peter a pričleňujú sa k obvodu

Daňového úradu a Dôchodkového kont
rolného úradu v Senici.

§ 6.
Z obvodu Daňového úradu a Dôchod

kového konlrolného úradu v Zlatých Mo
ravciach sa vylučujú obce Balvany 匕 Šal- 
n:oš, cajkj% Kľačany, Hronské Ksihy, 
Veľké Kozmilo;ce, Opatová, Podluíany. 
Rybník, Starý Tekov, Tlmače, Tekovská 
Nová Ves a pričleňujú sa k obvc±u Daňo
vého úradu v Novej Baní a k obvodu Dô
chodkového kontrolného úradu v Žarno
vici.

§ 7・

Z obvodu Daňového úradu a Dôchod
kového kontrolného úradu v Prievidzi sa 
vylučujú obce Pili, Velké Pole a pričleňu
jú 6a k obvodu Daňového úradu v Novej 
Bani a k obvodu Dôchodkového kontrol
ného úradu v Žarnovici.

§ 8.

Z otvodu Daňového úradu a Dôchod
kového konirolného úradu v Spišskej No
vej Vsi vylučuje sa obac Henclová a pri- 

[č'eňuje sa k obvodu Daňového úradu a 
I Dôchodikového konlrolného úradu v Gel

nici.

§ 9.

Z obvodu Daňového úradu a Dôchod
kového kontrolného úradu v Spišskej Sta- 
lej Vsi sa vylučujú obce Čierna Hora, Jur- 
go*v,  Repisko a pr：č：eňujú sa k obvodu Da
ňového úradu a Dôchodkového kontrolné
ho úraidu v Kežmarkx

§ 10,

Z obvodu Daňového úradu a Dôchod
kového -kontrolného úradu vo Vranove 
na'd Topľou vylučujú sa obce Bnckovík. 
Čakanovce, Herľany, Vyšná Kameníc», 
Rarlliovce, Žirovce a pričleňujú sa k ob
vodu Daňového úradu a Dôchodkového 
kontrolného úradu v Sečovciach.

§ 11.

Táto vyhláška nadobúda účinnost dňom 
1,januára 1942.

Dr. Pružinský v. r.
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244.
Vyhláška 

Ministerstva školstva a národnej 
osvety

zo dna 31.❶kt6bra 1941
o zmene doterajších služobných a discipli
nárnych predpisov učiteľstva ľudových 
škôl (Služobná pragmatika učiteľstva ľudo

vých škôl).

Ministeretvo škaktva a národnej osve
ty podfa § 26, odís. 7 zákona č. 308/1940 
SI. z. po dohode 6 patričnými cirkevnými 
vrchnosťami vyhlasuje:

Úvodné ustanovenia.

§ I-
Ustanovenia vládneho nariadenia č. 

162/1928 Sb. z. a n. a služobnom pomere 
učiteľstva Indových a meštianskych škôl, 
platné do dňa nadobudnutia účinnosti zá
kona o fudových školách č. 308/1940 SI. z. 
pre učiteľstvo štátnych ľudových šlcôl, pla
tia podľa § 26, ods. 3 uvedeného zákona 
v znení tejto vyhlášky pre ucitefsilvo vše
tkých ľudových škôl ako služobná prag
matika učiteľstva ľudových škôl (v ostat
nom lexle “pragmatika ).

(l) Pod slovom „učitelia'*  rozumejú sa 
v tejto pragmatike：

a) litemí učitelia a riaditelia Tudových 
škôl,

b) pedagogickí správcovia pobočiek 
menšinových cirkví,

c) osobitní učitelia náboženstva, usta
novení školskými úradmi alebo udržova
teľmi škôl,

d) učiteľky ručných prác (domácich 
náuk],

e) vedlajší učitelia pre nepovinné pred
mety, 
všetci bez rozdielu, ak sú alebo ak bu
dú v školskej službe ustanovení či ako 
čakatelia, či ako definitívni, dočasní ale
bo výpomocní učitelia aleba ako vedľajší 
učitelia za odmenu.

Q Ak pre niektorú v ode.1 uvedenú 
skupinu učiteľov alebo pre určitý ráz ško
ly majú platiť osobitné predpisy, vždy 6a 
to výslovne uvádza.

Na učitelov náboženstvat povola
ných do školskej eluWby leロ cirkevnými or

gánmi, platia ustanovenia tejto pragmatiky 
len v miere, určenej v § 157,

f*)  Ak sa v pragmatike výslovne ináč 
neurčuje, platia jej ustanovenia o učite- 
Foch aj pre učitefky.

L DIEL.
Všeobecné ustanovenia. 

Ustanovenie za učiteľa«

§ 3.

C) Za učiteľa možno ustanoviť len slo
venského štátneho občana bezúhonného 
doterajšieho života, ktorý je celkom spô
sobilý plniť povinnosti učHeTského pavo- 
lania a iné služobné záväzky a ktorého 
spôsobilosť konať neobmedzuje <sa pre iný 
dôvod ako pre maloletoisť.

(2) Na cirkevnú školu — í keď sú splne
né podmienky určené v ode.1—nemožno 
ustanoviť za učiteľa osobu, ktorá je členom 
cirkvou zakázanej 6paločnosti( ktorá pri 
uzavretí manželstva nezachovala zákony 
príslušnej cirkvi alebo ktorá pre proti
cirkevné chovanie 6a bola súdom odsúdená 
alebo úradne vylúčená z učiteľského po
volania; príslušníka iného vierovyznania 
možno ustanoviť len so)súhla<som cirkevnej 
vrchnosti, príslušnej podľa rázu školy (po
bočky menšinovej cirkvi).

(3) Malolelchú možno ustanoviť za uči- 
セľa len s povolením jeho zákonitého zá
stupcu.

(')Ktorým požiadavkám má učiteľ vy
hovieť, nakoľko ide o osobitné schopno'sli 
a znalosti, odborné predbežné vzdelanie a 
určité skúškyf treba posudzovať podľa 
predpisov platných v tejto veci. Ak niet 
takých predpisov, určia sa tieto požiadav
ky s prípadu na prípad, a to ak ide o cir
kevného uditela, fo súhlasom patričnej 
cirkevnej vrchnosti.

(3) Za učiteľov nemožno ustanoviť oso
by, na ktorých imanie sa uvalil konkurz( 
pokým trvá konkurzné pokračorvanie, ani 
osoby, na ktorých žiadesť sa koná vyrov
návacie pokračovanie, pokým <sa nevyhlá
sila za skončené,

f3) Za učiteľov náboženstva — i keď 
sú splnené podmienky podfa predošlých 
odsekov — možno wstanoviť len osobu, 
ktorú príslušná cirkevná vrchnosť vyhlási 
za spôsobilú vyučovať náboženstvo a dá 
jej cirkevnovrchnostenské poverenie.
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§4.
Pre ustanovenie za učiteľa treba povo

lenie Miniisterstva š k oh tva a národnej 
osvety, ak uchádzač

a) nedosiahol ešte 18, rok veku,
b) prekročil už 40. rok veku a ešte ne

bol v štátnej službe alebo vo verejnej uči- 
tekkej službe,

c) bol odsúdený buď pre zločin vôbec, 
buď pre prečin alebo pre priestupok zo 
ziskuchtivosti alebo proti verejnej mrav
nosti,

d) bol prepustený zo štátnej služby ale
bo verejnej učiteľskej služby, alebo vystú
pil zo štátnej služby alebo verejnej učiteľ
skej služby v čas disciplinárneho pakračo- 
vania.

§5.
t1) Ustanoviť učiteľa, ktorý by tak 

vstúpil do pomeru služobnej nadriadenosti 
alebo podriadenosti k osobe, s ktorou je 
buď v stúpavom, buď v scstupnom poko
lení, alebo v bočnej línii v prvom až v tre
ťom stupni príbuzný alebo sošvagrený, ale
bo ku ktorej je v adopčnom pomere, mož
no len ts pavolením Ministerstva školstva 
a národnej osvety, prípadne — ak ide 
o učitela, ktorého podlá platných predpi
sov ustanovuje iný úrad (korporácia, usta
novizeň) —s povolením tohto úradu.

F) Ak v ods,1 uvedený pomer nastane 
dodatočne, má isa dbaf, aby 6a záujmy uči- 
teFiského povolania alebo iné služobné zá
ujmy neohrozily.

§6.
Ak sa dostatočne zistí, že sa učiteľ dal 

neoprávnene prijať do učiteľskej služby 
alebo uslanovif v určitom učiteľskom po
volaní takým činom, že predložil neplatné 
doklady alebo zamlčal okolnostit ktoré po
dfa platných predpisov vylučujú ustanove
nie, zakročí sa pratí nemu disciplinárne.

§ Z
O udelení miesta má sa vydaf dekrét, 

〇 ktorom platí ustanovenie § 19 učiteľské
ho zákona.

§ 8.
C) Výpomocní učitelia ustanovujú sa 

vždy len na čas nevyhnutnej potreby, ale 
najdlhšie do konca vyučovacieho ča-su 
školského roku.

(3) Ustanovenie vedľajších učiteľov 
upravuje § 5 učiteľského zákona.

§ 9.

Ak sa osobitne neurčil termín pre na
stúpenie do služby alebo ak nevyplýva 
z organizácie patričnej školy, učiteľ je po
vinný nastúpit do štrnásf dní po prijatí 
dekrétu. Ak nenastúpil v tejto lehote a ak 
po nej oneskorenie da štrnáistích dní do
statočne neospravedlní, ustanovenie stráca 
platnosť.

Začiatok služobného času.

§ 10.

C) Služobný čas v smysle tohto pred
pisu sa začína, keď učiteľ skutočne nastú
pil do služby( pri prvom alebo pri opätov
nom ustanovení — dňom účinnosti ustano- 
venii, ktorý sa uvádza v dekréte, pri bez
prostrednom prestupe z iného pomeru 
štátnej služby alebo z verejnej učiteľskej 
služby — dňom rozviazania tohto pomeru.

(2) Učitef je povinný predložiE svoj 
ustanovovací dekrét do štrnástich dní po 
nastúpení do služby, prípadne po prijatí 
dekrétu, škôldozornému úradu.

Služobná prísaha a sľub.

§ 11.

f1) Definitívni učitelia a učitefiskí čaka
telia, čo vstupujú do služobného pomeru, 
podrobeného ustanoveniam pragmatiky, 
ako aj tí, ča opätovne vstupujú do takého 
pomerUi sú povinní áložit služobnú prí
sahu.

(2) Služobná prísaha sa má složiť do 
rúk prednostu príslušného škôldozomého 
úradu alebo jeho splnomocnenca, ak sa ne
urobilo v mimoriadnych prípadoch iné opa
trenie.

(3) Formulár prísahy, doplnený dátom, 
kedy učiteľ složil prísahu, má podpísaf 
prisahajúci učitef. Na ustanovovacom de
kréte (§ 7) potvrdí sa úradne, že sa prísa
ha složila a kedy.

(4) Výpomocní učitelia a vediajsi uči
telia nedelinitívní pri nastúpení do služby 
složia sľub konať povinnosti, na ktorý sa 
obdobne vzfahujú ustanovenia o služobnej 
prísahe.
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Osobný výkaz.

§ 12.
(り O každom uditeľovi vedie sa osob

ný výkaz, do ktorého sa zapisujú všetky 
osobné dáta, čo sú dôležité pre služobný 
pomer vôbec a najmä pre postup do vyš
ších stupňov služného (adjúta, odmeny) a 
pre výmer výslužného.

(-)Osobné výkazy učitefov, platených 
zo štátnej pokladnice, vedú príslušné škôl- 
dozomé úrady; osobné výkazy ostatných 
ačilefov sú povinné viesf úrady (korporá
cie)! ktoré sú podľa platných predpisov 
oprávnené týchto učiteľov ustanovovať.

(a) Učiteľ je povinný ohlásiť dáta, uve
dené v ods.1(hneď, len čo dostane usta- 
novovací dekrét (§ 7), a oznamovať vše
tky zmeny, čo nespočívajú na opatreniach 
príslušných úradov.

(り Učitef má právo nazrieť do svojho 
osobného výkazu a odpísať si ho.

Kvalifikácia.

§ 13.
O každom učiteľovi, vyjmúc učiteľov 

so služným najvyššieho stupňa, píšu sa 
kvalifikačné tabuľky, do ktorých sa má za
pisovať kvalifikácia. Pri učitelských čaka- 
teíoch kvalifikácia sa určuje a zapisuje do 
kvalifikačných tabuliek každý rok; pri 
ostatných kvalifjkácii podliehajilcich 
učiteFoch, ktorí už boli kvalilikovaní, a to 
celkovým posudkom aspoň uspokojivým, 
vykoná sa kvalifikovanie iba v tom prípa
de, ak sa zmenily pre kvalifikáciu rozho
dujúce okolnosti, alebo ak sa učiteľ sám 
žiada znova kvalifikovať podaním na škôl- 
dozomý úrad do 10. jznuára, ktorý nasle
duje po roku, za ktorý sa domáha znova 
kvalilikova匕 Podrobnejšie predpisy o tom 
vydá Ministerstvo školstva a národnej 
osvety, a to nakoľko budil týkaf uči- 
teľcv, ustanovených na cirkevných ško
lách, po dohode s príslušnými cirkevnými 
vrchnos Eanú.

Kvalilíkačné komisie a ich složenie.
§ 14.

Kvalifikačné komisie pre učiteľov sú: 
a) kvalifikačné komisie na škôldozor- 

ných úradoch,
b) kvalifikačná komisia na Ministerstve 

školstva a národnej osvety.

§ 15.
(り Kvalifikačné komisie na škôl dozor

ných úradoch rokujú a rozhodujú v prvej 
stolici o kvalifikačných veciach učiteľov, 
ktorí sú ustanovení na ľudových školách 
v obvode pairíčného škôl dozorného úradu.
ド)Kvalifikačná komisia na Minister

stve školstva a národnej osvety rokuje a 
rozhoduje:

a) v druhej stolici o sťažnostiach proti 
rozhodnutiam kvalifikačných komisií na 
škôldozorných úradoch,

b) s konečnou platnosťou o kvalifikač
ných veciach učitefov služobne pridele
ných na Ministerstvo školstva a národnej 
osvety alebo na škôldozorné úrady,

§ 16.

(り Kvalifikačné komisie sa skladajú z 
predsedov a z ich zástupcov, ako aj z po
trebného počtu členov.

ド)Členovia sú podľa zásady paritného 
zastúpenia štátu a cirkví jednak vymeno
vaní Mini'Sterstvom školstva a národnej 
osvety, jednak vyslaní príslušnými vrchno
sťami cirkví, ktoré majú cirkevné školy 
podfa zákona č. 308 1940 SI. z.

F) Vymenovaných členov kvalifikačnej 
komisie na Ministerstve školstva a národ
nej osvety vyberá Ministerstvo školstva a 
národnej osvety z ústredných škóldozor- 
cov, z referentov pre správne a hospodár
ske veci školské a z príslušníkov učiteľské
ho stavu. Vyslaných členov tejto komisie 
vyberajú príslušné cirkevné vrchnosti z 
príslušníkov učíteFského stavu a z iných 
cirkevnoškolských odborníkov. Príslušní
kov učiteľského stavu treba vybrať tak, 
aby medzi nimi podTa možnosti zastúpená 
bola každá skupina učiteľstva.

(リ Vymenovaných členov .kvalifikač
ných komisií pri škôldozorných úradoch 
vyberá Ministerstvo školstva a národnej 
osvety z príslušníkov všetkých skupín uči
teľského stavu a zo štátnych alebo iných 
v práve vzdelaných verejných úradníkov, 
prípadne z profesorov stredných škôl, od
borných škôl a učiteľských akadémií. Vy
slaných členov týchto komisií vyberajú prí
slušné cirkevné vrchnosti z príslušníkov 
učiteľského stavu a z iných cirkevnoškol
ských odborníkov. Príslušníkov učiteľského 
stavu treba vybrať tak, aby medzi nimi 
podľa možnosti zastúpená bola každá sku
pina učiteľstva.
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(5) Predsedom kvalifikačnej komisie na । 
Ministerstve školstva a národnej osvely je 
prednosta prezídia tohto ministerstva, res
pektíve poverený člen z delegátov cirkev
ných vrchností na každé funkčné obdobie 
striedavo. Predsedami kvalifikačných ko
misií na škôldozomých úradoch sú patrič
ní škôldozorcovia, respektíve poverení čle
novia z delegátov cirkevných vrchností na 
každé funkčné obdobie striedavo. Zástup
cov predsedov kvalifikačných komisií vy
menúva Ministerstvo školstva a národnej 
osvety striedavo z členov komisie ním vy
menovaných a z delegátov cirkevných vrch
ností.

(°) Funkčné obdobie kvalifikačných ko
misií trvá tri roky. V prípade potreby do
plnia sa tieto komisie na zvyšok funkčné
ho obdobia podlá zásad predošlých odse
kov.

Kvaliíikačné senáty a ich složenie.
§ 17.

(り Kvalifikačné komisie rokujú a roz
hodujú v senátoch, ktoré sa skladajú z 
predsedu alebo z jeho zástupcu a zo šty
roch členov.

ド)Senáty kvalifikačnej komisie na Mi
nisterstve školstva a národnej osvety sa 
skladajú, ak ide o kvalifikačnú vec učiteľa, 
ustanoveného na cirkevnej ľudovej škole 
(pobočke menšinovej cirkvi), okrem pred
sedu alebo jeho zástupcu z ústredného 
škôldozorcu, z referenta pre správne a hos
podárske školské veci a z dvoch členov ko
misie, vyslaných patričnou cirkevnou vrch
nosťou, z ktorých aspoň jeden je príslušní
kom učiteľského stavu.

(3) Pre složenie senátu kvalifikačnej 
komisie na Ministerstve školstva a národ
nej osvely, ak ide o kvalifikačnú vec uči
teľa, ustanoveného na obecnej ľudovej ško
le, platia predpisy predošlého odseku s tou 
zmenou, že všetci členovia senátu sa určia 
z osôb, vymenovaných za členov tejto ko
misie Ministerstvom školstva a národnej 
osvety.

(4) Senáty kvalifikačných komisií na 
škôldozomých úradoch sa skladajú, ak ide 
o kvalifikačnú vec učileľa, ustanoveného na 
cirkevnej ludovej škole (pobočke menši
novej cirkvi), okrem predsedu alebo jeho 
zástupcu z dvoch členov komisie( vyslaných 
patričnou cirkevnou vrchnosfou, z ktorých 
aspoň jeden je príslušníkom učitefského 
stavu, a z dvoch členov komLsie, vymeno
vaných Ministerstvom školstva a národnej 

osvety, z ktorých jeden je príslušníkom 
učiteľského stavu a jeden štátny alebo iný 
verejný úradník v právnych vedách vzde- 
lanýf prípadne profesor strednej alebo od
bornej školy alebo učiteľskej akadémie. 
Pre také funkčné obdobie senátu, keď pred- 
eednícka funkcia patrí podfa ods. 7 dele
gátovi cirkevnej vrchnosti, členmi senátu 
z osôb, vymenovaných za členov komisie 
Ministerstvom školstva a národnej osvety, 
sú príslušný škôldozorua a jeden prísluš
ník učiteľského stavu

C) Pre složenie senátov kvalifikačných 
komisií na škôldozomých úradoch( ak ide 
o kvalifikačnú vec učiteÍa, ustanoveného 
na obecnej ľudovej škole, platia predpisy 
predošlého odseku 6 tou zmenou, že vše
tci členovia senátu 6a určia z osôb, vy
menovaných za členov týchto komisii Mi- 
nistenstvom školstva a národnej osvety.

C) Senáty sostavuje podľa zá6ad pre
došlých odsekov Ministerstvo školstva a 
národnej osvety na začiatku roku trvale 
na tri roky. Súča<sne ustanoví podľa tých 
istých predpisov aj potrebný počet náhrad
níkov pre jednotlivé senáty z členov prí
slušných kvalifikačných komisií.

(T) Predsedov senátov určuje Minister
stvo školstva a národnej osvely na každé 
funkčné obdobie senátu striedavo z čle
nov príslušných kvalifikačných komisií, 
vymenovaných Ministerstvom školstva a 
národnej osvety a z členov vyslaných cir
kevnými vrchnosťami.

(fi) Ak ide o kvalifikačnú vec učiteľa, 
ktorý je členom senátu kvalifikačnej ko
misie, nastúpi na jehu miesto v senáte ná
hradník.

(n) Kvaliíikačné senáty <sa usnášajú 
väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hla
sov rozhoduje predseda, ktorý ináč ne
hlasuje.

§ 18.

Ustanovenia §§ 14,16 a 17 platia pre 
učitefov, ustanovených na školách národ
ných skupín (§ 30t zák. č. 303/1940 SI, z.)» 
s odchýlkou, že Ministerstv-o škoktva a 
národnei osvety môže pre nich určif oso
bitné kvalifikačné komisie a senáty a vy
menovať ich predisedov a Členov zo spô
sobilých príslušníkov národných skupín.

§ 19.

Škôldozorca sostavi o učiteľovi, nad 
ktorým vykonáva priamy dozor, kvalifi- 

I kačný popiis, náležite odôvodnený. Kva
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lifikačný popis učitefov, čo účinkujú na 
cirkevných ľudových skalách (pobočkách 
menšinovej cirkvi), «sostavuje jednak škôl- 
dozorca, jednak — v medziach súčinnosti, 
určenej podľa poslednej vety § 29 zákona 
č. 308 1940 SI. z. — aj príislušná cirkev
ná vrchno3f( ktorá vykonáva priamy do
zor nad školou (pobočkou menšinovej 
cirkvi). Popis isa dodá služobne kvalifikač
nej komisii.

§ 20.

(リ Komisia podľa § 17 preskúma pred
ložené popisy a ustáli kvalifikáciu.

f J Ak komisia pokladá za potrebné ne
jaké objasnenia, môže požiadať príslušný 
orgán( ktorého návrh alebo vyjadrenie je 
pncinelcm pochybnosti, aby podal vysve
tlenie.

§ 21.

C) Pri ustaľovaní kvalifikácie treba po
dľa upotrebenia učiteľa maf na zreteli:

a) pedagogické a odborné vzdelanie a 
pokrok v nom, ako i znalosť služobných 
predpisov(

b) zaobchodenie so žiakmi so stránky 
didaktickej a pedagogickej, ako i služob
ný styk, najmä 8 členmi učiteľského sboru 
a stranami,

c) usilovnosť a svedomitosť,
d) úspechy vo výchove a vyučovaní,
e) chovanie sa (§§ 26 až 28), 
f) mimoškolskú činnosť,
g) u učitelov, ktorí sú na vedúcich 

miestach alebo pri ktorých môže ísf o to, 
aby sa na také miesta povolali, spôsobi
losť pre tida miesta.

C) Ak 6a v jednotlivom prípade vy
skytnú zvláštne okolnosti (ako znalosť cu
dzích jazykov, umelecké, vedecké, literár
ne a odborné výkony, technické zručno
sti, mimoriadne úsilie pri starostlivosti o 
niektorú sbierku vyučovacích pomôcok 
alebo knižnicu, pri telesnom výcviku a 
výchove žiakov, najmä v školskej dielni 
pri ľudovýchovných prácach], významné 
pre kvalifikáciu, treba tieto okolnosti vý
slovne uviesf.

()Celkový posudok má znie[ „výbor
ne" ,„dobre", “uspokojivo", „menej uspo
kojivo" alebo „neuspokojivo".

(り Všetky orgány štátne a neštátne,, 
povolané na spoluprácu pri kvalifikačnom 
pokračovaní, majú pri vykonávaní svojich 
funkcií zachovávať prísnu svedomitosť, 
mlčanlivosť a nestrannosť. Kvalifikačné 
komisie majú dbaf pri posudzovaní učite*  
fov i čo na najväčšiu rovnomernosť

§ 22.

(リ Celkový posudok -oznámi sa učite- 
fovi písomne služobným poistupom.

(2) Učiter má právo nazrieť v úrade 
služobne priamo nadriadenom (§ 154) do 
svojej kvalifikačnej tabulky (celkového 
posudku a jednotlivých bodov) a odpísať 
si ju.

(3) Ak celkový posudok je „uspokoii- 
vý" aleba nie je ani ‚‚uspokojivý", môže 
učiter do štyroch týždňov po tonit čo 6a 
o ňom dozvedel, podať na úrad služobne 
priamo nadriadený (§ 154) sCažnosť, o kto
rej rozhodne kvalifikačná komisia na Mi- 
nistenstve školstva a národnej osvety [§ 
15, ods. 2, písm. a)].

II. DIEL. •
PovinnostL

Všeobecné povinnosti-
§ 23.

C) Učiteľ je povinný byť verný Sloven
skej republike, pevne zachovávať jej zá
kony a vychovávať jemu sverenú mládež 
v tom i<stom duchu ako i v duchu národ
nom a kre<sEanskomt predovšetkým v du
chu náradnej jednoty a kresťanskej lásky« 
Má 6a venovať svojmu povolaniu e plnou 
silou a so všetkou horlivosfouf konať gvc- 
domite povinnostij spojené 150 svojím slu
žobným postavením, najmä vždy pamätať 
na to, aby sa zachovávaly verejné záu my. 
Má maf stále zreteľ na prospech školy a 
sverených žiakov, zachovávať pri výkone 
svojej služby prí<snu nestrannosť a nezišt
nosť, ako aj vystríhať 6a všetkého a za 
všetkých síl zabraňovať všetkému, čo by 
bolo verejným záujmom na škodu alebo 
by rušilo riadny chod služby.

(2) Učitelia, ustanorvení na školách ná
rodných skupín (§ 30, zák. č. 30S/1940 
SI. z.)( sú okrem povinností, uvedených 
v ods.1| zaviazaní pridržiavať sa aj oso
bitných výchovných cielov, určených po
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dľa § 30, ods. 2, písm. b) zákona č. 303/ 
1940 SL z・

Služobná poslušnosť.

§ 24.

Učitef je povinný poslúchať služobné 
rozkazy evojich predstavených (§ 155) a 
dbaC pri ich vykonávaní na záujmy školy 
a služby jemu sverenej podfa najlepšieho 
vedomia a najlepších síl.

Služobné tajomstvo.

§ 25.

I1) Učiteľ je povinný zachovávať prísnu 
mlčanlivoisf o všetkých veciach, ktoré po
znal pri vykonávaní služby alebo v súvis
losti <so svojím služobným postavením a 
ktoré vyžadujú v záujme štátu, školy ale
bo zúčastnených osôb, aby sa zachovaly 
v tajnostif alebo ktoré sa mu výslovne 
označily ako dôverné, voči každému, ko
mu nie je povinný dal o takých veciach 
služobnú zprávu.

£) Výnimka nastáva len vtedy, keď 
bol učitef pre určitý prípad oslobodený〔 
od povinnosti zachovávať služobné tajom
stvo.

(3) Povinnosť zachovávať služobné ta
jomstvo trvá bez zmeny i počas hocakej 
dovolenky, aka aj vo výßlužbe, ba i po 
rozviazaní služobného pomeru.

Chovanie sa.

§ 26.

(り Učitef je povinný v škole alebo 
v povolaní i mimo školy alebo povolania 
dbať na vážnosť stavu, chovať sa stálé v 
shode s požiadavkami mravného života 
kresťan-ského, disciplíny služobnej i ná
rodnej a kresťanskej lásky, a vystríhať sa 
všetkého, čo by mohlo zmenšiE úctu a dô
veru, klorú vyžaduje jeho postavenie, ale
bo ohrozil záujmy školy, výchovy a vý
učby.

C) I vo výslužbe je učitef povinný cho
vať sa primerane vážnosti stavu.

§ 27.

C) Učiteľovi sa zakazuje účasť v spol
ku, ak sa protiví pre spolkové snahy ale
bo pre spôsob spolkovej činnosti učiteľo

vým povinnostiam. Okrem toho učiteľovi, 
čo účinkuje na cirkevnej škole (pobočke 
menšinovej cirkvi), zakazuje 6a účasť 
v združeniach, ktorých činnosť sa protiví 
náukám cirkvi, ktorej je príslušníkom.

ド)Učitelovi sa zakazuje vstupavaE do 
sväzkov, ktoré majú za ciel rušif a hatiť 
úradné a služobné výkony.

(3) Ani jeden učitef nesmie byf členom 
zahraničnej spoločnosti, isleduiúcej proti
štátne ciele.

§ 28.

C) Učitef musí v pomere k svojim 
predstaveným (§ 155), druhom v povolaní 
a podriadeným, k žiakom i k tým, čo ma
jú záujem o školu, pamätať na úlohy vy
učovania a výchovy.

ド)K svojim predstaveným (§ 155) má 
sa chovať úctivo, v styku 00 seberovnými 
má byE kolegiálny a ochotný, v styku so 
žiakmi, rodičmi a pod. má prísne dbať na 
takt.

§ 29.
í1) Všetky žiadosti, rozklady a sťaž- 

naisti v služobných alebo osobných ve
ciach, ktoré sa dotýkajú služobného po
meru, má učíte! — nakolko ho podlá plat
ných predpisov ustanovuje Ministerstvo 
školstva a národnej osvety a nakolko to 
osobitné predpisy neurčujú ináč — podá
vať služobne príslušnému škôldozornému 
úradu, respektíve nakoľko ho ustanovuje 
iný úrad (korporácia, ustanovizeň) ako 
Ministenstvo škoUtva a národnej osvety, 
tomuto úradu. Tieto podania sa majú bez 
odkladu' poslaf úradu, povolanému na 
úradné pokračovanie, ktorý podľa potreby 
vyšetrí tskutkovú podstatu a urobí vhodné 
opatrenia.

ド)Sťažnotsti proti služobným rozkazom 
predstavených (§ 155) nemajú odkladné
ho účinku.

Povinnosti učiteľského povolania.
§ 30.

(')Miera vyučovacej povinno-sti učite
ľovej opravuje isa podľa platných predpi
sov, najmä čl. V. až VII. zákona č. 251/ 
1922 Sb. z. a n. a § 2 vládneho naria
denia č. 52/1923 Sb. z. a n.

ド)Učitef má nárok na nedeľný a svia
točný odpočinok, pokiaľ to neodporuje 
nevyhnutným služobným požiadavkám.
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§ 31. ,
C) Ak to žiadajú dôležité služobné zá

ujmy, možno učiteľa upotrebiť na pokyn 
predstavených prechodne i na to, aby vy
učoval predmety, pre ktoré nenado
budol učiteľskú spôsobilosť, ak je jeho 
schopnosť pre také upotrebenie podlá ná
zoru jeho predstavených istá：
ド)Učiteľovi možno í rozkazom nad

riadeného úradu z dôležitých služobných 
záujmov v časových medziach čl.V, až 
VII. zákona č. 251/1922 Sb. z. a n. určif 
na prechodný čas, aby konal službu aj na 
inom štátnom alebo verejnom učilišti.

§ 32.

(*)  Učitef je povinný vyučovať sveda- 
mite podľa predpísanej učebnej osnovy a 
presne plniť iné záväzky, ktoré vyplývajú 
z jeho učiteľského postavenia.

Učiteľ je povinný maf účasf i dozor 
nad žiactvom pri náboženských úkonoch 
a cvičeniach podľa pokynu predstavených. 
Nezachovanie tejto povinnosti stíha si na 
návrh príslušnej cirkevnej vrchnosti. Uči
teľ je povinný presne plniť í cirkevnokan- 
torské úkony, ak prijal ustanovovací de
krét s podmienkou, že sa zaväzuje zastá
vať i miesto cirkevného kantora (§ 26, 
ods. 3)písm. d) zákona č. 308/1940 Sl.z.).

E) Učiteľ je povinný presne zachová
vať určené vyučovacie a pracovné hodiny.

(*)  Učitef má si osvojiť zovrubnú zna
losť predpisov, ktoré 6a týkajú jeho slu
žobného postavenia a činnosti.

(•■) V záujme prospechu žiakov -má uči- 
teľ pamätať na stálu a dokonalú spolu
prácu školy s rodinou. Styk s rodičmi ale
bo s ich zástupcami má 6a diať spôsobom 
vľúdnym, účinne dokazujúcim starasť o 
žiaka a získavajúcim dôveru.

(')UčitcT je povinný — okrem iných 
predpismi určených povinnosti — zúčast
ňovať sa činne v národných a nábožen
ských spolkoch.

§ 33.

(l) Ak učiteTovi bráni choroba alebo 
dočasne iný podstatný dôvod konať služ
bu, je povinný oznámiť to čo najskôr or
gánu služobne priamo nadriadenému (§ 
153). Ak sa o to požiada, má príčinu pre
kážky náležite preukázať.

(=)Učiteľ, ktorý sa vzdialil zo služby 
pre chorobu, je povinný podrobiť sa na 
úradný rozkaz prehliadke úradného le
kára.

(3) Ospravedlnená neprítomnosť v služ
be, najmä ak je zavinená charobou alebo 
ak je odôvodnená zdravotno-policajnými 
predpismi, nemá za následok zmenšenie 
príjmov alebo ukrátenie v postupe do vyš
ších stupňov slúžneho (adjúta, odmeny).

(り Ak sa vzdafuje učitef samovoľne 
dlhšie ako tri dni služby beztoho, aby pre
ukázal dostatočný dôvod ospravedlnenia, 
stráca na čas neospravedlnenej neprílom- 
DOßti bez ujmy disciplinárnej zodpoved
ností svoje príjmy. Príjmy už vyplatené 
srazia sa z najbližšej platovej kvóty.

(5) Ak vyhlási učiteľ, v ktorého rodine 
sa vyskytly nákazlivé choroby, že je 
ochotný celkom sa odlúčiť od chorých prí- 
filušníkov, a ak túto ponuku príjme orgán 
služobne priamo nadriadený (§ 153), majú 
sa mu nahradiť trovy, ktoré skutočne 
vznikly a nevyhnutne boly potrebné, naj
viac za tri meisiace.

(c) O neprítomnosti učiteliek v služba 
pre tehotnosť alebo pre mater-stvo platí § 
25 učitelského zákona.

Služba v brannej moci.
§ 34.

(り Za prezenčnej služby zachová sa uči
teľovi postavenie, ktoré mal prv v učitsr- 
skej službe.

(2) Za prezenčnej služby (výcviku) až 
da desiatich týždňov, ako aj pri periodic
kom cvičení ostávajú učiteľovi jeho prí
jmy; v týchto prípadoch sa započítava i 
tento čas pre postup do vyššieho stupňa 
služného (adjúta, odmeny). Príslušníkom 
zálohy, ktorí boli výnimočne povolaní do 
činnje služby v pokoji, môže v pozoruhod
ných prípadoch Ministerstvo školstva a 
národnej osvety povoliť rovnaké výhody i 
na dlhší čas.

(3) UčiteTom, povolaným do prezenčnej 
služby, ktorá podľa zákona trvá rok alebo 
dlhšie, za>stavia sa služobné príjmy; o 
zhodnotení takejto služby pre pc<stup do 
vyššieho stupňa služného platia príslušné 
zákonné ustanovenia,

C) Prípadný nárok učiteľa na -služobné 
príjmy za činnej služby v brannej moci za 
mobilizácie (doplnenia na početný stav 
vojenný) určuje sa osobitnými zákonnými 
predpismi, platnými pre štátnych zamest-
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nancov. Čas takej služby ráta 6a pre po- । 
stup do vyššieho stupňa elužného (adjúta, 
odmeny).

(3) Ak chce učiteľ okrem mobilizácie 
(doplnenia na pačetný stav vojenný) bez 
zákonitej povinnosti dobrovoTne nastúpiť 
do služby v brannej moci alebo na čas 
v nej ostať, potrebuje na to osobitnú do
volenku, pre ktorej udelenie platí § 44.

(c) Za mobilizácie (doplnenia na počet
ný Glav vojenný) potrebuje učíte! pre služ
bu, uvedenú v ods. 5f povolenie Minister
stva školstva a národnej osvety, alebo 
— ak ho podľa platných predpisov usta
novuje iný úrad (karporácia, ustanovi
zeň) —povolenie tohto úradu. Tolo po
volenie možno adoprief len vledy, ak je 
učitef v službe nevyhnutne potrebný.

Pobyt.

§ 35・

(り UditeF je povinný mať svoje by
dlisko v obci, v ktorej je škola, alebo v 
školskom obvode, aby mohol presne plniť 
všetky služobné záväzky. Ürad učiteľovi 
služobne priamo nadriadený (§ 154) môže 
v mimoriadnych okolnoistiach výnimočne 
povoliť, aby učiteľ býval mimo obce, v 
ktorej je školat prípadne mimo školského 
obvodu. Učiteľ má orgánu služobne pria
mo nadriadenému (§ 153) včas oznámiť, 
kde býva, a ohlásiE každú zmenu bytu.

ド)Učiteľ, klorý je zo služby odôvod
nene vzdialený, má daf zprávu orgánu slu
žobne priama nadriadenému (§ 153), ak 
býva mimo svojho stáleho bydEska.

(3) Učitelia na dovolenke*  ako aj uči
telia na dočasnom odpočinku oznámia or
gánu služobne priamo nadriadenému (§ 
153), u ktorého boli naposledy v službe, 
adresu, na ktorú im môžu najkratšou ce
stou dochádzať úradné upovedomenia,

(')V akom rozsahu, hľadiac na mimo
riadne služobné pomery, bude prechodne 
potrebné obmedzif učiteľovo právo vzdia- 
li{ ea zo služobného miesta v case mimo 
vyučovacích hodín, určí 6a opatrením úra
du služobne priamo nadriadeného (§ 154).

Sobáš.
§ 36.

(り Ak učitef vstúpi do stavu manžel
ského, je povinný ohlásiť to do štrnástich

dní orgánu služobne priamo nadriadenému 
(§ 153).

(3) Ustanovenie ads.1 platí i pre učite
ľov na dočasnom odpočinku.

VedTajšie zamestnanie.

§ 37.

C) UčiteT nesmie okrem svojho učíteF- 
skéha povolania mať zamestnanie ani pri
jať postavenie, ktoré sa prieči vážnosti a 
dÔ6toÍno<sti učiteľského povolania, alebo 
ktoré by mu mohla prekážať úplne a pres
ne konaf služobné povinnosti alebo by 
mohlo vzbudiť domnienku zaujatosti pri 
vykonávaní učiteľskej služby,

(?) Bez predbežného povolenia Mini
sterstva školstva a národnej osvety nie je 
prípustné;

a) mat súkromnú školu alebo súkrom
ný ústav vyučovací a vychovávací,

b) maf podnik, založený pre zisk,
c) ma£ účast v akciovej spoločnosti 

alebo v inej spoločnosti, založenej pre 
zisk, ako člen zakladacieho komitétu, 
predstavenstva, správnej rady alebo do
zornej rady(

d) vyučovať súkromne žiakov vlastnej 
školy a prijímať takých žiakov na šíravu 
a do bylut

e) prijímať podnájomníkov do naturál
nych bytoví pridelených učitelovi na uží
vanie.

(3 ) Povalenie, ktoré sa udelilo, možno 
hockedy odvolá匕

(リ Na učiteľovu bezplatnú účasť v 
správe podnikov, ktoré majú výhradne za 
cieľ podporovať humanitné snahy alebo 
hoâpodârâke pomery verejných úradníkov, 
bčiteľov alebo ich príslušníkov, netreba 
povolenia.

C) Podmienky, za ktorých 6a môže uči- 
tefom dovoliť vedľajšie zamestnanie n n 
iných verejných alebo súkromných úßia- 
vocht urči Ministerstvo školstva a národ
nej osvely.

(u ) Každé vedľajšie zárobkové zamest
nanie treba hlásiC príslušnému škôldozor- 
□6mu úradu.

Prijímanie darov.

§ 38,
C) Učiteľ nesmie prijímaf dary psňaž- 

né alebo v peňažnej hodnote, ponúkané so 
i zreteľom na jeho učitekké postavenie
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priamo aiebo nepriamo jemu alebo jeho 
príslušníkom, ani nesmie si vyjednávať 
iné výhody pod nijakou zámienkou.

(：)Na prijatie čestných darov, ktoré 
6a ponúkajú učitelovi v súvislosti 6 jeho 
učiteíským účinkovaním, treba sUhlas prí
slušného škôldozorného úradu.

III. DIEL.
Prava,

TituL
§ 39.

p) Ti tuly učiteľov určujú sa osobitnými 
predpismi (vl. nár, č. 198/1935 Sb. z. a n. 
v znení § 22, ods.1 a § 26, ods. 5 zák. 
č. 308/1940 Sl.z J

C) Učiteľ je oprávnený a v služobnom 
styku povinný užívaf tŕtul, spojený so slu
žobným miestom, ktoré «sa mu udelilo, a 
má nárok na to, aby bol služobns týmto 
titulc'in oslovovaný.

E) Učiíelia vo výslužbe môžu pri vše
tkých oficiálnych príležitostiach a vo vše
tkých podaniach ďalej užívaf titul, ktorý 
im patril pri ich preložzní do výsh!えby< 
lež m.usia k svojmu íilulu pripojif poznám
ku, označujúcu pomer vo výslužbe.

Prázdniny a dovclenka.
§ 40.

(*)  Učitelia, ktcrí sú priamo podriadeaií 
riaditeFom škôl, môžu sa vzdialít cez hlav
né prázdniny z miesta svojho učiteľského 
úči-lcovís'ka, ak to nezabraňujú osobitné 
záväzky. No sú povinní oznámif riaditeľovi 
školy adre&u, na ktorú im môžu dochádzať 
najkralsim spôsobom úradné upa.ve do ma
nia.

円 Počas ostatných prázd'in. môžu sa 
učitelia vzdialiť z míeisla svojho účinkovi- 
ska, ak nevyžadujú mimoriadne služobné 
okclnoiSti ich prílomnosf; no musia to ozná
miť riadiiteľovi školy.

C) Riaditelia škôl majú cez hlavné 
prázdniny nárok na dovolenku, klorá isa 
začína h；n po skončení záverečných prác 
a koQčí sa päf dní pred z-ačialtkom škol
ského roku, ak je postarané o bezchybné 
vybavovanie naliehavých úradných vecí 
a ak nevyžadujú mimoriadne služobné zá
ujmy, aby boli osobne prítomní vo svojom 
úcinkúvisku.

(')Riaditelia škôl, oz-namujúc úradu 
služobne priamo nadriadenému (§ 154), že 

mienia nastúpiť na íakú dovolelnku, ozná
mia súčasne adresu, na ktorú im môžu d)3- 
chádzaf najkratším Gpôsobom úradné upo- 
v^domenia.

C) Mimiffter&tvo škoJiSitva a náinodinq 
osvety určí spôsob osobitného zastqpiO'va.- 
nia riadíiLeíov škôl cez prázdniny.

§ 41.
Nastúpenie na prázdninovú dovoleniku 

nevylučuje, že irčitefa možn<o pre mitno- 
riadne služo'bné dôvody, ktoré sa vy
skytnú, predčaisne zavolať nazpät. Lež len 
čo -to služba dovolí, セケぬ& mu umožniť, aby 
pokračoval v doivolenike. Za cesty, ktoré 
sa zapríčinily nepredvídaným povolænim 
z prázdnivej dovolenky, hradia sa nor
málne cestovné trovy.

§ 42.
Pre služobnú činí100f a dovolenku uči

teľov, ktorých sa netýkajú ustamo-venia § 
40, platia v obdobnom smysle predp珂 
pre štátnych úraizúkov (§ 60).

§ 43.

(')Vo vyučovacom čase školského to~ 
ku potrebuje učitef (riaditef, pedagogický 
správca) pra každé vzdialeJiie sa zo «stá
leho bydliska, kto-rým by sa vyuジアanie 
prerušilo, alebo ktorým by nastala iná po
rucha v čiíinoGti Škalyf -osobjlnú doivolcoi- 
ku.

(2) Dovoleiťku udeľuje:
a) do 3 dní iokluzíve orgán učiieTovi 

služobne priamo «nadriadený (§ 153),
b) do 15 dní in¾luzíve úrad učíterovi 

priamo nadriadený (§ 154),
c) nad 15 dmí ŕAiinísterstvo školstva a 

národinej osvety,

§ 44.
(*)  Udelenie dovolenky dlhšej ako M 

mesiace možno viazať na podmienku, žs 
sユ na čas, ktorý presahuje dovolenku za 
hlavných prázdnin, nebudú vyplácať slu~ 
žobné príjmy a že 6a tento čas nezaráta 
pre postup do vyšších stupňov služného 
(adjuta, odmeny) a pre výmer výslužného.

ド)Ak dovolenka -trvala už rok( udsle- 
nie ďalšej dovolenky spojí sa so všetkými 
podmienkami, ktaré sa uvádzajú v predo
šlom odseku. Lež od Lých；ľo p od m i an ok
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možno cellcom 削ebo čiasbt>6ne upusH 匕 a!k i 
je dlhšia dovolenka želatefná z verejných t 
dôvodov aleb<o vo vedeckom záujme. i

(")Ked sa počí ta iednoročné trvaaiíe do- 
vole»nkyj činná služba medzitým po'kladá ' 
6a len vtedy za prerušanie äovoílejiky, aík * 
dosahuje časove aspoň polovicu dlovolen- ! 
ky, ktorú uči<tel užil bezprostredine pred
tým. Ak je čas aktívnej služby medzi dvo- 
ma cbdobiami dovolenky kratší, pri vý
počte jednoročnej dovolenky fia jednoftlirvé 
čiastky dovolemiky ápočítajú vedmo.

p) Ako sa naloží s u己iteľmi, čo ocho-1 
relí, určujú predpi'sy §§ 33 a 68.

P) Za dovöleníku v smysle §§ 43 a 44 
sa nepokladá najmä:

a) neprítomnosť v službe pre chorobu 
(§ 33),

b) neprítomnosf v službe pre tehotnosť 
alebo pre maiterstvo (§ 25 uEitefskeho zá
kona),

c) neiprítomnosť v službe pre výkon 
povimnjzj služby v brannej moci (§ 34),

d) pridelenie učiteľa do inej sko-lökej 
sľužby alebo uvoľnenie pre inú šlaítnu funk
ciu alebo inú šLálnu službu a

e] dovolenka poslancov Snemu pudTa 
§ 17 ústavného zákona č. 185/1939 SI. z. 
(§ 63).

§ 45.

Prekročenie dovolenky treba pokladať 
za to isté, ako vzdialenie fia zo služby na 
vlas.tnú zodpovednosť.

Platy.

§ 46.

Každý ucitel, príslušnou. vrchnosťou 
právoplatne ustanovený, má Jiáro'k «na slu
žobné platy alebo odmeny, ktoré podTa 
platných aákonov zodpovedajú jeho úCju- 
žobnému postaveniu.

§ 47.

ľ) Predpisy o začialfku a zas-ta'vení slu- 
žobného platu obsahuje § 20 učileľslkého 
zák oji a. •

(=)Služobné platy definitívnych učiite- 
fov a učilelských čaJta-tefov pouikazujú sa

na výplatu v mesačných sumách, ktoré 
6ú vopred splaiEé prvého dňa každého 
mesiaca.

C) Čurtovné sa vyplatí na učiteľovu žia- 
dos( vopred í v štvrfračných lehotách za 
podmienok, ktoré sa určia osobitnými 
predpismi Ministerstva školstva a národ
nej osvety bez ujmy u^lano-venia predošlé
ho odseku. Ak sa činovné zastaví v čas 
patričného š'tvrCrocia pre inú príčinu ako 
pre učiteľovo úmrtie, vráti učiteľ meisačné 
čiašky, vyplatené mu pred za'čĹaitíkom 
spla'l'no5li. Podmhno机i o tomto vráleiu 
určí Ministerstvo š'kols-tva a náradnej osve
ty po -dohode s Mímsterstvcwn finamcií.

(')Ustanovenia o oprave nesiprávneho 
výmeru alebo nasprávnei výplaty služob
ných príjmov obsahuje § 30 učiiteľsíkého 
zákona. Postup podîa tohto predpisu ohľa
dom učileíov, ktorí sú v služobnom po- 
mere s neštátnymi ulhra1 dzova(teľmi osob
ného ináklad-u, uveicinými v § 26, prvej 
vete ods. 2 zákona č. 308/1940 SI. z., u!rču- 
je sa ■taikt'o: Učitel môže podať proti ne- 
správnemu vymeraaúu služobných príjmov 
so strany udržovatefa — už či sa stalo na 
písomný podnet učitefov alebo bez neho 
— od volanie do 15 dní odo dňa prevzatia 
upovedomenia o vymeraní na Minósteretvo 
školctva a národnej csvety, a to prostre'd- 
níctvom udržovatela školy, pričom pre za
chovanie odvo;!acúj lehoty platí § 30, cds. 
5 učiteľského zákom-a, V tei 凶匕j lehote a 
tým istým spôsobo<m môže sa odvolať i 
pro ti zamietavému rcizhodnuliu udiržovaie- 
Ta školy o uplialňovanom nároiku na do
platky podľa § 30, ods. 6 učiteľského zá
kona, ako aj proti výmeru udržovateľa 
školy o zmene vyšších príjmov podľa § 30, 
ods. 7, 8 a 9 učitekkého zákona.

Pcstup do vyšších stupňov slúžneho 
(adjula, odmeny),

§ 48.

C) Uči'telia majú nárok na p os top do 
vyšších stupňov služ»ného (adjuta, odim'emy) 
za plamienok, určených príslušnými pred
pismi, najmä §§ 3, 4, 7,10,11,12, 22, 23 
a 25 učiiteľiSikého zækona.

ド)O pla'bovom postupe učiteFov, kloirí 
,s,ú v služobnom pcmeire <s neštálnymi uhra- 

dzovalefmi osobného nákladu, uvedenými 
v § 26, prvej ve»le ods. 2 zá'kcina č. 308/1940 
SL z., vydajú výmer poddá prediošlého od- 

L seku tílo ulhradzovíbielia.
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§ 49.
Ak u liciterà, ktorý *má  nároik na po- 

&lup do vyššieho stupňa ^lužného (adjuia, 
odmeny), naslaly od posledného určenia 
kvalifikácie Laké oikolnoG'ti, ktoré robia 
pochybným, či možno ešte označiť jeho 
kvalifikáciu za „uspokojí;vtí", rozhodinatie 
o tomto p05tupé sa odloží až do nasledu
júceho určenia kvalifikácie.

§ 50.
(')Kvalifikácia „menej uspokojivá'*  a 

„neu'SpO'kojňvá" zabraňuje postup do vyš
šieho stupňa služného (adjuta, odmeny); 
roky, za kioré sa da^la taká kvalifikácia, 
pre temto postup sa nezarátajú. RovnaUco 
sa nezarátajú pre taký postup ani obdo
bia, ktoré nemožno narátať podfa prísluš
ných predpisov tejlo pragmatiky pŕs. do- 
siaihnulie zákonitých zvýšení služného (aid- 
júta, odmeny). (§ 33, ods. 4, §§ 44f 45, 65, 
70, § 87, ods.1,písm. c, a § 132, ods. 2).

(2) Učitelia, proti ktorým ®a zavá¾dl'o 
disciplinárne po'kračovanie, alebo ktorí 
boli suspendovaní prelo( že 6a zaviedlo 
konkurzné pokračovanie, vyrovnávacia 
poikračovanie aJebo pokračovanie, aby 61a 
pozbavili svojprávnosti, alebo pre nejakú 
imú príčinu, nemôžu postúpiť vyššieho 
slupúa «'užného (adjuta, odmeny), kym sa 
neskončilo disciplinárne pokračovanie ale
bo n/22rušilo ich suspendovanie.

Vedlafsie príjmy a pcžitky.
§ 51.

(り Nároky učiteTov na naturálne príjmy 
sú upravené v § 15, cds. 2 a v § 26 uči
teľského zákona a nároky na ostatné œo- 
bilné plaly v § 16 loho istého zákona.

(?) O náhrade služobných výdavkov 
piali § 27 v spojení s § 41 učitefského zá
kona.

Preddavok na služné.
§ 52.

Za akých podmienok možno povoľovať 
platí § 27 učitelského zákona v spojení 
s jeho § 41.

Odpočivné a zacpatrovacíe platy.
§ 53.

C) Učiteľov nárok na odpočivné platy 
(výslužné, odstupné), ako i nároky pozo

stalých po ňom na úmrtné (poihrebné), a 
na zaopatrovacie platy (odstupné) ®ú upra
vené v §§ 32 až 35 učiitefského zákona,

ド)Za akých podmienok a v aicej výš
ke iná učitefka, kborej služobný pomer sa 
rozviazal z dôvodu vydaju, nárok na pen
ziu (odstupné), určuje § 2 zákona č. 150/ 
1940 SL z. a § 13 zákona č. 40/1941 Sl. z.

§ 54.

f1) Ak sa učiteľ starie pre oslepnutie 
alebo pre duševnú poruchu bez svojho 
úmyselného zavinenia neschopným pre 
ďalšiu službu a pre každý iný zárobok, 
priráta 6a mu k jeho započítateľnému ča
su desať rokov pre výmeru výslužného.

(2) To isté platí, ak sa stane učiteľ 
úrazom bez svojho úmyselného zavinenia 
neschopným služby, za týchto predpokla
dov;

a) ak učiteľa postihol úraz pri určitom 
služobnom výkone a ak úraz bol 6 týmto 
výkonom v priamej súvislosti.

b) ak úradný lekár preukázal vyšetre
ním, ktoré sa zaviedlo z úradnej moci, že 
n&schopnosf konať službu zavinil výhrad
ne úraz,

c) ak nastala neschopnosť konať služ
bu do roka po úraze,

d) ak sa nárak na priaznivejšie vyme
ranie výslužného uplatnil v úrade učitero- 
ví služobne priamo nadriadenom (§ 154) 
do roka po vzniku neschopnosti konať 
službu.

(s) Za okolností hodných mimoriadne
ho zreteľa môže Ministerstvo školstva a 
n立rodnej osvety v prípadoch 0ds. 2, pri*  
znať výslužné ešte vo vyššej miere, a to 
až do úplnej penzijnej základne.

C) Ak sa stane učiteľ neschopným pre 
ďalšiu službu a pre každý iný zárobok 
pre inú ťažkú nezahoiiteľnú chorobu, do 
ktorei upadol bez svojho úmyselného za
vinenia, môže mu Minifiterstva školstva 
a národnej osvety prirátať pre výmeru vý- 
služného k jeho započitatelnému času až 
desať rokov,

E) Ak dostáva učiteľ vo výslužbe ren
tu z pcrvinného alebo zákonitého úrazové
ho poistenia (zaopatrenia), skracuje sa 
výslužné o čiastku, o ktorú je úrazový dô*  
chodok g výslužným vyšší ako najväčšia 
penzijná základňa, klorú by učiteľ dosia
hol, keby ostal v tom istom služobnom 
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postavení. Okrem tôho platia v tejto veci 
aj ustanovenia § 163, ods. 2 a 4 plato
vého zákona.

(u) Na učiteľských čakateľov vzfahujú 
6a ustanovenia predošlých odsekov so 
zmenou, že miesto výhody v nich určenej 
nastupuje priznanie výslužného v najniž
šej miere výslužného učiteľa tej istej ka
tegórie.

§ 55.

(l) Ak umrie učiteľ na úraz, ktorý 
utrpel bez svojho úmyselného zavinenia 
a ak sú dané predpoklady § 54, ods. 2, 
písm. a) až d), môže Ministers tvo škol
stva a nárudnej osvety za okolností hod
ných mimoriadneho zreteľa povoliť jeho 
pozostalým vyššie ako pravidelné zaopa
trovacie platy až do paldruhanásobnej 
výšky týchto platov.

(=)Ak umrie učiteľský čakateľ na úraz, 
ktorý utrpel v službe bez svojej úmysel
nej viny a ak sú dané predpoklady podlá 
§ 54, ods. 2, pism. a) až d), dostanú jeho 
pazoslali zaopatrovacie platy v tom prí
pade, ak by im patrily, keby čakateľ už 
bol učiteľom,a lo vdova — vo výške na^niii- 
šej výmery vdovskej penzie po učiteľovi, 
siŕoly — príspevok na výchovu, alebo si- 
■roltskú penziu, vyplývajúcu z uvedenej 
vdovskej penzie,

(3) Ak dostávajú pozostalí po učitelovi 
alebo po učiteľskom čakateľovi rentu z 
povinného alebo zákonitého úrazového 
poistenia (zaopatrenia),.skracujú sa ich za
opatrovacie platy o isumu, o ktorú je úra
zový dôchodok 60 zaopatrovacími plalmi 
vyšší ako poldruhanásobok zaopatrova
cích platov. Okrem toho platia v tejto ve
ci aj ustanovenia § 163, ods. 2 až 4 pla
tového zákona.

§ 56.

(')Úmrtné (pohrebné] patrí vdove. Ak 
sa manželia vzdali manželského spolu- 
žilia) nemá vdova nárok na úmrtné, iba 
ak by boli žili oddelene len pre výchovu 
detí, zo zdravotných príčin, z hospodár*  
6kych alebo podobných dôvodov, ktoré 
nespočívajú v ich osobných vzťahoch.

ド)Ak niet po učiteľovi oprávnenej 
vdovy, úmrtné patrí rukou spoločnou a 
nerozdielnou predovšetkým manželským 
potomkom, o ktorých sa istarai umretý 
učiteľ, a ak ich niet, lým manžel-ským 

potomkom, ktorí uhradili trovy stavu pri
meraného pohrebu z vlastných prostried
kov, alebo — ak bolo ináč postarané o 
pohreb — ktorí opatrovali umretého v 
jeho poslednej chorobe pred smrCou.

C) Ustanovenia druhého odseku platia 
obdobne v prospech zákonitých dedičov 
po slobodnom alebo ovdovelom bezdet
nom učitelovi.

(ソ Vo všetkých ostatných prípadoch 
možno úmrtné celkom alebo čiastočne po： 
valiť osobám, ktoré preukážu, že uhradily 
zo svojho pohrebné výdavky alebo že opa- 
trovaly umretého v jeho poslednej cho
robe až do smrti.

§ 57.

(リ Normálne výslužné (odstupné) vy
počíta sa podľa dát uvedených v osob
nom výkaze.

ド)Ak 6a domáha učiteí nároku na vyš
šie výslužné, nadobúda ho len odo dna, 
ked uplatní a preukáže tento nárok, vy
jmúc prípad, žeby mohol dokázať, že ne
má viny na neúplných alebo nesprávnych 
zápisoch v osobnom výkaze. Penzijný 
dekrét má absahovaC poučenie v tomto 
smysle.

C) Toto ustanovenie platí v obdobnom 
smysle)ak uplatní učiteľ nárok na výsluž
né, ktoré mu podľa dát osobného výkazu 
nepatrí. Čiastka odstupného, ktorú už 
azda vybral, srazí sa v takomto prípade 
v primeranej lehote z penzie, ktorá sa pri
znala dadatočne.

IV. DIEL.

Zmeny v služobnom pomere 
a jeho zrušenie.

* Preloženie*

§ 58.

(')Učiteľa možno — so zachovaním 
ustanovení § 26, ods. 3, pism. a) až d) zá
kona č. 308/1940 SI. z. — preložiť na hoc
ktoré služobné miesto jeho alebo iného 
cdboru, ktoré zadpovedá jeho schopnosti. 
Ale na miesto učiteľa náboženstva možno 
prelcžif len učitela, ktorého pri-slušná cir
kevná vrchnosť uznala za spôsobilého na 
telo miesto a dala mu cirkevnovrchnosten- 
iké poverenie.
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ド)Právo preložiť učitela z úradnej mo
ci podľa predošlého odseku, nakoľko účin
kuje na škole, zriadenej podľa § 4, ode. 6, 
§ 6, ods.1,§ 30, poslednej vety odís.1 zá
kona č. 303/1940 Sl.z.( alebo ponechanej 
podľa § 3t ods. 3 uvedeného zákona, pa
trí úradom (korporáciám, instanovizniam), 
ktoré 6Ú podfa platných predpisov opráv
nené ustanovovať učitela. Preloženie mô
že sa uiskutočnif iba na školu toho i-stého 
rázu a len nakoľko ide o školu, na ktorú 
patrí právo ustanovovať učitera tomu isté
mu úradu (korporáciif ustanovizni),

C) Učiteľovi, preloženému na iné tslu- 
žobné miesto, povolí sa primeraná sťaho
vacia lehota, pričom má sa dbať na slu
žobné záujmy a podlá možnosti prizerať 
na učiteľove osobné pomery.

ľ) Na uprázdnené učiteľské miesta má 
sa zpravidla vypisovať súbeh.

C) Pre udeľovanie učiteľských miest na 
základe súbehového pokračovania platí 
namiesto obsadzóvacích pravidiel čl.IV. 
zákona č. 306/1920 Sb. z. a il toto : Pri 
definiti v-ncm vymenovaní učiteľov na 
systemizované miesta nech sa berie 
ohľad na prvom mieste na služobný vek 
a kvalifikáciu uchádzačov pre služobné 
miesto, o obsadenie ktorého práve ide; na 
druhom mieste treba hľadieť na rodinné 
pomery uchádzačov, na fažkosti ich dote
rajšej služby a na ich zdravotný stav. 
Uchádzačovi služobne mladšiemu možno 
daC prednosť len vtedy, ak je kvalifikova
ný lepšie ako uchádzač služobne starší.

§ 59.
f1) Učiteľovi, ktorý má nárak na pravi

delné sťahovacie platy, zaplatí sa okrem 
nich náhrada nájomného, ak nemohol za
včasu daf výpoved, takže musel za svoj 
doterajší byt zaplatiť nájomné za čas, pre- 
eahujúci deň úplného vyprázdnenia bytu. 
Náhrada nájomného vymeria sa — ak sa 
učiteľ neubránil škody tým, že dal byt do 
ďalšieho prenájmu — čiastkou nájomného, 
ktoré pripadá na označený čas, ale naj
viac vo výške trojnásobnej me<sačnej c】ast- 
tky doteraišieho činovného. Ak niet práv
nych prekážok, má učiteľ ponúknuf bez 
výhrady byt dnom vyprázdnenia úradu, 
ktorý mu bol dosiaľ služobne priamo nad
riadený (§ 154), na prípadné Doužitie； ináč 
prepadne jeho nárok na náhradu nájom
ného.

F) Ustanovenie ods.1,platí, pokým sa 
znova neupraví náhrada služobných vý
davkov podľa § 27 učiteľského zákona.

Služba v štátnych úradoch.

§ 60.

0) Za akých predpokladov, možno štá
tom plateného učitela prideliť do služ
by v niektorom ústrednom úrade alebo 
v úrade, prípadne pri orgáne, podriade
nom tomuto úradu určí minifiter školstva 
a národnej osvety v dohode sa zúčastne
nými ministrami, alebo — nakolko ide 
o učiteľa, ustanoveného na cirkevnú ško
lu —v dohode s patričnou cirkevnou 
vrchnosťou.

ド)Učitelia, povolaní do služby podľa 
ods.lt hlásia a oznamujú všetko, čo by 
mali oznámiť podľa predpisov tejto prag
matiky orgánu a úradu služobne priamo 
nadriadenému (§§ 153 a 154), prednostovi 
úradu alebo orgánu, ktorému sú služobne 
pridelení.

(3) Pre filužabnú činnosť učitefov, ktorí 
sú povolaní do služby podľa ods.1,ak to 
nie je výkon učiteltskej služby, ako aj pre 
iné ich povinnosti platia obdobne pred
pisy pre štátnych úradníkov.

§ 61.

円 Ak 6a učiteľ vymenuje na služobné 
mie<sto v úradníckej kategórii, v ktorej je 
pre uistanovenie prsdpi-sané predbežné 
vzdelanie, zodpovedajúce stupňu jeho 
predbežného vzdelania (§ 74, ods. 2. pla
tového zákona), dostane v platovej stup
nici, v ktorej je 6y«stemizované jeho slu
žobné mie«to, služné, ktoré sa rovná čo do 
výšky jeho doterajšiemu služnému. Ak niet 
v tejto platovej stupnici takého služného, 
dostane álužné najbližšie vyššie, a ak niel 
ani takého, siužné v tejto stupnici naj
vyššie.

(2) Pre platové zaradene úradníkov, 
ustanovených z učiteLských o'sôb na mie
sta, syistemizované vo vyššej pomocnej 
skoLskej a osvetovej službe v škôldozor
ných úradoch, platí § 11 vládneho naria
denia č. 358/1940 SL z.

(3) Ak sa vráti úradník, ktorému 6a vy
meral plat podľa predošlých odsekov, do 
učiteľskej služby, vymeria sa mu služné, 
ako keby vôbec nebol opustil učiteľskú 
službu.

Výmena služby*
§ 62.

P) Pri povoľovaní výmeny služby, kto
rú si žiadajú dvaja učitelia rovnakej kate-
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gôríe, ktorých podľa platných predpisov 
ustanovuje Ministenstvo školstva a národ
nej asvety, postupuje sa obdobne podľa 
§ 26, odá. 3( pism. a) zákona č. 308/1940 
SI. z,

ド)Povoliť výmenu služby dvom uči
teľom náboženstva možno len so súhla
som príslušných cirkevných vrchností, 
*v ktorých obvode sú miesta, čo ide a ich 
výmenu;

(3) O výmene služby dvoch učiteľov 
rovnakej kategórie, ktorých ustanovuje iný 
úrad (korporácia, ustanovizeň) ako Mini
stenstvo školstva a národnej osvety, roz
hoduje:

a) ak ide o učiteľov rehoTných škôl, po
nechaných podľa § 3, ods. 3 zákona č. 
308/1940 SI. z., príslušná cirkevná (rehof- 
ná) vrchnosť,

b) ak ide o učiteľ0vt uvedených v § 26 
prvej vete ods. 2 zákona č. 308/1940 SI. z., 
úrad (korporácia, ustanovizeň), ktorý (kto
rá) je podľa platných predpisctv oprávne
ný (oprávnená) týchto učiteľov ustano
vovať.

P) Výmena služby podľa od&. 3, písm. 
b) — ak ide o učiteľov, z ktorých každý je 
v služobnom pomere s iným udržovateŕom 
školy — môže sa uskutočniť iba v prípade 
súhlasného rozhodnutia oboch udržovate- 
Tov.

Dovolenka poslancov Snemu.

§ 63.

Učiteľ, vyvolený za poslanca Snemu, 
dáva sa v smysle § 17 ústavného zákona 
č. 185/1939 SI, z. po složení poslaneckej 
prísahy na dovolenku na čas trvania man
dátu.

§ 64.

Podrobnosti o platových a služobných 
pomeroch ucítefov na čas trvania ich po
slaneckého mandátu určí v smysle § 17, 
ods. 2 ústavného zákona č. 185/1939 SI. z. 
osobitný zákon.

Dovolenka s čakatefiiým.

a národnej o«vety, niet v súvisleeti 6o zme
nou organizácie služby dočasne nijakého 
miesta alebo ak nastanú okolnosti, pre 
ktoré z dôležitých služobných dôvodov 
nie je prípustné, aby taký učiteľ ďalej ko
nal službu na mieste, ktoré by zodpove
dala jeho služobnému postaveniu a jeho 
schopnostiam, môže ho Ministerstvo škol
stva a národnej osvety dať na dovolenku 
s čakateľným, ak ho nemožno vhadne za
mestnať ani použitím §§ 8 a 27 zákona, 
č. 286/1924 Sb. z. a n. o úsporných opa
reniach vo verejnej správe*

§ 66.

(り UčiteT na dovolenke e čakateíným 
má nárok na plné služné (adjutum), ktoré 
dostával naposledy, spolu s prípadným ria
diteľským alebo iným prídavkom vpočíta- 
teľným do penziijnei základne. Ale ak do- 
sahuie normálne výslužné, ktoré by mu 
patrilo, keby sa preložil na odpočinok, 
vyššiu sumu, poukáže sa na výplatu táto 
vyššia suma.

C) Čas, strávený na dovolenke 6 čaka- 
teľným, je započítateľný pre výmeru vý
služného.

(3) Učitefa na dovolenke <s čakateľným 
možno hockedy pavolaE do činnej služby. 
Ak sa tak stane, je povinný na úradný prí
kaz podrobiť 6a prehliadke úradného leká
ra, aby 6a preskúmalo, či je schopný pre 
službu.

(*)  Ináč treba učiteľov na dovolenke 
6 Čakateľným klásť na roveň s učiteľmi na 
dočasnom odpočinku. “

Preloženie na dočasný odpočinok 
(kvieskovanie).

§67.

f1) Definitívni učitelia a učiteľskí čaka
telia majú nárok, aby boli daní na dočasný 
odpočinok, keď sú neschopní služby, ale 
ak pritom dá 6a predvídať, že znova na
dobudnú schopnosť konať službu,

p) Nárok podfa ods.1 patrí definitív
nemu učiteľovi alebo učiteľskému čakate- 
Tovi i bez preukázania služobnej neschop
nosti, ak sa dal na dovolenku s čakateľ- 
ným.

§ 65.

Ak pre definitívneho učiteľa alebo uči
teľského čakateľa, ktorého podfa platných 
predpisov ustanovuje Ministerstvo školstva

§ 68.

(り Definitívny učiteľ alebo učiteľßký 
čakateľ preloží 6a z úradnej moci na do- 
ča£ný odpočinok:
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a) ak je pre chorobu viac ako rok ne
prítomný v službe, alebo

b) ak bola treba povoliť mu pre choro
bu viac ako dva roky sníženie jeho vyučo
vacej povinnoíti na polovicu alebo pod 
polovicu jej normálnej miery, alebo napo
kon

c) ak je na dovolenke s čakaterným a 
nebol do troch rokov povolaný do služby, 
a ak niet v týchto prípadoch (a až c) pod
mienok pre jeho preloženie na odpočinok 
trvalý.

ド)Ked isa počíta jednoročná neprítom
nosť v službe pre chorobu podľa ods.1., 
písm. a), nepokladá sa čas, strávený medzi
tým na dovolenke, za prerušenie. Pri ak
tívnej službe medzitým treba obdobne 
použif ustanovenia § 44, 0ds. 3.

C) Keď 6a počíta dvojročné trvanie sní- 
ženia učebnej povinnosti podľa 51s.1, 
písm. b)t treba pokladať učiteľskú službu 
6 pravidelnou učebnou povinnosťou, ležia
cou medzitým, len vtedy za prerušeniet 
ak trvala aispoň polovicu času, odslúžené
ho so zníženou vyučovacou povînnoâfou.

§ 69.

(*)  Učitelia, daní na dočasný odpočinok 
pre služobnú neischopnosf, sú povinní pod
robiť sa na úradný príkaz prehliadke úrad
ného lekára, aby sa vyšetrilo, či ešte trvá 
neschoFpnosť konaf službu. Pri tomto vy
šetrovaní treba najmä hladief i na činnosť 
penzionovaného učiteľa na dočasnom od
počinku.

ド)Ak nadobudne učiteľ na dočasnom 
odpočinku znova schopnosť konať službu, 
má na úradné vyzvanie nastúpif na miesto, 
ktoré zastával naposledy, alebo na iné 
miesto, ktoré 6a mu azda určí podľa § 58, 
pričom platí obdobne odfi. 2 uvedeného 
paragrafu.

(3) Predpisy vládneho nariadenia č. 
380/1938 Sb. z. a n. (čafiť druhá, „zmena 
niektorých predpisov o odpočívnych a za
opatrovacích platoch") vztahujú sa í na 
učiteľov v dočasnej výslužbe.

§ 70.

(')Čas, strávený na dočasnom odpočin
ku, nie je započítateľný pre postup do vyš
ších stupňov služného (adjúta). Ak je uči
teľ znova aklivovaný, zaráta sa čast 
strávený pred kvies»kovanim, pre priznanie 
najbližšieho zvýšenia služného, ak bol pre 
taký postup vôbec započítateľný.

(=)Ak bol učiteľ daný na dočasný od
počinok s od&tupným a ak bol znova akti
vovaný v るafe, podľa ktorého sa odstupné 
vypočítalo, vyberie sa príjem, a ktorý do
stal viac, najneiskôr do dvoch rokov sráž- 
kami zo služného.

Preloženie na trvalý odpočinok 
(penzionovanie).

§ 71.

P) Definitívni učitelia a učiteľskí čaka*  
telia majú nárok, aby boli daní na trvalý 
odpočinok, ak sú neschopní konaf službu 
a ak je vylúčené, že by znova nadobudli 
služobnú schopnofif.

(2) Nárok podľa ods.1 má definitívny 
učiteľ alebo učiteľský čakateľ i bez pre
ukázania služobnej neschopnosti, ak pre
kročil 60. rok života, alebo ak bol aspoň 
za tri roky na dovolenke s čakateľným ale
bo na dočasnom odpočinku.

§ 72.

í1) Definitívny učiteľ preloží 6a z úrad
nej moci na trvalý odpočinok, ak bol cel
kový posudok jeho kvalifikácie nepretrži- 
te za tri roky „neuspokojivý".

ド)Definitívneho učiteľa alebo učiteľ
ského čakateľa možno preložiť z úradnej 
moci na trvalý odpočinok, ak je trvale ne
schopný riadne zastávať svoje služobné 
miesto, potom ak prekročil 60. rok svojho 
veku a má — ak nejde o učiteľa, ktorý je 
už na dočasnom odpočinku — zákonitý ná
rok na plnú penziu. Pri určení nároku na 
plné výslužné hľadí 6a i na vojenné polro
ky podľa § 1 zá'kona č. 457/1919 Sb. z. 
a n. (§ 20( ods.1 vl. nár. č. 380/1938 
Sb> z. a n.).

(3) Ustanovenie § 69, ods. 2 a 3 platí 
obdobne.

Pokračovanie pri preložení na odpočinok 
(na dovolenku s čakateľným).

§ 73.

(り UčiteL ktorý žiada, aby bol daný 
na odpočinok, podrobí sa prehliadke úrad
ného lekára, pričom tomuto lekárovi ozná
mi cieľ prehliadky, ako i potrebné dáta 
o svojom služobnom postavení. Úradný le
kár pošle svoje dobrazdanie o príčine, 
stupni a pravdepodobnom trvaní služobnej
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C) Prijatie takého osvedčenia možno 
viazať na podmienku( že učiteľ úrad riad
ne odovzdát a možno ho len vtedy odo
prieť, ak je učitef v disciplinárnom vy
šetrovaní alebo ak má peňažné záväzky, 
čo vznikly zo služobného pomeru.

(*)  Skutočne vystúpif zo služby možno 
zpravidla len na konci niektorého polro- 
Čia školského roku.

(°) I učiteľ na odpočinku môže dobro
voľne vystúpiť z tohlo pomeru.

§ 77.

C) Vyhlásenie, že učiteľ vystupuje zo 
služby, platí za prijaté, ak 6a prijatie ne
odoprelo do štyroch týždňov.

(3) Pre vystúpenie učiteľov, uvedených 
v § 76, ods. 2, písm. a), zo služby, platia 
za účinnosti nariadenia s mocou zákona 
č. 355/1940 Sl. z. a prípadných neskor
ších noriem, predlžujúcich jeho platnost, 
predpisy tohto nariadenia.

§ 78.

Strata ßlovemského Štátneho občian
stva kladie sa na roveň s dobrovolným vy
stúpením zo služby.

§ 79.

Ak nemal učiteľský čakateľ po dva ro
ky, idúce za sebou, kvalifikáciu aispoh 
‚tUSpokojivú** , prepustí sa zo služby,

§ 80.

(り Vystúpením zo služobného (penzij
ného) pomeru stráca učiteí pre seba i pre 
svojich príslušníkov všetky oprávnenia, 
práva a nároky, vyplývajúce z tohto po
meru.

(2) Prepustením zo služby alebo uplynu
tím času, určeného v ustanovovacom de
kréte, fitráca učitef pre seba i pre svojich 
príslušníkov všetky oprávnenia, práva a 
nároky, vyplývajúce z tohto služobného 
pomerUi ak sa 6 ním alebo 6 jeho prísluš
níkmi nenaložilo podľa § 92 pri prepuste
ní priaznivejšie,

C) Pre rozviazanie služobného pomeru 
vydatých učiteliek platia predpisy zákona 
č. 150/1940 Sl. z.

priamo nadriadenému (§ 154), M.inißterstvo 
školstva a náro>(inej osvety môže v po
chybných prípadoch daf preskúmať sve
dectvo úradného lekára1, a preto daf učite
la ďalej 'lekársky vyšetrovať.

(2) Skôr ako sa zamietne žiadosť o pen
zionovanie alebo kvieskovanie, treba uči- 
teíovi písomne oznámiE pochyby, ktoré 
vzniká他 o jej prípustnosli, pričam ®a má. 
učiteľ vyssať, alby &a o nich do šlrná-sť dní 
vyslovil.

(3) Ak zmešká učiteľ lehotu( stráca 
právo, aby bol o nich vypočutý.

§ 74.

Ak je úmysel dať učiteľa na odpočinok 
n úradnej moci, má sa o tom predovšetkým 
písomne upovedomiť a majú sa mu ozná
miť dôvody s dodatkom, že môže do 
štrnásť dní podaf námietky. O takých ná
mietkach zavedie sa potrebné vyšetrova
nie. Ak učiteľ nepodá námietkyt postupu
je sa tak, ako by bol 6ám žiadal o prelo- 
ienie na odpočinok.

§ 75.

Ustanovenie § 74 má sa používať 
obdobne, ale ide o preloženie učiteľa na 
dovolenku s čaltaWným alebo na dovolen- 
ku podfa § 63.

Zrušenie služobného pomeru,

§ 76.

(】)Učiteľ má právo vyhlisif, že vystu
puje zo služobného pomeru, ak neprevzal 
opačný záväzok. Toto vyhlásenie musí pí
somne podať na úrad učiteľovi služobne 
priamo nadriadený (§ 154).

ド)K účinnosti učiteľovho osvedčenia, 
že vystupuje zo služobného pomeru, tre
ba, aby ho prijalo:

a) Ministerstvo školstva a národnej 
O6velyt ak ide o učiteľov, ktorých ustano
vuje toto miniisterstvo (§ 26, ods. 3, písm. 
a) a b) zák č. 308/Ì940 Sl. z.),

b) pri ostatných učiteľoch úrad (korpo
rácia, ustanovizeň), ktorý (ktorá) je podfa 
platných predpisov oprávnený (oprávne
ná) učitela ustanovovať.
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V. DIEL.
Ako s a stíha porušenie 

povinností.

Disciplinárna zodpovednosť.

§ 81.

í1) Učitelia, ktorí porušia svoje istavov- 
ské a úraďné povinnosti, potrescú sat ne
hradiac na ich zodpovednosť podfa trest
ného zákona, poriadkovými alebo discipli
nárnymi trestmi podfa toho, či sa poruše
nie povinností javí len ako porušenie po
riadku, alebo — so zretefom na to, že bo
ly poškodené alebo ohrozené štátne záuj
my, záujmy uditefského povolania alebo 
školské záujmy, so zretefom na spôsob 
a závažnosť poklesku, na opakovanie sa 
alebo na iné priťažujúce okolnosti — ako 
služobný prečin.

(2) Pri učiteľoch, ustanovených na cir
kevných školách, treba za poškodenie ale
bo ohrozenie školských záujmov podfa 
ods.1 pokladať aj prípady, ak učitef:

a) štve proti cirkevnému rázu školy,
b) hláisa náuky, ktoré sa protivia ná

ukám jeho cirkvi, alebo cirkvi, ktorej ráz 
má škola (pobočka menšinovej cirkvi), čo 
na nej účinkuje,

c) naruší zákony (nariadenia) prísluš
nej cirkvi pohoršujúcim spÔ5obomf najmä 
ak pri uzavretí manžels tva nezachová zá
kony (nariadenia) príslušnej cirkvi.

(*)  Pri učiteľoch, čo 6a zaviazali konať 
cirkevno-kantanské povinnosti, za poško
denie alebo ohrozenie*  školských záujmov 
podfa ods.1 treba pokladať i prípady, ak 
učitef prejaví hrubú nedbalosť pri plnení 
povirmosli cirke'Viio-kaatorských.

§ 82.

(り Učitefov, ktorí sú poslancami Sne
mu, nemožno vôbec stíhaf pre ich hlaso
vanie v Sneme alebo v snemových výbo
roch. Pre výroky, ktoré tam vyriekli, pod
liehajú len disciplinárnej moci Snemu.

(=)Pre hocaké disciplinárne stíhanie 
učitefa-poslanca je potrebný súhlas Sne
mu. Ak Snem odoprie daf súhlas( stíhanie 
sa navždy vylučuje.

§ 83.

(l) Touto služobnou pragmadikou nie je 
dotknuté právo predstaveného (§ 155) vy

slovovať výčitky podriadeným služobným 
miestam, vyčítať podriadeným učitefam 
neprístojnosti vo výkone ich učitefskef 
•služby alebo v ich služobnom chovaní ea, 
ani oprávnenie nadriadeného úradu ukla
dať im podfa platných predpisov náhradu 
nákladov alebo škôd.

(2) Ak je učitef na základe služobného- 
pomeru odisúdený administratívnym výme
rom na náhradu Škady, môže do tridsať 
dní potom, čo administratívny výmer na
dobudol právnu moc, popierať ten nárok 
určovacou žalobou proti štátu, a to na sú
de vecne i miestne príslušnom v (om čase( 
ked 6a mu doručil výmer. Na túto žalobu 
vzťahujú sa predpisy zálc. čk 1/1911 
súdny poríadiok). Ak sa vyhovie žalobe^ 
stráca výmer na náhradu ú&nno«f.

§ 84.

Poriadkové tresty sú:
a) výstraha,
b) výčitka.

§ 85.

(')Právo uložiť poriadkový trest patrí 
—okrem disciplinárnej komisie — úradu 
služobne priamo nadriadenému (§ 154), 
ako aj Ministerstvu školstva a národneí 
osvety a prednostom oboch uvedených 
úradov.

(=)Skôr ako sa uloží poriadkový trest« 
obvinenému učitefovi 6a poskytne príleži
tosť, aby sa písomne alebo ústne ospra
vedlnil.

(3) Uložený poriadkový trest oznámi sa 
učiteľovi písomne i s dôvodmi,

P) Poriadkové tresty sa nezapisujú do 
osobného výkazu.

§ 86.

f1) Proti poriadkovému trestu, ktorý 
uložil úrad služobne priamo nadriadený 
(§ 154) alebo jeho prednosta, môže učitef 
podaf do šlrnáisť dní eťažnosť na úrade 
služobne priamo nadriadenom, prostred
níctvom orgánu služobne priamo1 nadria
deného (§ 153).

(°) O sťažnosti rozhoduje Ministerstvo 
školstva a národnej osvety is vylúčením 
ďalšieho opravného prostriedku.
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Disciplinárne tresty,

§ 87.

C) Disciplinárne tresty sú:
a) pokarhanie,
b) vylúčenie z dosiahnutia najbližšie 

■vyššieho istupňa služného (adjúta, odme
ny)»

c) vylúčenie z postupu do vyššieho 
«tupňa islužného (adjúta, odmeny)j

d) sníženie ‚služného (adjúta( admeny)/
e) preloženie na odpočinok so sníže- 

ným odpočivným piatomi
f) prepustenie zo služby.
(2) Disciplinárne tresty možno uložif 

len rozsudkom príslušnej disciplinárnej 
komisie na základe riadne vykonaného 
disciplinárneho pokračovania.

E) Disciplinárne rozsudky nemožno 
administratívnym opatrením ani meniE, 
ani zrušif,

§ 88.

(り Vylúčenie z dosiahnutia najbližšie 
vyššieho služného (adjúta, odmeny) [§ 87, 
od<s.1,písm. b)] i z postupu do vyšších 
fitupnov služného (adjúta, odmeny) [§ 87, 
ods.1,písm. c)] nemožno vysloviť na viac 
ako tri roky.

(2) Vylúčenie z dosiahnutia najbližšie 
■vyššieho služného (adjuta, odmeny [§ 87, 
ads.1,písm. b)]t odkladá len vyšší príjem, 
ktorý vyplýva z postupu na najbližšie 
vyšší stupeň.

(3) Vylúčenie podlá § 87, ods.1,pi-sm. 
b) spomaľuje dosiahnutie najbližšie vyš
šieho stupňa služného (adjúta( odmeny) a 
vylúčenie podľa § 87, ods.1,písm. c) 
■spomaľuje postup do všetkých vyšších 
stupňov služného (adjúta, odmeny) o celú 
leholu, určenú rozsudkom, i keď nárok 
na postup nadobudol učitef už pred práv
nou mocou rozsudku; pri výpočte tejto 
lehoty nerátajú sa obdobia, ktoré nie sú 
započítateľné pre postup do vyšších stup
ňov služného (adjúta, odmeny).

§ 89.

(り Zmenšenie služného (adjúta, odme
ny) možno uložif najviac na tri roky. Sráž
ka sa určí v rozsudku najviac n-a 25°/u,

Pokým trest trvá, je vylúčený postup 
do vyšších <stupňov služného (adjúta, od
meny).

(3) Ak ide učitef na odpočinok skôr, 
než uplynie Čas trestu, zmenší sa na zvy
šok času treciu kvóta služného va výsluž- 
nom v tej percentnej výmere, aká sa urči
la v disciplinárnom rozsudku.

§ 90.

V prípadoch §§ 88 a 89 nemožno uči- 
teľa, postihnutého trestom, ußtanovif pred 
uplynutím času, určeného v rozsudku, 
za riaditeFa alebo pedagogického správcu 
(§ 39).

§ 91.

(l) Preloženie na odpočinok z trestu 
môže sa staf alebo na určité obdobie, ale
bo natrvalo. Srážka z pravidelného vý
služného (oidsťupjié'ho) vymeria sa najviac 
vo výške 50% (§ 15 vl. nár. č. 380/1938 
Sb. z. a n.).

『)Ked uplynie časf určený di-sciplinár- 
nym rozsudkom, má 6a £ učiteľom naložiť 
tak, ako keby bol v čase, keď disciplinár
ny razisudok nadobudol právnu moc, daný 
podľa § 68 na dočasný odpočinok.

§ 92.

(リ Ak sa učiteľovi prisúdil trest pre
pustenia, môže sa mu pri preukázanej nú
dzi povoliť v disciplinárnom rozsudku buď 
doživotne, buď na určitý čas bežný prí
spevok na výživu, a to najviac do polo
vice sumy, ktorá by mu patrila ako nor
málne výslužné, keby bol preložený na 
odpočinok.

(2) Nevinným príslušníkom prepuste
ného učiteľa možno za okolností, hodných 
zreteľa, priznať v rozsudku príspevok na 
výživu najviac vo výške ich normálnych 
zaopatrovacích platov, ak by <sa im v prí
pade jeho úmrtia pri začiatku právnej 
moci rozsudku priznal nárok na zaopatro
vacie platy. Príspevok na výživu možno 
povoliť od úmrtia prepusteného učiteľa a 
ak sa nepoužilo ustanovenie prvého od
seku, už i od zastavenia jeho platu.

f) Zákonité predpisy o strate výsluž
ného a zaopatrovacích platov pre odsú
denie trestným súdom platia i pre tieto 
príspevky na výživu.



960 Slovenský zákonník セ•244.

§ 93.

(*)  Pri určení dkciplinámeho trestu 
treba 6 prípadu na prípad hfadief na zá- 
važnosf filužobného previnenia a na ško
dy, ktoré z neho vznikly, ako i na stupeň 
viny a na to, ako sa učitef v celku cho
val dosiaľ,

(ľ) Trestné ustanovenia osobitných 
predpisov, v ktorých sa hrozí určitými 
disciplinárnymi trestmi pre isté porušenia 
povinností, stáčajú platnosť.

Disciplinárne komisie 
a strany.

Disciplinárne komisie.

§ 94.

Na vykonávanie disciplinárneho po
kračovania zriadia sa na Ministerstve 
školstva a národnej osvety:

a) disciplinárna komisia prvej stolice, 
b) hlavná disciplinárna komisia.

Príslušnosť.

§ 95.

Disciplinárna komisia prvej stolice 
[§ 94, písm. a)] rokuje a rozhoduje ako 
prvá stolica v disciplinárnych veciach 
učiteľov, ustanovených na cirkevných a 
obecných ľudových školách a vo veciach, 
pridelených jej podľa § 157.

ド)Hlavná disciplinárna komisia [§ 94, 
písm. b)] rokuje a rozhoduje:

a) s konečnou platnosťou v disciplinár
nych veciach učitelov, ktorí sú služobne 
pridelení na Ministerstva školstva a ná
rodnej osvety alebo na škôldozorné úrady,

b) ako druhá stolica v disciplinárnych 
veciach, o ktorých rokuje a rozhoduje 
disciplinárna komisia prvej stolice.

§ 96,

C) Príslušnosť sa určuje podľa služob
ného upotrebenia učiteľa v čase, v kto
rom sa. disciplinárne pokračovanie zavá
dza, a to aj vtedy, ak sa obvinený učiteľ 
dopustil služobného prečinu, kladeného 
mu za vinu, v niektorom lyedoMlom verej
nom služobnom pomere, upravenom ináč. 
V týchto prípadoch treba služobný prečin 
a jeho trestnosť posudzovať predovšetkým 
podľa lých služobných predpisov, ktorým 

1 obvinený učiteľ podliehal v filužobnont 
pomere v čase, keď sa previnil proti po*  
vinnosti. Lež pri rozsudku treba vziať do 
úvahy aj áposobilosť a dôveryhodnosť uči
teľa 60 zreteľom na jeho terajšie služob
né postavenie. Vo veci premlčania ®tíha- 
teľnosti služobných prečinov, uvedených, 
v § 111,platia ustanovenia trestného súd
neho poriadku.

(?) V sporoch o prúslušnosf rozhoduje 
hlavná disciplinárna komisia.

Složenie dísciplínániych komisií.

§ 97.

円 Disciplinárne komisie (§ 94) sa skla
dajú z predsedov a ich zástupcov, ako 
aj z potrebného počtu členov.

(=)Členovia sú podľa zásady paritného 
zastúpenia štátu a cirkví jednak vymeno
vaní Ministerstvom školstva a národnej 
osvety, jednak vyslaní príslušnými vrch- 
nosťami cirkví [§ 26, ods. 3t písní, e) zák. 
č. 308/1940 Sl. z.]. Vymenovaných členov 
vyberá Minísteristvo školstva a národnej 
osvety jednak zo svojich úradníkov v prá
ve vzdelaných, jednak zo svojich škol
ských odborníkov a okrem toho z prísluš
níkov učiteľského stavu tak, aby podľa 
možnosti každá skupina učiteľstva bola 
primerane zastúpená. Vyslaných členov 
vyberajú vrchností cirkví jednak zo škol
ských odborníkov a jednak z príslušníkov 
učiteľského stavu tak, aby podľa možnosti 
každá skupina učiteľstva bola primerane 
zastúpená.

(3) Predsedov komisií a ich zástupcov 
vymenúva Ministerstvo školstva a národ
nej osvety zo svojich úradníkov v práve 
vzdelaných, respektíve z členov delego
vaných cirkevnými vrchnosťami, a to na 
každé funkčné -obdobie striedavo.

(り Predseda a jeho zástupcovia, ako 
aj členovia senátu disciplinárnej komisie 
prvej stolice nemôžu byf pri rokovaní, po
jednávaní a rozhodovaní o tej istej discip
linárnej veci súčasne predsedom (jeho zá
stupcami) alebo členmi hlavnej discipli*  
nárnej komiisie a naopak.

円 Funkčné obdobie predsedov (ich 
zástupcov) a členov dificiplinárnych komi
sií trvá tri roky. V prípade potreby do
plnia sa discipliráme komisie na zvyšok 
funkčného obdobia podľa zásad predo
šlých odsekov.
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(°) Predsedovia a ich zástupcovia, ako 
aj členovia dkciplinárnych komisií sú pri 
vykonávaní tejto funkcie samostatní a ne
závislí.

Disciplinárne senáty.

§ 98.

C) Disciplinárne komisie rokujú a roz
hodujú v senátoch, ktoré sa skladajú z 
predsedu alebo z jeho zástupcu a zo šty
roch členov.

(3) Senáty disciplinárnych komisií pre 
učitefov, ustanovených na cirkevných hl： 
dových školách (pobočkách menšinovej 
cirkvi], skladajú 6a okrem predsedu ale
bo jeho zástupcu z jedného člena v práve 
vzdelaného, z dvoch školských odborníkov 
a z jedného príslušníka tej istei alebo prí
buznej skupiny učiteľstva, ku ktorej patrí 
obvinený učiteľ. Člen v práve vzdelaný a 
jeden školský odborník určia sa z osôb, 
vymenovaných za členov komi<sií Minister
stvom školstva a národnej osvety, ostatní 
dvaja členovia z osôb, vyslaných do ko
misií vrchnosfami tej cirkvi, ku ktorej pa
tri učitel, proti ktorému sa vedie discip
linárne pokračovanie.

(3) Ustanovenia predošlého odseku 6a 
vzfahujú i na senáty disciplinárnych ko
misií pre učiteľov, ustanovených na obec
ných ľudových školách, ale s -odchýlkou, 
že všetci členovia senátov sa určia z osôb, 
vymenovaných za členov disciplinárnych 
komisií Ministerstvom školstva a národ
nej osvety.

§ 99.
C) Senáty sostavuje podľa § 98 Mini

sterstvo školstva a národnej osvety pred 
koncom roku trvale na celý budúci rok. 
Súčasne ustanoví i potrebný počet ná
hradníkov pre jednotlivé senáty z členov 
príslušnej komisie, a to, ak ide o senát 
pre učiteľov cirkevných škôl, podľa zá- 
6ady paritného zastúpenia štátu a cirkví, 
a určí poradie, podľa ktorého majú ná
hradníci nastupovafi ak niektorý člen se
nátu vystúpi, vylúči sa alebo odmietne, 
alebo ak ho vo vykonávaní jeho funkcie 
hatí choroba, dovolenka alebo iné vážne 
príčiny.

(2) Predsedu senátu určuje Minister
stvo školstva a národnej osvety na každé 
funkčné obdobie senátu striedavo z čle
nov príslušných disciplinárnych komisií 

ním vymenovaných a z členov vyslaných 
cirkevnými vrchnosfami. Predsedom se
nátu môže byf iba člen komisie v práve 
vzdelaný. Ak by takéhoto člena nebolo 
medzi osobami delegovanými cirkevnou 
vrchnosťou, určuje Minißterslvo školstva 
a národnej osvety predsedu z členov ním 
vymenovaných,

§ 100.

C) Disciplinárne senáty sa usnášajú 
väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov roz
hoduje predlseda, ktorý ináč nehlaisuje.

(')Trest prepustenia zo služby možno 
uložiť len vtedy, ak ho odhlasujú všetci 
štyria Členovia senátu.

§ 101.

C) Vecné potreby disciplinárnych ko
misií dodá a kancelárske práce zadováži 
Ministerstvo školstva a národnej osvety.

(2) Ministerstvo školstva a národnej 
osvety určí 6 prípadu na prípad i zapiso
vateľa pre disciplinárne rokovanie zo svo
jich úradníkov v práve vzdelaných.

§ 102.

Ustanovenia §§ 94 až 101 platia pre 
uciteïovj ustanovených na školách národ
ných skupín (§ 30 zák. č. 308/1940 S'l. 
z.) s odchýlkou, že Ministerstvo školstva 
a národnej osvety môže pre nich určif oso
bitnú disciplinárnu komisiu L stolice 
s patričnými senátmi a vymenovať pred
sedu komisie, jej členov, predsedov sená
tov a ich členov zo spôsobilých prísluš
níkov národných fikupín.

Disciplinárni zástupcovia.

§ 103.

(')Na zas tupovanie služobných záui- 
mov, porušených previnením učiteľa, Mi- 
nifiterstvo škoktva a národnej osvety určí 
pri každej disciplinárnej komisii z úradr 
níkov v práve vzdelaných disciplinárneho 
zástupcu spolu 6 potrebnými námestníkmi.

(=)Povinnosťou disciplinárneho zástup
cu pri disciplinárnom pokračovaní je za- 
slávat č est a vážnnsf učiteľského stavu, 
presné konanie učiteľských povinností a 
školské záujmy,
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(3) Dúsciplinámeho zástupcu treba vy
počuť pred každým usnesením komisie, 
aby mohol hájif záujmy, ktoré 6a mu sve- 
rily.

(リ Disciplmámemu zástupcovi možno 
pridať odborníka ako poradcu.

§ 104.

(*)  Üradnici a odborníci, ustanovení za 
členov komisie alebo za disciplinárnych 
zástupcov, vyistúpia, ak <sa stane v ich 
služobnom postavení zmena, ktorou pre
stávajú podmienky pre ich ustanovenie.

ド)Pokým proti úradníkovi alebo od
borníkovi, uvedenému v ods.1,trvá trest
né alebo disciplinárne pokračovanie, ne
smie sa povolať na nijaké úradné rokova
nie disciplinárnej komisie. Ak 6a pokračo
vanie skončí potrestaním úradníka alebo 
odborníka, stráca svoje postavenie a má 
sa za neho povolať na zvyšok funkčného 
obdobia predpísaným spôsobom iný úrad
ník alebo odborník.

Obhajovanie.

§ 105.

C) Obvinený učíte! má právo použif pri 
dificiplinámoín pokračovaní obhajcu z 
úradníkov alebo z učitelov, ktorí sú v čin
nej službe v obvode pôsobnosti discipli
nárnej komisie, alebo z osôb, oprávnených 
obhajovaf v trestných veciach.

(2) Obvinenému učiteľovi na jeho žia- 
od-sf nech určí obhajcu Ministerstvo škol
stva a národnej o<sveLy.

(3) Okrem prípadu, uvedeného v pre
došlom odseku, úradníci ani učitelia nie 
gú povinní prevziať obhajobu. Ne«mú vô
bec nikdy prijaf odmenu a majú voči ob  
vinenému len nárok na náhradu výdav
kov, ktoré sa nevyhnutne a účelne urobily 
v záujme obhajoby.

*

(4) Obhajca má právo predniesť otvo
rene všetko, čo pokladá za vhodné pre za
stúpenie obvineného, a užívať zákonité 
obhajovacie prostriedky. Je povinný za- 
chovávaf mlčanlivosť vo všetkých dôver
ných oznámeniach, ktoré 6a dozvie v úlo
he obhajcu.

Presunutie príslušnosti.
§ 106.

Hlavná disciplinárna komisia môže 
z dôležitých dôvodov na návrh disciplinár

neho zástupcu alebo obvineného učiteTa 
určitú disciplinárnu vec odňať disciplinár
nej komisii I. stolice; v tom prípade vec 
prerokuje a rozhodne o nej s konečnou 
platnosťou hlavná disciplinárna komiisia.

Vylúčenie a odmietnutie.

§ 107.

Pre vylúčenie členov disciplinárnej ko
misie platia obdobne predpisy súdneho 
trestného poriadku. Okrem toho má obvi
nený učitel právo do osem dní po doru
čení odkazovacieho usnesenia odmietnuť 
dvoch členov disciplinárneho senátu bez 
udania dôvodov.

Disciplinárne pokračovanie.
Zavedenie.

§ 108.

Keď sa vykonalo potrebné st-opovanie, 
aby 6a predbežne vysvetlil <stav veci, do
ručí sa disciplinárne udanie služobným 
postupom príslušnej diisciplinárnej komisii. 
Na také stopovanie môže daE podnet tak 
orgán učitelovi služobne priamo nadria
dený (§ 153), ako aj prednosta hocktorého 
nadriadeného úradu.

§ 109.

(')Disciplinárna komisia po vypočuli 
disciplinárneho zástupcu usnesie sa bez 
ústneho pojednávania, či sa má zavieet 
disciplinárne vyšetrovanie. Pred usnese
ním možno nariadiť doplňovacie stopova
nie.

(=)Ak uzná disciplinárna komisia, že 
ide len o porušenie poriadku, môže spisy 
postúpif prednostovi úradu učiterovi slu
žobne priamo nadriadeného (§ 154) alebo 
Gama uložiť poriadkový trest.

(3) Miesto U6neseniat aby sa zaviedlo 
disciplinárne vyšetrovania, môže 6a dis*  
ciplinárna komisia so súhlasom discipli
nárneho zástupcu usniesť aby 6a vec hned 
odkázala na ústne pojednávanie. Pre také 
usnesenie platí ustanovenie § 118.

§ 110.

(り Usneeenie o tom, že sa zavedie d括・ 
ciplinárne vyšetrovanie, doručí sa služob
ným postupom obvinenému učitelovi.



Slovenský zákonník Č, 244. 933

(=)Proti zavedeniu díisciplinárneho vy
šetrovania niet opravných prostriedkov. 
Proti usneseniu disciplinárnej komisie 
prvej stolice, ktorým sa odmieta zaviesť 
vyšetrovanie, môže disciplinárny zástupca 
podaf do štrnásť dní sťažnost na hlavnú 
disciplinárnu komisiu.

§ m.
Ak uzná prednosta nadriadeného úra

du alebo diisciplinárna komisia, že by po
rušenie povinností) kladené učiteľovi za 
vinuj mal stíhaf trestný súd1, má sa to 
•oznámif Štátnemu zástupcovi. Prednosta 
nadriadeného úradu oznámi to i príslušnej 
disciplinárnej komisii. Až do skončenia 
trestného pokračovania disciplinárne po
kračovanie odpočíva.

§ 112.

Ak sa vyniesol proti učitelovi súdny I 
rozsudok Irestný, ktorý podlá platných 
zákonitých predpisov má priamo v zápätí 
etralu úradu, prepustí sa učitef admini- 
slrativne bez ďalšieho pokračovania. Pri
tom platí ustanovenie § 92.

§ 113.

｛り Trestné súdy sú povinné oznamovať 
úradu učitefovi služobne priamo nadria
denému (§ 154), že proti učitefovi 6a za
viedlo trestné pokračovanie a že je na 
neho podaná žaloba, ako aj to, že sa na 
neho uvalila väzba. Tento úrad upovedo
mí o tom služobne príslušnú disciplinárnu 
komisiu.

(2) Po právoplatnom skončení trestné
ho pokračovania pošle trestný súd spisy 
príslušnej disciplinárnej komisii. Ak ide 
o podmienečné odsúdenie platí ust-anove- 
nic § 9, ods. 3 zákona č. 562/1919 Sb. z. 
a n. o podmienečnom odsúdení a o pod
mienečnom prepufitení, v znení čl. L zá- 
kona č. 134/1924 Sb. z. a n.

Vyšetrovanie.

ヽ § 114.

(') Ak bolo usneisené zaviesť discipli
nárne vyšetTOvanie( usitaaioví Ministerstvo 
školstva a národnej osvöly jedného alebo 
niekoľko vyšetrujúcich komisárov z pod
riadených úradníkov v práve vzdelaných.

(=)Úradníkov, ktorí sú povolaní na inú 
činnosf v disciplinárnom pokračovaní, ne
možno uslanovíf za vyšetrujúcich komisá
rov.

(")O vyšetrujúcom komisárovi platia 
obdobne predpisy §§ 104 a 107, prvá veta.

§ 115,

f) Vyšetrujúci komisár vypočuje bez 
prísahy svedkov a znalcov, vystopuje 
z úradnej moci všetky odcolnosti a d Uka
zovacie prostriedky, ktoré sú polrebné na 
úplné objasnenie vecit a dá obvinenému 
pril'ežĹloisC vyslovil 6a o všetkých obvine
niach. Ak sa obvinený zdráha spohipôso- 
bit v pokračovaní j tým ho íiezdrži.

(2) Vyšetrujúci komisár môže požado
vať spoluprácu školských úradov a ústa
vov i úradov verejnej správy vnútornej a 
policajných úra'dov. To sa má stat najmä 
vtedy, ak bývajú svedkovia alebo znalci 
mimo obvod.u okresu', v ktorom je vyše
trujúci komisár, ak nevyhovejú predvola
niu vyšetrujúceho 'komisára, alebo 就 sa 
bez zákonitých dôvodov zdráhajú vypo
vedať.

(a) Úrady verejnej správy vnútomaj a 
policajné úrady majú «pritom postupovať 
podTa predpisov, -vzťahujúcich sa na pred
volávanie a vypočúvanie strán v iýchto 
úradoch,

(り Ak je pre zistenie, pravdy prísažné 
vypočutie jeďnotlivých sved<k(yv alebo znal
cov nevyhmultné, vyšetrujúci komisár môže 
so súhlaisonn Ministersüva školstva a národ
nej osvety požiadaf príslušný okrasný súd 
o prísažné vypočutie,

('*)  Ak ŕde o vypočutie -svedkov a znal
cov, aiko aj o náhrady, ktoré im patria, 
treba obdoKne použiť predpisy trestného 
súdneho ponadku.

§ 116.

(')Disciplinárny zástupca môže na
vrhnúť, aty sa vyšetrovanie doplnilo na
jmä pripojení m nových obvinení.

(2) Aj obvineiný má právo navrhnúť, aby 
sa výkonaly určité slopovamia.

(3) Ak vyše-trujúci komisár pochybuje 
o vhodnosti tohOj aby sa vyhovelo nie
ktorému doplňováciemu návrhu, nech si 
vyžiada usneisenie disciplíiiárnej komisie. 
Na lajké usnesenie 6a vzťahujú ustanove
nia § 110.
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nie sa predvolajú obvíneiný učitel*  — kto
rému sa oznámi odkazovaci'e (zavádzanie) 
usnesenie a soznam členov ditsciplíinánieho 
senátu — a jeho obhajca.

Iつ DisciplinWma komisia môže nanadíť, 
aby sa obvinený ma ústne pojednávajiie do
stavil osoboe.

§ 120.

f1) Pojednávanie nie je verejné; lež ob
vinený učiteľ môže žiadať, aby sa na po・ 
jednávaníe povolil prístup trom učileľom 
alebo trom štátnym úraidníkoni, ktorým dô
veruje,

(2) Porady a hlasovamia pri p-ojednávaní 
a na jeho konci sa konajú v tajnom zasad  
nutí.

*

(3) Zprávy pre verejnfosť o obsahu po- 
jednávanáa sú zakázané.

§ 121.

C) Pojednávanie sa začína prečítaním 
odkazovacieho usnesenia.

ド)Po止om sa vypočuje obvinený a pred- 
vodami svedkovia a znalci a, ak treba, pre*  
čítajú sa zápisnice, napísané v predbež
nom pokračovaní a iné dôležité listiny«

C) Obvinenému (obhajcovi) a discŕplレ 
nárnemu zástupcovi patrí právo vysloviť 
sa o jednotlivých prednesených dôkazoch 
a klásť otázky svedkom i znalcom.

(3 Keď sa skončí dokawjvac加 po'kra- 
čov-aihie, vypočujú sa vývody a návrhy dis*  
ciplinámeho zástupcu a obrana obvinené
ho a jeho obhajcu, Obvineaiý má právo na 
posledné slovo.

Rozsudok*

§ 122.

Disciplinárna komisia pri vynesení roz
sudku má hladief len na čo sa uviedlo 
v úsiLnom pojednávaní. Pri svojom rozhod
nutí nie je viazainá oslobodiz-ujúcim rozsud- 
ko,m trestného súdu a d odkazovači mi pra- 
vidlanú, lež má rozhodnúť podTa svojho 
voľného presvedčenia, nadobudnutého sve
domitým preskúmaním všetkých predne
sených dôkazov.

§ 123.

P) Obvineného učiteľa musí rozsudok 
disciplinárnej komisi« alebo oslobodiť z po-

§ 117.

(り Za disciplinárneho vyšeilrovania mô
že vyšetrujúci komisch ak zistí, že sa to 
srovnáva 6 cieľom polkračovania, povoliť 
obvinenému učiteľovi a jeho obhajcovi-, aby 
neobmedzene alebo čiastočne nazrel do 
spisov.

ド)Ked sa doručilo odkazovacie usne
senie, má obvinený učiteľ a jeho obhajca 
právo nazrieť do spisov, o'krem poradných 
protokolov, a odpísať si ich.

(り Podávať verejnositi zprávy o obsahu 
spisov sa zakazuje.

Odkaz na ústne pojednávanie 
a zastavenie pokračovania.

§ 118.

(り Spisy o skončenom vyšetrovaní do
ručia sa dlscíplmámemu zástupcovi, ktorý 
ich predostrie so svojimi návrhmi discipli- 
námej komisii.

(2) Disciplinárna komisia sa u&nesie bez 
ústneho pojednávania, ak 6a vec odkáže na 
ústne pojednávanie, alebo a'k sa zastaví 
poikračovamie pre síužobný prečin. V tom
to prípade môže sa usniesť i <na opaitreiú 
podlá § 109, ods. 2.

〇 V odkazovačom usnesení musia sa 
presne uviesť jednotlivé obvinenia a na- 
zoačiť opatrenia, ktoré treba urobiť na 
prípravu ústneho pojednávania. Proti od- 
kazovaciemu usneseniu nie je prípustný 
opravný prostriedok.

(*)  Do osem dní po doručení odkazova- 
cieho uenesenia môže obvinený učite! 丽 
disciplinárny zástupca podať ďalšie ná
vrhy, o ktorých rozhodne disciplinárna ko
misia. Proti tomuto rozhadmutiu nepripúš
ťa sa osobitný opravný prostriedok.

p) Usnesenie o tom, že 6a pokračova
nie zastavuje, doručí sa služobným postu
pom 6 udaním dôvodov obvinenému uč ite- 
loví a disciplinárnemu zástupcovi. Proli 
usneseniu disciplinárnej komisie prvej sto
lice, ktorým sa zastavuja disciplinárne vy・ 
seLrovanie( môže disciplinárny zástupca 
podať -do štrnásť dní sťažnosť na hlavnú 
disciplinárnu komisiu.

Ústne pojednávanie.
§ 119.

(り Deň ústneho pojednávania určí pred- 
seda disciplinárnej komisie. Na pojednáva
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rušenia povinmiosti, kboré sa mu pripiso
valo, alebo uznať za vinného,

(2) Ak sa uč í 1er uznal za vinného, musí 
rozsudok obsahovať výrok o dŕsciplinár- 
nom alebo po riadkov o m ireste, ktorý uči- 
leTa postihne.

§ 124.

Ak 6a učiteľ oslobodil alebo ak sa mu 
uložil poriadkový <tres：tf tuhra-dí štát nákla
dy poikracovæniia. Aik fia ucitefovi uložil 
disciplinárny trest, treba v rozsudku určiť, 
či — hladiac na dôkazné návrhy, ktoré 
prednieisalf aďco 風 na jeho majetkové po
mery a na uložený trast — n)á uhradiť ná
klady pokračovainia a v akej miere. Ná
klady, ktoré vynikly privzaitím obhajcu, 
uhradí vždy obvinený učitef.

§ 125.

Rozsudok treba hned vyhlásiť a naj
neskôr do ôsmich dní aj s dôvodmi roz
hodnutia doručiť disciplinárnemu zástup
covi, ako aj obvinenému učitefovi.

§ 126,

(*)  O ústnom pojednávaní napíše sa 
protokol, ktorý má obsahovať mená prí
tomných a priebeh pojednávania vo vše
tkých podstatných bodoch.

(2) O poradách a hlasovaní sa napíše 
osobitný protokol.

C) Obidva protokoly podpíše predseda 
a zapiisavateL

§ 127.

Ak umrie udite] skôr, než rozsudok 
nadobudne právnu moc, alebo ak sa mu 
povolí vystúpiť zo služby, pokračovanie 
6a zastaví.

Odvolanie.
§ 128.

C) Prati rozsudkom disciplinárnej ko
misie prvej stolice môže podaf obvinený 
učiteľ aj disciplinárny zástupca odvolanie, 
a to tak proti výroku o vine a treste, ako 
aj pro ti výroku o náhrade trov.

(a) Odvolanie má odkladný účinok.

(s) Odvolanie na prospech obvineného- 
Ba nepripúšťa, ak 6a mu uložil len poriad
kový trest,

§ 129.

C) Odvolanie má 6a podať predsedovi 
disciplinárnej komisie do štrnásť dní po*  
doručení disciplinárneho rozsudku.

(?) Predseda odmietne odvolanie, ak 
je neprípustné, oneskorené, aleba ak ho- 
podala osoba, ktorá nemá odvolacie： 
právo.

§ 130.

(】)Odvolacia stolica rozhoduje bez; 
ústneho pojednávania:

a) ak pokladá za potrebné doplniť vy
šetrovanie; v tom prípade má sa uložiť 
disciplinárnej komisii prvej stolice, aby 
vykonala doplnenie;

b) ak vyžadujú podstatné chyby po
kračovania, aby sa pokračovanie opako
valo v prvej stolici; v tomto prípade nech 
sa namietaný rozsudok zruší a vec pri
delí znovu disciplinárnej komisii prvej sto
lice;

c) ak 6a odvolanie vzťahuje len na roz
sudok o náhrade trov.

ド)Ak nejde ani o jeden z prípadov, 
uvedených v ods.1,určí predseda deň 
ústneho pojednávania. Na ďalšie pokra
čovanie vzťahujú sa obdobne predpisy o 
ústnom pojednávaní a o rozsudku v prvej: 
stolici.

Vykonanie rozsudku.
§ 131.

P) Ked rozsudok nadobudol právnír 
mg zašle predseda disciplinárnej komi
sie vyhotovený rozsudok i s dôvodmi slu
žobným postupom úradu, ktorý je učite
ľovi priamo nadriadený (§ 154), a ak sa- 
vyslavil trest, obstará jeho výkon prísluš
ným úradom.

(2) Disciplinárne tresty sa zapíšu do- 
osobného výkazu. Pokým platí záznam» 
odpis rozsudku má sa uschovať.

§ 132.

(*)  Po troch rokoch odo dňa, ked roz
sudok nadobudol právnu moct ale nie- 
pred úplným vytrpením uloženého disci-
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plinárneho trestu niá 6a záznam v osob*  
nom výkaze vytrieť z úradnej moci, ak 
mal učiteľ od toho času a<spoň „uspoko
jivú'*  kvalifikáciu.
ド)Ak bol učitef vylúčený z postupu 

co vyšších stupňov služného (adjúta, od
meny), môže Ministerstvo školstva a ná
rodnej osvety povolil len čo sa trest v 
osobnom výkaze vytrel, aby sa vylučova
cia lehota pre dalを postup opäť započí
tavala celkom alebo čiastočne, ak sa uči
teľ choval trvale bezúhonne a ak účinko
val v službe veľmi dabre.

Obnova pokračovania.

§ 133.

Ak sa zavedenie disciplinárneho po
kračovania odmietlo, ak sa pokračovanie 
z iného dôvodu než na základe § 127 za
stavilo, alebo ak bol obvinený učiteľ oslo
bodený, alebo ak 6a mu uložil len poriad
kový treet, možno pokračovanie obnoviť 
v neprospech obvineného na návrh di-scip- 
linárneho zástupcu len vtedy, ak vyjdú 
najavo nové skutočnosti alebo dokazova- 
cíe prostriedky, ktoré samy alebo v spo
jení & dôkazmi skôr podanými môžu ob
vineného učiteľa usvedčiť a odôvodniť ulo
ženie disciplinárneho trestu.

§ 134.

Učiteľ, ktorý bol právoplatne odsúde
ný na disciplináriny trest, alebo jedio zá
konití dedičia môžu žiadaf o obnovu po- 
kiačovania i po vykonaní trestu, ak uvedú 
nové skut'DČn'OSrti alebo dokazovacie pro
striedky, 'kt'OTé samy alebo v spojení s dô
kazmi skôr podanými môžu odôvodniť 
cslobodeiiie alebo uložanie poriadkového 
trestu alebo miesto prepus Unia miernejší 
di-sciplinámy trest.

§ 135.

(り O o¾nove pokračovania, ako aj o 
tom, či sa má odiožif výkan trestu, keď 
bol podaný návrh na obnovu, roz/hodne 
bez ústneho pojednávainia disciplinárna 
komisia, ktorá rozhodla v prvej stolici.

(2) Pro加 rozhodnutiu disciplinárnej ko
misie prvej stolice možno podaf isfažnosf 
do šLroáisf ムj po doručení.

§ 136.

(')Povol'ením obnovy (pokračovania 
zrušuje sa skorší rozsudok v takej mierer 
v akej 0a týka skutku, pre ktorý 6a obno
va povolila.

(2) Obnovou vôitupuje vec zpravidla do 
stavu vyšetrovania. Výkon disciplinárneho 
trestu <má sa odložif.

§ 137.

í1) Ak bol učiteľ, čo sa v jeho prospech 
povolila obnova pokračovania, opäť uzna
ný za vinného, nemožno mu uložif prísnej
ší 'treisít, ako bol trest, uložený 6ko若血 
rozsudlkom. Pri vymeriavaní trestu má sa 
hľadáef na Sst už vytrpený.

(2) Disciplinárna komisiat ktorá pr^u- 
stila obnovní pokračovania na prospech 
obvineného uči'teľaf môže so súhlasom di- 
scip'lináraieho zástupcu hneď vyniesť roz・ 
suddk s miernejším tresUoím aJebo vyslovit 
oslobodenie,

§ 138.

f1) Aik sa disciplinárne pokračovanie 
na základe obnovy zastaví, alebo ak sa 
odsúdený učiteľ dodaitočne oslobodí od 
disciplinárneho trestu, alebo sa odsúdi *len  
na poriadkový trest, nech sa -mu na trovy 
uhradzovateľa oisďbného nákladu . školy 
nahradí, čo strajtil na služobných prífnioch 
neodôvodhi&ným odsiídením.

(2) Ak sa odsúdený učiteľ na základe 
obnovy pokračovania adsúdil na miernejší 
díscŕplináriny trest, môže disciplinárna 'ko
misia vysloviť, aby mu na trovy uhra- 
dzovateľa osobného nákladu školy nahra- 
dily isiužO'bné príjmy, ktorG straitil výko
nom trestu.

(3) Po učiteľovej smrti patrí í jeho po- 
zos taJým, ktorí majú právo na zaopatre
nie, nárolk na náhraidu v takej miere, v 
akej stratili zaopatrenie, ktoré im bol po- 
vinný poskytnúť odisúdený učiteľ.

Uvedenie do predošlého stavu,
§ 139.

(リ Alk sa premeškala lehata na poda
nie opravného iprostriedku, môže odvola
cia stolica obvinetnému učiteľovi povoliť 
uvedenie do predošlého stavu, ak preuká
že, že sa mu ne»advraitnými okolnosfami 
bez jeho viny znemožnilg zachovaf lehotu.
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stupom disciplinárnej komisii, ktorá má 
hned suspenziu potvrdit alebo zrušiť.

§ 142.

Suspendovanému učiteľovi vypláca sa 
počas suspenzie polovica jeho služobného 
platu (adjúta1, odmeny) (§ 14 vl. nár. č. 
380/1938 Sb. z. a n.).

§ 143.
(')Suspenzia sa končí najneskôr prá

voplatným skončením diisciplínámeho po・ 
kračovania.

(a) Ak pres>tan!Ú skôr okoliiositi, pre 
ktoré sa suspenzia nariadila, má discipli
nárna komisia suspenziu zrušif.

§ 144.

C) Disciiplinárna komisia rozhoduje o 
uložení, potvrdení alebo zrušení suspen
zie bez ústneho pojednávania.

(')Proti rozhodnutiu disciplinámej ko- 
misie prvej stolice možno podaf áfažnosf 
do štaásť dni po doničenú Ale sfaznosC ' 
nemá oidk'ladiný účinok.

(a) Pro<li pnedbežnému suspendovaniu 
opravný prostriedok sa nepripúšťa,

§ 145.

C) Ak bol učitef odsúdený na disciple 
námy trestf aliébo ak bol pozbavený svoj
právnosti (§ 140), alebo ak sa suspenzia 
nariadila pre uvaletnie konkurzu alebo pre 
zavedenie vyrovnávacieho pokračovania, 
nerá'ta sa čas susipenzie pre postup do 
vyššieho stupňa lužného (adjúta, odmeny) 
a pre výmeru výslužného. Doplácať prí
jmy, kloré sa zadržaly za suspenzie v 
týchto prípado-ch, ako ani vtedy, ak "bol 
učľbeÍ pre Oidsúdenie trestným súdom pre
pustený administratívne, nie je prípustné.

(=)Ak sa skončilo disciplijiárne pokra
čovanie zastavením, oslobodením alebo 
uložeiníim poriadkového treslu, alebo ak ea 
odoprelo pozbavenie svojprávnosti, je čas 
suspenzie započitatelný pre postup do 
vyšších stupňov služného (a.diúta, odme
ny) a tento postup má 6a nariadif so zpät- 
n-0'U platnosťou; rovmaiko má sa nariadiť 
do.plaitenie príjmov, ktoré sa zadržaly po
dľa § 142.

Doručenia,

§ 146.

C) Všetky doručenva, ktoré sa majú 
vykonať podľa predpisov diidu V., sú plat-

(a) Návrh uveJeníe do predošlého 
stavu musí sa podaf disciplinárnej komisii 
prvej stolice do štrnásť dní po tom, čo 
prestala prekáždcat a súčasne musí 6a 
uplalniť Qpravný prostriedok. Komisia 
oznámi návrh diiscílp'lŕnárnemu .zástupcovi, 
dby 6a o ňom vyjadril.

(a) Ak cdvolaciia stolica povolí uvede
nie do predošlého slávu, môže hned vy- 
náest rozsudok vo veci samej.

Suspendovanie.
§ 140.

C) Disciplinárna komisia môže uČHela, 
proti kjtoréituu sa zaviedlo trestné súdne 
alebo -disciplinárne pokračovanie, hocke
dy suspendovat, ak 山o uzná za ipfftrebné 
so zreBehm na spôsob alebo závažnosf 
previnenia-.

(2) Toto právo patrí disciplinárnej íko- 
misii aj vtedy,器k sa n-a súde zaviedlo proti 
učiteľovi poďcraíovanie, aty bol pozbave
ný svojprávnosti, aJebo ak sa na jeho ma
jetok uvaHI konkurz, alebo sa zaviedlo vy- 
rov«návacie pokračovanie.

§ 141.

(*)  Alt sa na učitefa uvalila trestná vy- 
Šetrovacia väzba, -postará sa prednosta 
úradu učiteTovi služobne ipriamo nadriade
ného (§ 154) alebo Ministerstvo školstva a 
národnej Oďve»ty bez cdkladu o predbežné 
suspendova'nie zatknutého.

(=)Okrem prípadu, uvedeného v ods. 
lt má každý predstavený (§ 155} ktorý je 
povolaný priamo alebo nepriamo vykoná
vať služobný dozor, právo predbežne sus・ 
pendovaf učiteľa, ktorý sa v závažných 
okolnostiach dopustil zjavného odopretá 
poslušnosti, alebo ak by bola podľa pova
hy služobného previnenia, ktoré sa mu pri
pisuje za vinu, ohrozená vážnosf Jkioly 
alebo dôležité záujmy služby, ak by sa po
nechal v službe.

C) Oprávneniie predbežne učiteFa sus- 
pendovaf patrí za uvedených podmienok 
i úradnej osoíb'e, poverenej za štátnu škoil- 
s-kú správu vykojiaf inšpekciu.

(り Prednosta madriadeného úradu mô
že zrušiE predbežné suspendovanie, naria
dené podľa oね.2.

(3) Každé predbežné suspendovartiie 
treba bez odkladu oznámif služobným po
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:né a zapríčiňujú plynutie lehôt, ak sa sta*  
ly účastníkovi osobne, jeho obhajcovi ade- 
bo inému splnomocnencovi, alebo — keď 
nie je známe jeho bydlisko — ak sa ulo- 
_žia u prednos tu úradu, ktorý mu bol na
posledy priamo nadriadený (§ 154).

ド)Verejné vyzvanie, aby účastník pri- 
sieli ani úradné vyhlášky rozsudkov mie 
sú prípustné.

Opravné prostriedky a lehoty,
§ 147.

í1) Ak sa v V. diele nič iné neurčuje, 
rozhodnutia a opalTerua disciplinárnej ko
misie prvwj stolice alebo predsedu discipli
nárneho senátu nemožno napádať oddele*  
ným opravným pros triedkom, lež iba spo
lu s opravným prostriedkom, ktorý sa prir 
púšfa proti záverečnému rozhodnutiu ale
bo opatreniu. Sťažnosti treba podať pred
sedovi disciplinárnej komisie prvej slclice, 
ktorý ich odmietne, ak sú neprípustné, 
'Oneskorené alebo podané osobou, ktorá 
.nemá právo na sfažnosti.

ド)Lehoty opravných pros»triedkov nシ 
možno predlžiL Lehoty sa začínajú dnomf 
čo nasleduje po doručeau. Začiatok alebo 
plynutie lehoty neruší sa nedeľami, sviat
kami a pamä inými dňami Ak pripadne 
koniec lehoty ma nederú, na sviatok alebo 
na pamätný deň, určený zákonom, končí 
ca lehota najbližším robotným dňom. Dni 
poštovej dopravy sa do lehoíy nerátajú.

(3) Podania možn-o urobiť aj telegrafic
ky.

Oslobodenie cd kolkov a poplatkov.

§ 148.

Všetky podania, zápisnice, rozklady, 
odvolania a stažnosli, ako aj rozsudky v 
disciplinárnom pokračovaní podra tejto 
pragmatiky sú oslobodené od kolkov a 
poplatkov.

Osobitné ustanovenia pre učiteľov 
na odpočinku.

§ 149.

(*)  Učiteí na odpočinku (na dovolenke 
6 čakatelným) podlieha disciplinárnemu 
pokračovaniu:

a) pre služobné previnenia, ktorých sa 
dopuslíl v činnej službe,

b) pre hrubé porušenie povinností, kto
ré má podľa lejto pragmatiky.

(2) Disciplinárne sa proli učitelovi na 
odpočinku zakročí najmä ak vyjde 
najavo, že si úskolkom vymohol preJoženie 
na odpočmok a!ebo priznanie vyššej alco 
norma Im ej penzie.

§ 150.

Disciplinánne tresty sú:
a) pokainhainie;
b) časove obmedzené alebo trvalé  

zmenšenie odpočivného platu až do 50% 
tohto platu (§ 15 vl. <n，ar. č. 380/1938 Sb. 
z, a il)í

*

za okolností mimoriadne priťažujúcich:
c) strata všetkých práv, ktoré vyplý

vajú zo služobného pomeru a všetkých ná
rokov na odpočivtné a za-opatrovaci« platy 
pre učiteľa i pre jwiho príslušníkov, pričom 
sa môže postupovať obdobne podľa § 92.

§ 151.

C) Pre discipl'ináme pokračovanie je 
príslušná tá disciplinárna kami6iaf čo bola 
príslušná priamo predtým, ako učitef vy- 
stúpil z činnej služby.

(2) V ©statnom treba použif predpisy 
V. dieiu obdobne i pre učileľov na odpo
činku.

Prechodné ustanovenia.

一 § 152.

C) Preidpisy V. dielu tejto služobnej 
pragmatiky o tom, ako sa stíha porušenie 
povinno,stít vzťahujú sa i na disciplinárne 
prípady, nevybavené do vyhlásenia teflo 
pragmaticky.

(2) Učiteľov, ktorí boli v deň nadobud
nutia účinnosti zákona č. 308/1940 SL z. 
už ustanovení na ľudových školách, ne
možno daf podľa § 65 pragmatiky na do
volenku s čakateľným z dôvodu, že niet 
pre nich služobného miesta na školách tej 
cirkvi, ktorej sú príslušníkmi.

VL DIEL.

Orgány učítefom služobne priamo 
nadriadené,

§ 153.

C) Kde 6a v tejto pragmatika užívajú 
slová „orgán učiteľovi služobne priamo 
nadiia<ÍÉaiý"| rozumie 6a pod tým:
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a) pre učitefov a pedagogických správ
cov pobočky (pobočiek) menšinovej cirk- 
*vi, podriadených riaditeľom škôl,—pa
tričný riadilef;

b) pre, riaditefov — patričné škôl- 
dozomé úrady, respektíve patričné cirkev
né vrchnosti vo veciach vyučovania nábo
ženstva a na cirkevných školách i vo ve
ciach prikázaných do ich pôsobnosti po
dľa § 29, ods,1 zákona č. 308/1940 SL z,

(2) Pre učiteTov, ktorí vyučujú súčasne 
na viacerých školách, je „argánom priamo 
nadriadeným*'  riaditeľ tej školy, ktorá sa 
im podlá čl. VL zákona č. 251/1922 Sb. z. 
a n. určila za hlavné účinkovisko. Ale tým
to ustanovenim ostáva nedotknutá povin
nosť takého učitefa služobne poslúchať 
(§ 24) riaditeľov ostatných škôl, na kto
rých vyučuje.

Úrady učítelom služobne priamo 
nadriadené.

§ 154.

Kde sa v tejto pragmatike uživajú slo
vá „úrad učítefovi služobne priamo nadu 
riadený**,  rozumie sa pad tým pre učiteľov, 
pedagogických správcov pobočky (pobo
čiek) menšinovej cirkvi i pre riaditeľov pa
tričný škôldozorný úrad (vl. nár. č. 158/ 
1940 SI. z.)( respektíve patričná cirkevná 
vrchnosť vo veciach vyučovania nábožen
stva a na cirkevných školách i vo veciach 
prikázaných do jej pôsobnosti podľa § 29( 
ode.1 zákona č. 308/1940 SI. z.

Predstavení učíteTov,

§ 155.

Kde sa v tejto služobnej pragmatike 
užíva slavo „predstavený", treba rozumieť 
pod tým riaditeľov škôl voči učitefom 
a pedagogickým správcom pobočky (pobo
čiek) menšinovej cirkvi im služobne pad- 
riadeným a potom prednostov štátnych 
Školských úradov oboch stupňov (škôldo- 
zarný úrad, Ministerstvo školstva a národ
nej osvety) voči riaditeľom, pedagogickým 
správcom i učiteľom. Okrem toho je pred- 
fitaveným učiteľa, pedagogického správcu 
i riaditeľa každý štátny škôldozorca hac- 
ktorého stupňa, alebo osobaj poverená 
konaf štátny dozor na školách, v medziach 
svojej vecnej i miestnej právomoci, urče
nej platnými predpismij ako aj orgán pa

tričnej cirkevnej vrchnosti, vykonávajúci 
priamy dozar, v rámci pôsobnosti určenej 
podľa § 29, ods.1 zákona č. 303 1940 SI. z.

Učitelia, ustanovení inými úradnú (korpo
ráciami, ustanovizňami) ako Ministerstvom 

školstva a národnej osvety.

§ 156.

O služobných a platových veciach uči
teľovi ustanovených na školách zriade
ných podľa § 4, ods, 6)§ 6, ods.1 a § 30, 
poslednej vety ods.1 zákona č. 308/1940 
SI. z” ako aj o služobných veciach učite
ľov, ustanovených na školách zachovaných 
podľa § 3, ods. 3 uvedeného zákona, v kto
rých by podľa tejto pragmatiky patrilo 
rozhodovať škôldozorným úradom alebo 
Minist&nstvu školstva a národnej osvety, 
rozhodujú úrady (korporácie, ustanovizne), 
ktoré sú podľa platných predpisov opráv
nené učiteľov ußtanovovaf. Touto pra飢 
matikou určená pôsobno<sE škôldozomých 
úradov a Ministerstva školstva a národnej 
osvety platí pre týchto učiteľov len vo ve
ciach disciplinárnych, kvalifikačných a 
penzijných, vo veciach priameho dozoru 
nad školami a vo veciach, v ktorých to 
pragmatika výslovne určuje.

Učitelia náboženstva, povolaní do školskej 
služby len cirkevnými úradmi.

§ 157.

(l) Učitelia náboženstva, ktorých len 
cirkevné úrady poverily vyučovať . nábo
ženstva, sú povinní zachovávať zákony 
ako aj predpisy, ktoré v medziach záko
nov vydajú školské úrady (§ 16( ods. 6( 
zák. č. 308/1940 SI. z)

F) Na týchto učiteľov vzfahuiú 6a 
ustanovenia § 3, § 4, písm. a), c) a d)t §§ 23 
až 29 a § 33, od&.1,tejto pragmatiky; 
ustanovenia V. dielu o tom, ako sa stíha 
porušenie povinností — okrem' príslušno
sti disciplinárnej komisie v prípade, uve
denom v ods. 3 — neplatia pre nich.

(a) Ak Ministerstvo školstva a národ
nej osvety s udaním dôvodov žiada odvo
lať učiteľa náboženstva (ods.1),príslušná 
cirkevná vrchnosť alebo uzná tieto dôvo
dy a učiteľa odvolá】 alebo jeho odvolanie 
môže urobit závislým od rozhodnutia 
disciplinárnej komisie [§ 94, písm. a)]・
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V tomto druhom prípade disciplinárna ko
misia pokračuje v senáte, sostavenom po
dlá § 98, ods. 2f a obmedzí sa len na ziste
nie, či dôvody, udané Ministerstvom škol
stva a národnej osvety, zodpovedajú sku
točnosti. V kladnom prípade je príslušná 
cirkevná vrchnosť povinná odvolať učiteľa.

Záverečné ustanovenie«
§ 158.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
1.januára 1942; vykoná ju miniáter škol
stva a národnej osvety.

Sivák v. r.

TlaC: Andrej v Bratislave, Trieda krAľa Alexandra d.12.
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245.
Vládne nariadenie f 

zo dňa 30. októbra 1941.
ktorým sa vykonáva zákon o obmedzení 
platových nárokov zo štátnych alebo 

iných verejných prostriedkov.
Vláda Slovenskej republiky podTa § 7： 

ods. 2 zákona č. 110/1940 SI. z. nariaduje:

Diel prvý.

Pojem platily
§ L

f1)U zamestnancov šlátu( jeho alebo 
nim spravovaných podnikov, ústavov, fon
dov, zaTÍadení, ako aj ním prevažne udržo
vaných ustanovizní, spolkov, podujatí a 
pod., platmi podľa tohto nariadenia (§ 5, 
písní, a) a b) zákona] sú iba tie služob
né príjmy, ktoré sú výslovne uvedené 
ako:

a) služobné platy podľa platových zá
konov, nariadení a usnesení vlády, orga
nizačných alebo služobných poriadkov 
(pragmatik) alebo osobitných služobných 
smlúv,

b) odpočivné a zaopatrovacie platy 
(penzie, vdovské penzie).

C) U štátnych, zamestnancov platmi po
dľa tohto narí'adienia nie sú tie Mužo6né 
príjmy, kloré nepodliehajú ustamoveniu 
ods.1,napr.: mimoriadny príspevok (§ 2 
zákona č. 40/1941 SI. z.), príplatok žena
tých (§ 3 záJkona č. 40/1941 SI. z.), zvlášt
ny prídavok (§ 4 zákona č. 40/1941 SI. z.)( 
funkčné prídavtky, cestovné paušály, ná
hrady služobných výdavkov, osobné a slu
žobné prídavky a pod.

p) U zamestnancov a funkcionárov 
os6b verejného práva plalmí podľa tohto

nariadenia [§ 5, písní, e) zákona] sú 
všetky príjmy, pochádzajúce z tohto po
meru ako platy, náhrady a funkčné prí
davky.

C) Osobou verejného práva padľa to
hto nariadenia je právna osoba vytvore
ná verejným právom, na ktorú je pre
nesený určitý výsek vrchnostenské] právo
moci; sú to najmä: sväzky územnej samo
správy, sväzy záujmov aj samosprávy! Hlin
kova slovenská ľudova strana (záhon č. 
245/1939 SI. z.)( Hlinkova garda a Hlinkova 
mládež (zákon č, 166/1940 SI. z.)t Freiwil
lige Schutzstaffel a Deutsche Jugend (na~ 
riadeínie s mocou zákona č. 311/1939 SI. z.), 
Slovenská hypotečná a komunálna banka 
so fiídlom v Bratislave (vl. nár. č. 77/1939 
SI. z.), Všeobecné stavebné družstvo (zá
kon č. 177/1940 SI. z.), nositelia verejno
právneho paifitenia, Bratislavská burza 
(zákon č. 339/1939 SI. zj, Obilná spoloč
nosť pre Slovensko (vl. nár. Č. 46/1939 
SL z). Ústredňa Židov (nár. č. 198/1941 
SI. z.)( a pod.

C) Ustanovenia ods.1 vzfahujú 6a aj 
na zamestnancov a funkcionárov podni
kov, ústavov, fondov, zariadení osôb ve
rejného práva (ods. 2) alebo osobami ve
rejného práva opravovaných, ako 所 na za
mestnancov ustanovizní, spolkov, podujatí 
a pod, osobami verejného práva prevažne 
udržovaných.

Ak obdrží zamestnanec (§§ 1 a 2) čiast
ku svojho platu in natura, má sa mu táto 
započítať do platu vo výške podľa prí
slušných právnych predpisov, vzfahujúcich 
sa na ocenenie týchto prírodnín.

U duchovných cirkví a náboženských 
spolbôn.os'tí štábom uznaných platmi podTa 
tohto naríadenia [§ 5, písm. c) zákona] sni 

Cena 2.— Ks.
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iba konania a doplnky na kongniu. Ich 
cirkevné dôchodky nie sú platmi podľa 
lohto nariadenia.

§ 5.
f1)U uditeTov, pôsobiacich na neštát

nych školách ľudových, meštianskych, od
borných, stredných a vysokých alebo na 
bohosloveckých diecezálnych učilištiach 
platmi podfa tohto nariadenia [§ 5, písm- 
c) zákona] sú okrem platov( kboré do
stávajú od uhradzovatefov osobnéha ná
kladu, aj štátom poskytované sumy (pred
davky) na doplnenie platov na mieru urče
nú platnými predpismi.

(J) U osôb, uvedených v ods.1 nie sú 
platmi iné požitky plynúce zo zamestna
neckého pomeru od inej osoby, ako od 
štátu alebo od inej osoby verejného práva.

C) U predsedu a členov vlády, predse
du Snemu, podpredsedov Sneniu a poslan
cov platmi podľa tohto nariadenia [§ 5, 
písní, d) zákona.] sú platy, náhrady a 
funkčné prídavky.

(2) U funkcionárov, uvedených v. ods. 
1 nie sú platmi iné požitky, ktoré majú 
od inej osoby, než od štátu alebo od inej 
osoby verejného práva.

Pojem hlavného a vedTajšíeho platu.

§ 7・
Ak majú osoby, uvedené v §§ 1,2, 4, 

5 a 6 nárok na viac platov od štátu alebo 
od inej osoby verejného práva, sú opráv
nené z týchto platov 6i volif jeden ako 
hlavný plat. Ak by osoby, uvedené v §§ 
1,2, 4 a 5 svoje právo zákonným spô
sobom nepaužilyt stane 6a najvyšší pia、 
v prípade dvoch rovnakých najvyšších 
platov ten, ohľadom ktorého sa poukazo- 
vacie úrady dohodnú, hlavným platom. 
Ak by nepoužily svoje právo podľa § 13 
osoby, uvedené v § 6, stane sa u nich 
hlavným platom ten plat, ktorý im patrí 
za ich funkcie. Ak je predseda alebo člen 
vlády 6Úča£ne aj poslancom a nepoužil 
6voje právo podfa § 13, stane 6a u neho 
hlavným platom ten plat, na ktorý má 
nárok ako predseda alebo člen vlády. 
Ostatné platy 6ú platmi vedľajšími.

Výška hlavného platu a vedľajších platov, 

§ 8.
f1) Výška hlavného platu, samostatne 

poberaného, die je obmedzená.

(a) Suma hlavného platu poberaného 
s vedľajšími platmi nesmie prevyšovať bez 
ohľadu na školské vzdelanie mesačnú 
sumu:

a) pri slobodných . . . Ks 3.000.—,
b) pri ženatých , . . . Ks 3,500.—,
c) pri ovdovelých . . . Ks 3,500.—.
(B ) Sumy, uvedené v ods. 2, sa zvyšujú 

u osôb, ktoré sú trvale ustanovené na 
tunkciu (úrad), vyžadujúcu plné stredo- 
曲oJské vzdelainie, mesačne o Ks 500‚一 
a u osôb, ktoré sú trvale ustanovené na 
f unkciu (úrad), vyžaniujúcu úplné vys：oko- 
Školbké vzd-elinie, mesačne o Ks 1.000.—.

C) Sumyf uvedené v ods. 2 a 3, sa ďa
lej zvyšujú na prvé a druhé nezaopatrené 
manželské alebo adoptované dieťa me
sačne na každé po .... Ks 250.— 
a na tretie a na každé ďalšie takéto dieťa 
mesa‘čne po................................... Ks 300.—.

Zákonné srážky, 
§9・

J1) Zákonnými srážkami sú všetky tie 
sumy, o kboré sa na základe právoiyah 
p-redpisov ohľadom všetkých zamestnan
cov alebo určitej ich kategóri'e zmenšený 
vypláca hrubý plat; napr.: penzijný prí
spevok (zákon £.103/1926 Sb. z. a n. a 
iné zákony a vládn« nariadenia platy 
upravujúce), sniženie činovného (vl. nár, 
č. 380/1938 Sb. z. a- m. a zákon č. 40/1941 
Sl. z.), poietné (nariadenie s mocou zákona 
č. 350/1940 SI. z) poplatok zo služobných 
smlúv (zákon č. 295/1921 Sb.ス a m), kol*  
kovné, príspevky na penzijné poistenie 
(prémia) (zákon č. 26/1929 Sb, z. a n. a zá
kon č. 117/1934 Sb. z. a nj, príspevky 
na nemocenské, starobné a invalidné po
istenia (zákon č. 221/1924 Sb. z, a n. v zne
ní právnych predpisov tento zákon menia- 
cith a doplňujúcich).

(?) Zálkonnými srážkami (§ 1,ods.1 a § 
3, ods. 2 zákona) podlá tohto naxia'dania 
nie sú tie sumy, o ktoré zmenšený 
hrubý plat 6a síce vypláca, avšak zmen
šenie nie je «rázu všeobecného, alte má 
svoju príčinu individuálnu; napr.: ob&táv- 
ky (záícon č. 314/1920 Sb. z. a m” zákon 
č. 103/1926 Sb. z. a n“ vládne nariadenia 
č. 113/1926 a シ114/1926 Sb. z. a 九)，pred
davky na služné (zákon Č. 103/1926 Sb. z. 
a íl), rôzne náhrady a pod.

Nároky zákonom nedotknuté, 
§ 10.

Nároky osôb, požívajúcich viac platov 
(§ 1,ods.1 zákona) okrem obmedzeniat
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uvedeného v § 8 (§ 1,ods.1 zákona) nie 
sú týmto nariadením vôbec dotknuté (§ 1, 
ods. 2 izálcona); napr, : nárok na časový 
postup, nárok na služobné poradie, nárok 
na liečení^) nárok na ustanovenie na sy- 
stemizorvané miesto atď.

Prispievanie na zachovanie nárokov, 
zákonom nedotknutých«

§ 11.
Týmto nariadením nie sú dotiknuté 

predpisy o prispievaní na zachovanie ná- 
roíkov, uvedených v § 10. V tom prípade( 
ak zames-tnanec koná službu zo služobné
ho ipomaru, z ktorého má síce nárok na 
vedlajší p lat, avšak vzhTaxiom na ustano
venia íohto nariadenia nevypláca sa mu 
z neho taiká suma, -ktorá by stačila na 
krytie čiastky príspevku, pripadajúcej na 
zamestnanca, zbytok, poťažne celý prí
spevok platí zaimestnáva^eľ.

Diel druhý.

Vznik obmedzenia nároku na plat.
§ 12.

(')Osoby, ktoré maly nárok na viac 
platov pred 17. májom 1940 padľa dielu 
prvého tohto nariadenia^ smú od 1.júna 
1940 poberať iba jeden z týchto platov 
bez ohľadu na jeho výšku (hlavný plat). 
Z ostatných platov (vedľajšie platy) smú 
poberať najviac toľko, aby neprekročili 
sumu, uved&mi v § 8.

ド)Osoby, ktoré nadobudnú nárok na 
viac platov od štátu alebo od inej osoby 
verejného práva podľa dielu prvého (§ 1, 
ods.1 zákona)! smú od 1.dňa mesiaca^ 
ktorý nasleduje po vzniku nároku, poberať 
bez ohľadu na výšku iba jeden z týchta 
platov (hlavný plat). Z ostatných platov 
(vedľajšie platy) smú poberať najviac toľ
ko, aby neprekročili sumu uvedenú v § 8 
(§ 1,ods.1 zákona).

Voľba hlavného a vedlajšieho platu.
§ 13.

(')Osobyj uvedené v §§ 1,2, 4 a 5 (§ 
1,ods.1 zákona) sú povinné a osoby uve
dené v § 6 sú oprávnené zaslať do 15 dní 
po vzniku skutočnosti, ktorá má vplyv 
na použitie predpisov tohto nariadenia, 
každému úradu alebo miestu, poukazujú
cemu im plat, v dvoch vyhotoveniach 
omámenie o tom, klorý z plaitov si volia 
ako plat hlavný a ktorý ako plat vedľajší 
(§ 7b

(a) Piai poukazujúce úrady a miesta fiú 
povinné o týchto oznámeniach navzájom 
sa vyrozumieť.

Obsah oznámenia.
§ 14.

Oznámenia podTa § 13 majú byf rovna
kého znenia a majú obsahovať:

a] údaje osobné:1.meno, 2. priezvisko, 
3. čas a miesto narodenia( 4. nábožen
stvo, 5 domovskú obec,

b) údaje rodinné:1.rodinný stav (slo
bodný, ženatý, ovdovelý, rozvedený, roz
lúčený), 2. kedy a kde bolo prípadné man
želstvo uzavreté, poťažne kedy bolo roz
vedené alebo rozlúčené, prípadne kedy 
zomrel manžel,3. meno, priezvisko, mie
sto a čas narodenia a zamestnania man
želky, 4. mená, miesto a čas narodenia 
detí;

c) údaje služobné:1.úrady alebo mie
sta, od ktorých má oznamovateľ nárok na 
poukazovanie platov, 2. jeho služobnú 
hodnosť a služobné pôsobište u jednotli  
vých úradov aleba miest;

*

d) údaje platové:1.plat, na ktorý má 
oznamovateľ nárok od jednotlivých úra
dov alebo miest, 2. zákonné erážky, a to 
jednotlive s udaním ich výšky, 3. čistý 
plat po odpočítaní zákonných srážok;

e) ktorý plat si oznamovateľ zvolil ako 
hlavný, od ktorého úradu alebo miesta a 
údaj o jeho mesačnej výške;

f) ktorý plat, poťažne, ktoré platy si 
ozíiaimovateľ zvolil ako vedľajší (vadľaj- 
正ie), od ktorých úradov alebo miest a údaj 
o jeho (ich) mesačnej výške;

g) miesto a čas, kedy bolo oznámenie 
učinené, a

h) vlastnoručný podpis oznamovatera.

Zmena zvoleného hlavného -piata
§ 15.

(り Osoby, ktoré si zvolily hlavný plat 
podľa § 13 (§ 2 zákona) môžu si voliť iný 
ako pôvodne zvolený hlavný plat zo svo
jich platov:

a) pri zmene, nastalej v konkurujúcich 
platových nárokoch, a to s účinnosťou 
k prvému dňu mesiaca, ktorý nasleduje 
po zmene,

b) do konca novembra každého roku 
od nasledujúceho prvého januára, a to 
s účinnosťou k prvému dňu mesiaca, kto
rý nasleduje po oznámení.

f) Právo uvedené v odfi.1 nemôže プ 
užiť tenf kto neučinil zadosť svoje  
noeti podľa § 13.

*
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Určenie platu z úradu.
§ 16.

Ak osoba, povinná k oznámeniu； ne
splní svoju povinnosť v predpísanej lehote 
podfa § 13, poukazovacie úrady alebo 
miesta konkurujúcich platových nárokov 
sú povinné sa navzájom upovedomiť a zi
stiť najvyšší plat príslušnej ofioby. Pouka- 
zovací úrad alebo poukazovacie miesto 
najvyššieho platu vypovie, že on (ono) 
bude príslušnej osobe plat poukazovať, o 
čom ju ako aj ostatné poukazovacie úrady 
(miesta) konkurujúcich platov súčasne 
upovedomí a oznámi im, v akej výške ma
jú prípadné doplnky poukazovať. Výška 
hlavného a vedTajšíeho platu má zodpo
vedať ustanoveniam § 8.

Vypočítanie výšky hlavného a vedľajšieho 
platu.
§ 17.

Pri vypočítaní výšky hlavného a ve
dľajšieho platu podľa § 8 smerodajná je 
iba tá výška platu, ktorá zbýva po odpo
čítaní všetkých zákonných srážok (§ 9).

Zisťovanie z úradu.
§ 18.

f1) Plat poukazujúce úrady a miesta 6tá 
povinné od 1.do 31.januára každého ro
ku zístif u os6b, uvedených v §§ lt 2, 4, 
5 a 6, ktorým poukazujú platy( všetky 
údaje, uvedené v § 14. Tieto údaje 6Ú po
vinné všetky plat poukazujúce úrady a 
miesta navzájom 6Í zaslať,

(2) Ak. zistia plat poukazujúce úrady 
(miesta) pri pokračovaní podra ods,1,že 
niektorá osoba, uvedená v §§ 1,2, 4 a 5, 
nesplnila evoju po vinnosť podfa § 13, ßú 
povinné pokračovat podfa § 16 a učiníf 
oznámenie podfa § 28.

Spôsob poukazovania vedľajších platov.

Úrad (miesto), poukazujúci vedľajší plat, 
poMcazuje lento prostredníctvom úradu 
(mies La) poukazujúceho hlavný plat.

Osobitné ustanovenia o predsedovi 
a členoch vlády,

§ 20.
(J Predseda a členovia vlády sú opráv

není použiť svoje právo podfa § 13 a voliť 
si zo svojich platov jeden ako ¾lavný pQa忆

卜)Ak predseda a Členovia vlády právo 
svoje podľa § 13 幻epoužデ也 má sa za to, 
že si podivujú ten plat ako hlavný plat, 
ktorý im patrí za túto fuidcciu.

(3) Ohľadom výšky hlavného iplaiu a 
vedTajšich platov vzla'hujú sa aj na nich 
ustanovenia §§ 8 a 12.

(')Ak je predseda alebo člen vilády 
súčasne aj poslamcom a nejpoiužil 6Volje prá
vo voľby podfa § 13, má sa za to, že si 
podržuje nárok ira plat z funíkcie predse
du (člena) vlády.

Osobitné ustanovenia 
o poslancoch.

§ 21.

í1) Predseda Snemu, podpredsedovia 
Snemu a poslanci sú oprávnení použif 
svoje právo voľby hlavného platu podlá 
§ 13. Ak toto svoje právo nepoužili v le
hote taïn uvedenej, má sa za to, že M po- 
držujú plat, ktorý im patrí za túto funkciu.

ド)Na výšku hlavného platu a vedľaj
ších platov poslancov vzťahujú sa liez 
ustanovenia §§ 8 a 12 s odchýlkou, že po
slancovi prislúcha ešte aJto paušálna ná- 
hrada hotových poslaneckých výdavikov 
mesačne:

a) slobodnému Ks 1.000.—,
b) ženatému Ks 1.500.—,
c) ovdovelému Ks 1.500.—.
(工)Poslanci platia príspevky podľa § 11 

na zachovanie svojich nárokov podľa § 10 
f§ 1,ods. 2 zákona) len v takej miere, 
v akej 6a im ponecháva nárok na konku
rujúce platy (§ 4, ods, 3 zákona).

Osobitné ustanovenia 
o lekároclu

§ 22,

P) U leJkárov s konkurujúcimi platový
mi nárakmi (§ 1,ods.1 zákona) zvyšuje 
sa až do ďalšej úpravy, najdlhšie však do 
5 rokov od nadobudinutia účinnos ti zákona, 
pj-íjnľová hranica uvedená v § 8 mesačne 
o 3.500.— Ks.

円 Ak je lekár súčasne aj poslancom, 
zvyšuje sa u neho príjmová hranica, uve
dená v ods.1 ešte o paušá'lmu náhraidu 
hotových pusianeckých výdavkov mesač
ne;

a) u slobodného o Ks 1.000.—,
b) u ženatého o Ks 1.500‚一I
c) u ovdovelého o Kš 1.500.—.

i '
Vrátenie neprávom poberaného platu.

§23.

Ak niektorá osoba uvedená v §§ 1,2, 
4, 5 a 6 (§ 1,ods.1 zákona) po na/dobud-
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aulì účinnosti tohto nariadenia poberA 
svoje vedTajšie platy vo výške, presahu
júcej výšku, určenú 'týmto (nariadením 
v §§ 8| 21 a 22, je povinná rozdiel vrátít 
úradu alebo miestu vedľajší p lat poiikazu- 
iúcemu neodkladne po ich obdržaní, a to 
prostredníctvom úradu (miesta), poukazu
júceho hlavný plat, Ak sa tak nestane, pa- 
ukazovací úrad (miesto) vedľajšieho platu 
je povinný strhnúf prvého dňa najbližšieho 
mesiaca tento rozdiel z vedľajšieho platut 
ak má naň dcrtyčná osoba ešte nárok podľa 
tohbo nariadenia. A'k by sa tento rozdiel 
takýmto spôsobom nedal uhradíí, p'ovinný 
je úrad poukazujúci vedľajší plat upavedo- 
mit úrad pou'kazujúcí hlavný pia匕 ktorý 
je povinný tento roizdíel prvého dňa naラ 
bližšieho mesiaca strhnúť z hlavného platu 
dotyčnej oseby a poukázať úradu (miestu) 
poukazujúcemu vedJ'ajší plat.

Diel tretí.
Prechodné ustanovenia.'

§ 24.
Aík nie'kborá osoba, uvedená v §§ 1,2, 

4 a 5 nesplnila svoju oznamovaciu po- 
vinnosí podfa § 2 zákona do 1.júna 1940, 
mylne sa domnievajúc, že ustaziovenie § 2, 
ods,1 zákona sa na ňu nevzťahuje, preto
že v jej prípade nejde o osobu verejného 
práva po^dľa § lt ods.1 záko<na, je povinná 
svoju oznamovaciu povinnosť splniť podTa 
§ 13 do 15 dní od nadobudnutia úるimno^ti 
tohto nariadenia.

§ 25.
Ak niektorá osoba nesplnila svoju ozna

movaciu povinnosť ani dodait^čne v lehote 
uvedenej v § 24, povinné sú poukazovacie 
úrady (-miesta) pokračovať a určiť hlavný 
plat podľa § 16 a učinif oznámenie podľa 
§ 28.

§ 26.
C) Plat poukazujúce úrady (uniesta) sú 

z úradnej moci povinné do 30 dní po na- 
doibudnu-tí účinnosti tohto- nariadenia zi
stiť u osôb, uvedených v §§ 1,2, 4, .5 a 6, 
kLorým poukazujú platy, váetky údaje, 
uvedené v § 14 a tieto si navzájom zaslať.

C) Ak pri pokračovaní podľa Qds.1 
plat poiukaizujúce úrady (miesta) zistia，, že 
nieklo-rá o^o-ba； uvetlená v §§ 1,2, 4 a 5 
nesplnila svoju povinnosť podľa § 24, sú 
povinaié pokračovať podTa § 16 a učiniť 
oznámenie podľa § 28.

§ 27.
Ak niektorá osoba uvedená v §§ 1,2, 

4f 5 a 6 po¼erala po 1.júni 1940 hlavný a

vedľajší plat nad mieru prípustnú podľa 
tohto nariadenia, je povinná do 30 dní po 
nadobudnutí účinnom Li tohto nariadenia 
vrátiE rozdiel plat poukazujúcemu úradu 
(miestu), a to prostredníctvom úradu (mie
sta), poukazujúceho hlavný plat. Ak by do 
uvedenej lehoty tak neučinila, je po
vinný vedľajší plat poukazujúci úrad 
(miesto), uhradiť si rozdiel z platu, na 
ktorý dotyčná osoba má ešte nárok 
podfa toho nariadenia, tým spôsobom, aby 
neprávom poberaný rozdiel v plate 
bol do roka po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia vyrovnaný. Ak by ne
stačil vedľajší plat na hradenie tohto 
rozdielu do jedného roku, je povinný ve
dľajší plat poukazujúci úrad (miesto) upo
vedomiť o tom hlavný plat poukazujúci 
úrad (miesto), ktorý je povinný rozdiel po・ 
ukájať úradu (mies»Lu) poukazujúcemu ve-

• dTajší p'lďt tým spôsobom, aby rozdiel bol 
uhradený do jedného roku po nadobudnutí 
úči'nmosti tohto nariadenia.

Dial štvrtý.
Donucovacie predpisy.

§ 28.

Nesplnenie oznamovacej povinnosti 
poidľa § 13 alebo- § 23 stiha sa disciplináir- 
ne. Ak zišli po-ukazovací úrad, že niektorá 
osoba uvedená v §§ 1,2, 4 a 5 (§ 1,ods.1 
zákona) neispľniila svoju o-znamo-vaciu po- 
vinjH'Oi&ť po困a. §§ 13 aüebo 24, po určení 
hlavného platu z úradu (§ 16) hlási to 
bezodkladne preidinostovi služobného úra- 
dUf ktorý pofdá oznámenie disciplinániej 
komisii.

Diel piaty.
Záverečné ustanovenia,

§ 29.

(り Vládne nariadenie る.123/1940 SL z. 
&a zrušuje,

ド)Taktiei sa zrušujú všetky ustanove
nia, ktoré tomuto nariadeiúu odporujú.

(3) Právne predpisy o úsporných opa
treniach personálnych zostávajú ned'oüöiu- 
té.

§ 30.
Toto nariadenie nædobuidne účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci čle
novia vlády.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r. Sivák v. r.
Dr, Pružinský v. r. Stano v. r.
D『‚Fritz V. r. ai za.min. Dr. Medrického

Čatloš v. r.
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246.

Vyhláška 
ministra zahraničných vecí 
zo dňa 3. novembra 1941

o slovenskonemeckej dohode o oznamovaniach a požiadaniach vo veciach 
osobného stavu.

Dňa 21.januára 1941 v Berlíne podpísali splngmocnení izás:tupcoivia| Skrvcjir 
skej republiky a Nemeckej ríše Hohodu o oznamovania ch a požiadaniach vo veciach 
osobného stavu.

Túto dohodu dňa 14. februára 1941 schválila vláda; ratifikačnú pôvodinu 
dňa 8. apríla 1941 podpísal prezident re-publi'ky. Ratifikačné pôvodiny sa vymenily 
diía 3. novembra 1941 v Bratislave. PodTa článku 8 d-ohody nadobudne láto> účí*n-  
ndst dňom 4. decembra 1941.

Dohoda sa uverejňuje v slovenskom a nemeckotm pôvodnom znení.

Dr. Tuka v. r.

Dohoda
medzi Slovenskou republikou a Nemeckou 
ríšou o oznamovaniach a požiadaniach vo 

veciach osobného stavu.

Slovenská republika a Nemecká ríša sa 
ushodly usporiadať dohodou navzájom si 
dodávať výťahy zo štátnych a cirkevných 
matrík a z kníh q osobnom stave ako 
aj zaznamenávať tirčité zmeny osobného 
stavu.

Pre iteuto účel vymenovali za svojich 
splnomocnencov:

P rez ideu t Slovenskej 
republiky;

mimoňadneho vyslanca a splnomocneného ministra 

pána Matúša Černáka,

prednostu adminislraUvno-právneho odboru 
Ministerstva zahraničných vecí 

pána Dr. Viktora Bečku
a 

hlavného odberového rWcu v Ministerstve vnútra 

pána Dr. Konštantína Dlugopolského,

Nemecký ríšsky kancelár: 
zAslupcu prednostu odboru a prednášajúceho 

】ega&£ho radcu v zahraničnom úrade 

pána Dr. Ericha Albrechta
a

prednášajúceho legaČného radcu v zahraniSnom 
úrade

pána Dr, Karla S c h w a g u 1 u.

2Ibf0mmcn
がル bcm Deutf由en 员&力 uni» 加r 

6ÍDmafifdjcn ÍHepubíif über Süîittciiungcn 
unb 鈕fu由en auf benr Gebiete 加g

^Pcrfoncnftani*sœcfcn5

Das Scuffie 况ei由 unb bie 6lûn)ûfif^c 
巩epubliF finb iibercingcfommcn, bic gegen： 
feitige Übcrmittiung Don 21b而时ten aus 
ben ¾3cr[oncnítanbsbii(¾crn, iVîatrifen unb 
Äírí¾cnbiic^crn foroic bie Eintragung gcwiffcr 
Anbetungen bes ^ßerfonenftanbes burd) cín 
Qlbfommcn 311 regeln.

3u biefem 3med りaben 311 ÍBcDoIIinäd)tig» 
ten ernannt:

Der 3) c u t f(Í)e SR e i d> s f a n 31 c r : 
ben ftellDcctrctcnben Qlbteilungskitcr unb 如!口 
kagenben ^cgationsrat im 2Iu5tDättigen 如ml 

^crrn Dr. íridj 211 b r e 由 t 
unb

ben 虫ortragenben £egalionsrnt im ¾IußiuSrHgcn 
以mt

^errn Dr. Äarl 6 dj œ a g u I a, 

Der íßräfibent
b e r S【o 山 a f i f 由 e n SR e p u b I i f : 

ben 以ubcrorbentli力en 屯cfanbtcn unb ÍBcuoII*  
mndjtigtcn SHinifter

另erm SRatúš Černák, 
ben 剑ef ber rcdjHiヵabmini/tratiDen GHHon 

bes SHiniftcriums bes ítu^crn 
^errn Dr. SJiftor $ e č f a

unb 7
ben Dberfcftionsrat im Dnnenminiftcrium / 

^errn Dr. Konštantín D 1 u g o p o I f £jf
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Splnomocnenci predložili si navzájom 
svoje splnomocnenia a našli ich v poriadku.
Dohodli 6題 na nasledovných ustanoveniach:

Článok 1.

Dodávanie rodných« sobášnych 
a smrtných listov.

(x) Ak na území jednej Smluvnej Strajiy 
sa listinami' dosvedčujú prípady narodenia, 
so'bášov alebo úmrtia, ktoré sa týkajú prí
slušníka druhej Strany, budú doslovné a 
podŕa písmen hodnoverné výťahy týchto 
zápisov z matrík (z kníh o osobnom stave) 
dodávané vrchnostiam označeným v člán
ku 5.

f) Ak tieto výťahy neobsahujú už nižšie 
uvedené údaje, poznamenajú sa tieto infor
matívne：

a) na rodnom liste miesto a deň naro
denia a so'báša rodičov, pri narodení 
nemanželského diefafa iba mieâto a 
deň narodenia matky; ďalej posledné 
bydlisko manželského otca, alebo 
nemanželskej matky v domovskom 
stálé;

b) na sobášnom liste miesto a deň na
rodenia manželov, ako aj miesto a 
deň sobáša ich rodičov, ďalej posled
né bydlisko muža v domovskom 
štáte;

c) na smrlnom liste miesto a deň na
rodenia, pri sosobášených aj miesto 
a deň sobáša zomrelého, ďalej jeho 
posledné bydlisko v domovskom 
štáte.

(a) Údaje, ktoré sa nedajú bez fažkostí 
zistiť, môžu odpadnúť; údaje, urobené zú
častnenými, netreba preskúmať.

Článok 2,

Oznámenie neskorších záznamoy.

Aik úrady jednej Smluvné) Strany za
znamenajú do zápisu o narodení, sobáši 
alebo úmrtí neskoršie dodatočnú poznám
ku. alebo opravu a ak je zúčastnený prísluš
ník druhej Strany, dodá sa hodnoverný vý- 
f ah zo zápi&u, opatrený poiznámkou adlebo 
“pravou, úradom v člániku 5 označeným. 
K tomuto výťahu 6a pripojí hodnoverný od
pis dokladov, na základe ktorých poznám- 

á alebo oprava sa zaznamenala, pokiar 
záznam nežiadala vrchnosf druhej Strany.

Die 58cDoIímäd)tigten fjaben einanber 
ií)re 23úlímad)tcn mitgeteiít unb fie in Drb= 
nung befunben. 6ie baben fid) über folgenbe 
Seftimmungcn geeinigt:

r t i f c I 1

Übermittlung non ôcburtsa, ^ciratss 
unb 6terbeur!unĎen

(り SBcrben im Gebiet eines ber 93crtrag= 
fdjlicfjcnben Teile Geburten, <£í)cfd)IicŔungcn 
ober ©tcrbcfälíc beurtunbet, bie einen 亚市 
geljörigen bes anbern Xei(s betreffen, fo wcr= 
ben ben im QIrtitel 5 bejeidjneten 沿et)玩bai 
biefes îcils wort= unb budjftabengetTcuc be= 
glaubigte îlbf^riften ber Eintragungen in 
bie 5perfoncnftantisbü(^cr (或atrifen) über= 
mitteït.

(り 6inb in biefen 更bf由［単en nadjftcs 
Ijenbe Angaben nid)t bereits enthalten, fo 
werben nad)rid)tlid)oermerlt:

a) auf ber ^cbuitsurlunbe Dtt unb îag 
ber Geburt unb ber €t)ßí(í)nc¾ung ber 
Eltern, bei un的elidjcエ Geburt nur 
Ort unb ±ag ber Geburt ber Cutter, 
ferner bet【叫tc 亚D^nfi® bes 蛇衝ルen 
Waters ober ber und)Mi谈n Wîutkt 
im ^cimatftaat;

b) auf ber ^eiratsurtunbe Dit unb Tag 
ber (Seburt ber ioroie Drt unb 
íag ber <£t)cfd)lieftung ii)rer (Eltern, 
fernet ber (e^te 亚的门曲 bes 2Hannc5 
im ^cimatftaat;

c) auf ber ötcrbeurlunbe Drt unb Hag 
ber Geburt, bei SJcr^ciTateten aud) 
Ort unb ìag ber(£l)cfd)Iicbung bes

• 58ctftorbcncn( ferner fein Ic¾tcrSBú^ní 
filj im りeimatftaat.

(a) Angaben, bie nidjt ol)ne S^mierig； 
Feiten 3U ermitteln finb, ïonnen entfallen; 
einet 贪adjprüfung ber Don ben beteiligten 
gemachten Eingaben bebatf cs niル匕

¾rtitel 2

SHitteilungcn fpätcur ^inttagungen

2Birb uon ben 第e城rben bes einen 笑w 
tragfdjlicßenbcn エcils ju bet (Eintragung 
eines ^eburtsfaUcs, einer(EI)cf(f)iicftung ober 
eines GtcrbcfaUcs ein fpätcrcr 3川仙【iがエ 
ÎJcrmerï ober eine 23crid)tigung eingetragen, 
unb ift ein 2lngei)örigcr bes anberen エゼ匕 
beteiligt, fo œirb eine beglaubigte 5lbfd)rift 
ber mit bcm 田ermerf ober ber 2?cri^tigung 
Devfcl)cncn Eintragung ben im Íírtifcí 5 be= 
Scijnetcn ^BdjÖrben übermittelt Dicfcr 2lb= 
fdjrift wirb, fofern nid)t eine 93el)orbc bes 
anberen um bic (Eintragung erfüll
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Článok 3.

Dodávanie na požiadanie.
Vrchnosti oboch Smluvných Strán do

dajú 6Í navzájom v jednotlivých prípadoch 
na požiadanie hodnoverné výfahy zo štát
nych a cirkevných ma»trík a z kníh o osob
nom stave.

Článok 4.

Záznamy na požiadanie,

(り Na úradné požiadanie zaznamená sa 
do štátnej a cirkevnej matriky a do knihy 
o osobnom stave k pôvodnému zápisu ne
skorší záznam, ak je to prípustné podľa 
práva požiadanej vrchuosii. K požiadaniu 
treba pripojiť doklady, najmä rozhodnutia 
vrchností, z ktorých sú zrejmé skutočnosti, 
ktoré sa majú zapísať. Požiadajúcej vrch
ností sa zašle bez poplatkov a bezplatne 
hodnoverný výťah zo štátnej a cirkevnej 
matriky a z knihy も osobnom stave, ktorý 
obsahuje už aj neskorší záznajn.

(2) Štátna príslušnosť zúčastnených osôb 
musí byť z požiadania alebo z pripojených 
dokladov zrejmá. V prípade pochybnosti 
môže byf pred vybavením požiadania žia
daný listinný dôkaz o štátnom občianstve.

I)at, eine beglaubigte 以ber Untcríagcn 
Dcigcfiigt, auf <5rùnb beren ber SJcrmerï obet 
bic 58crid)tigung eingetragen worben ift.

2Irtifcl 3

Snittcilungen auf 曲：

◎e $5 的玩加 n ber beiben Škrtn!牛 
fefjiiefjenben Teile werben im ⑻即哨口H ein： 
anber auf 岡u力cn beglaubigte 加同riften 
ber (Sintragungcn in bie iperfonenftanösi 
büc^cr, SKatriEen unb 兒in^enbu由er erteilen.

以rtifel 4

(finfragungen auf irfutfjen

円 2Iuf amtliches (£rfut^cn wirb in einem 
^Pcrfoncnftanbsbud), in einer ÍDÍatrif ober in 
einem Äird)cnbu(¾ 3U bcm urfpriingli^cn 
Eintrag eine fpätcrc (Eintragung DDigenonu 
men, wenn bics na0 bcm 货cd)t Öer e加肺n 
5öel)örbc 3ulüffig ift 3>cm (frfud)en fini» bie 
Unterragen, insbcfonberc €ntfd)cibungcn Don 
Seljörücn beijufügen, aus benen 卩ル bic cin= 
3utragenbcn íľcitfai¾en ergeben. 3)cr Mudje*  
ben beijörbe wirb eine beglaubigte 如)烟叩 
aus bcm ^ßcrfoncnftanbsbud), ber Spatril 
ober bcm Äirdjcnbuc^, bic au由 bic fpätcrc 
Eintragung entrait, gebührens uni» foftenfrei 
übermittelt

(?) 3)ie Gtaatsangc^örigfcit ber beteilig： 
ten 第erfonen mufj aus bcm (rrfu^en ober 
ben beigefügten Unterfagcn er时由由 fein. 
3m JaHc eines grocifcís fann por 加r @侬 
Ďigung bes (frfucfjcns ber urfunbli由e 员時 
b$ì5 ber 6taatsangeOörigfeit ücrlangt n)ci< 
ben.

Článok 5.

Spôsob styku a jazyk.

〇 V dlánku 1 a 2 uvedené výťahy budú 
štvrťročne bez poplatkov a bezplatne za
sielané v Slovenskej republike Nemecké
mu vyslanectvu (konzulárnemu oddeleniu)« 
v Nemeckej ríši Slovenskému vyslanectvu 
(konzulárnemu oddeleniu).

(2) Požiadania podľa článku 3 môžu byť 
vybavené bezpros tredným siykom ; treba 
ici previesť bez poplatkov a bdzplatne. 
Pre požiadania použijú Smluvné Strany 
dvojjazyčné tlačivá.

(り Požiadania podfa článku 4 budú vy
bavované diplomatickou cesrtow |

¾írtifeí 5

2?crfc^rsmcg unb Sprace

C) Die in ben Qírtifeln 1 unì» 2 genannten 
5íb问ゼften werden im ©eutfdjcn 货ゼ⑦ ber 
SÍDwafifdjen Öcfanbtfc^aft (Äonfularabtcis 
【ung), in ber 6íowafif<¾en ¾epublit ber 
Deutzen ócfani»tfc^aft (Äonfuíarabtcilung) 
Die壮Ujíiりr*e  gebührens unb foftenfrei ubcr= 
anôt.

C) (frfurfjcn gemíiB 皿rtifel 3 fönnen im 
unmittelbaren Sdjriftüerfc^r erleôigŕ roer： 
ben; fie fini) gcbül)ren= unb foftenfrei aus： 
3ufüf)ren. {Çür (Srfu力ungsf力reiben roeriien 
bic SJertragfíf»ncĎenôen Seile Ďoppcífpra^igc 
®orbru(fe Dcrmcnben.

C) Ærfut^cn gcm&B ¾írtifeí 4 mer加n auf 
biplomatifííjcm SBege eHebigt.
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Článok 6,

Žiadosti súkromných osôb.
C) Súkromné osoby môžu bezprostred

ne žiadať od štátnych a cirkevných matri
károv a od stavovských úradníkov vydanie 
výťahov zo štátnych a cirkevných matrík 
a z kníh o osobnom stave. Vybavenie ne
môže byť odmie-tnuité, ak bola žiadosť po
daná v úradnej reči požiadaného úradu.

(2) Príslušníci oboch Smluvných Strán 
neplatia za vybavenie ich žiadostí vyššie 
poplatky a trovy ako vlastní štátni prísluš
níci. Ak žiadateľ predloží svedectvo o chu
dobe vydané obecným úradom svojho byd
liska a opatrené úradnou pečaťou, vybaví 
sa žiadosť bez poplatkov a bezplatne.

Článok 7.
Forma priezvisk a osobných mien«
C) Matrikári (stavovíkí úradníci) jednej 

Smluvnej Strany zapíšu priezvisko prísluš
níka druhej Smluvnej Strany len vo forme 
zodpovedajúcej právu jeho vlasti

(a) Osobné mená sa zapíšu taktiež len 
v tejto îorme( ak v prehláseniacht na zá
klade ktorých sa zápis prevádza, použitá 
bola táto forma.

Článok 8.
Záverečné ustanovenia.

(り Dohoda sa má ratifikovať. Ratifikač
né listiny 6a majú Čo možno najskôr vyme
niť v Bratislave.

F) Dohoda nadobudne účinnosť za me
siac po uplynutí dňa, ktorého nastala vý
mena ratifikačných listín. Ostáva v platno
sti do uplynutia šiestich mesiacov po uply
nutí dna, ktorého došla výpoveď jednej 
Smluvné Strany S'/rane druhej.

Na dôkaz toho splnomocnenci túto do
hodu podpísali a opečatili.

Vyhotovené v dvoch pôvodinách v slo
venskej a nemeckej reči v Berlíne dňa 21. 
januára 1941,

MATO§ ČERNÁK 皿 p.
VIKTOR BÉČKA m. p.

Dr. KONŠTANTÍN DĽUGOPOLSKY m. p.

21rti1"6
Anträge oon íßxiDatperfonen

(l) íPriDatpcrfonen Idnnen Anträge auf 
Erteilung Don ¾(bfd)riftcn aus ben Çcrfûnens 
ftanbcbüifjcrn, SHatritcn unb Äirdjenbüdjcrn 
Dber Don ftanbesamHid)en Urîunbcn um 
mittelbar an bie ôtanbesbeamten, OTatrifens 
fül)rer unb Âirdjcnbudjfüfjrcr xi(f|ten. Die 
(frlcbigung tann nidjt Derfagt werben, wenn 
ber Antrag in ber 班mt^praSe ber 
Stelle abgefafjt ift.

C) Aie 2Ingci)i5rigen ber beiben れ山吁 
idjlicfienben Eeile 5口ben für bie €rlcbigung 
iljrer Einträge feine beeren (Sebü^ren unb 
Äo|tcn ju entridjten als bie eigenen Gtaats： 
angcljörigcn. £cgt ein ¾lntragíteíler eine non 
ber(SemcinbcbcI)Örbc feines ®of)nortes auシ 
geftedte unb mit il)rcm ílmtsfiegeí ober 
¾lmtsftcmpel ucrfcljene ®cfd)cinigung bes 
Unocrmögcns Dor, fo wirb ber Eintrag ge< 
bül)rcn= unb fojtenjrei eilebigt.

¾lttilel 7
Sotm bet Samiliennamen unb ber Vornamen

(9 Die ©tanbesbeamten (SOÎatrilcnfüfjrer) 
bes einen 53crtrûgfd)Iieftenbcn îcils werben 
ben Çamiliennamcn eines Angehörigen bes 
anberen îeils mit in bet feinem Ijeimatlidjen 
况e(¾t entfpre由enben Çorm eintragen.

(2) Vornamen werben ebenfalls nur in 
biefer Çorm eingetragen, wenn in ben &= 
ïïâmngen, auf (Srunb beren bie (Eintragung 
bewirft wiib, biefe gorm gebraust ift.

¾Irtiíel 8

6tf)lu^bcftimmungcn
(り Das ¾lbfúmmen foli ratifijiert werben, 

die Sïatififationsurfunbcn foHen fûbaïb wie 
möglid) in Çrcfjburg ausgetaufdjt werben.

(2) Das SUbfommen tritt einen SRonat 
na巾 Ablauf bes Eages, an bcm bet 弘us， 
taufd) ber ¾atififatiônsurfunbcn ftattgefuns 
ben 6叫ホ貝raft. (Ss bleibt in Geltung bis 
3um ¾Iblauf ddr fe由5 SOionaten na力 Ablauf 
bes ïagcst an bcm bie Äünbigung bes einen 
^ertragfdjliefjenben Teils bem anbern juge： 
gangen ift・ ヽ

3U "ffunb beJTen ^aben bie 93eöoHmä(i)s 
tigten biefes ¾lbtommen inUerje询net unb 
mit igren Siegeln uerfefjen.

¾lusgefertigt in hoppeltet Urfc^rift in 
beutfdjcr unb 卩owati旳er Gpra^e in Berlin, 
am 21.ganuar 1941.

Dr. ERICH ALBRECHT ni.p.'

Dr. KARL SCHWAGULA m. p.
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247.
Vyhláška 

predsedu vlády 
zo dna 20. novembra 1941

o oprave tlačových chýb vzniklých pri vy
hlasovaní právnych predpisov v Sloven

skom zákonníku.

Podfa § 5 zákona č. 11/1940 SL z. opra
vujú sa tieto tlačové chyby:

1. V druhom riadku, § 3 vyhlášky mi- 
nifitra financií č. 282/1939 Sl. z. namiesto 
tl ... za 15 miliónov Ks ..má byf správ
ne n ... za 1.5 miliónov Ks."

2. V predposlednom riadku, čl.13 zá
kona č< 130/1941 Sl, z. namiesto „ ... je. 
povinný vykonaf dlžník,.. má byf správ
ne ”... je povinný vykonaf aj dlžník, ..

3. V prvom riadku( čl.21 zákona 6, 
130/1941 SL z. namiesto „ ... čl.V ča
sti ..má byť správne ........  čl.5 ča・
虱i

4. V Čl.26, ods. 3 zákona č. 130/1941

Sl. z. namiefita n ... a 24 platia ...” má byt 
správne.........a 23 platia

5. V treťom riadku, ods. 3, § 12 na  
riadenia č. 198/1941 Sl. z, namiesto 
........ avšak len 一.“ má byf správne 
,,…avšak — vo veci volebného práva — 
len ....

*

6, V poslednom riadku § 249 nariade
nia č. 198/1941 Sl. z. namiesto „ ... vyba-" 
má byt správne „ . . . vybavovať.'*

7. V ods.1,§ 5 nariadenia č. 199/1941 
Sl. z, namiesto členiacich písmien 叫 b)( 
c) majú byí správne členiace číslice l.( 
2., 3.

8. V siedmom a ôsmom riadku ode.1, 
§ 73 vyhlášky Ministerstva školstva a ná
radnej osvety č. 244/1941 Sl. z. namiesto 
„ ... pravdepod-obnom trvaní služobnej 
priamo nadriadenému (§ 154)." má by( 
správne ”... pravdepodobnom trvaní slu
žobnej neschopnosti úradu učiteľovi slu
žobne priamo nadriadenému (§ 154)."

Dr. Tuka v. r.

Tlad: Andrej v Bratislave, Ulica Rodobrany C,12.
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248.
Zákon 

zo dňa 12. novembra 1941
o rokovacom poriadku Snemu Slovenskej 

republiky.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
m 'tomto zákone:

DIEL PRVÝ.
Poslanci.

§ t 
Počet poslancov.

Počet poslanco'V, spôsob obsadzovania 
a straty mandátov upravujú zákony.

§ 2.
UdaK na zasadnutiach.

f1) Poslanci sú povinní zúčastnit sa na 
všetkých rokovaniach a prácach Snemu.

ド)Na každom plenárnom i výborovom 
zasadnutí vyloží sa prezenčná lisiina, do 
ktorej sa prítomní poslanci vlastnoručne 
zapíšu.

(3) Ak poslanec pre onemocnenie alebo 
pre inú príčinu nemôže dočaisne vykonávať 
poslanecké povinnosti, ospravedlní sa 
predsedovi Snemu. Ak nemoc alebo ŕná 
prekážka zabraňuje poslancovi vykonávať 
poslanecké povinnosti vyše 7 dní, požiada 
predsedu Snemu o dovolenku. Prijatile 
ospravedlnenia alebo udelenie dovolenky 
oznámi predseda na zasadnutí Snemu.

(“)Ustanovenia ods.1 a 3 sa nevzťahu
jú na poslancov! ktorí sú členmi vlády.

ヽ§ 3.

Následky nedbanlivostí.
C) Ak ea člen výboru bez platného 

ospravedlnenia alebo bez dovolenky ne

zúčastní na troch po sebe nasledujúcich 
zasadnutiach výboru, stráca mandát vo 
výbore a nárok na jednomesačnú náhradu 
(§ 60, ods.1).

ド)Ak sa poslanec bez platného ospra
vedlnenia alebo bez dovolenky nezúčastni 
na šiestich po sebe nasledujúcich plenár
nych zasadnutiach, stráca nárok na ná
hradu (§ 60, ods.1)na 3 mesiace.

C) Predseda Snemu v prípadoch podľa 
ods.1 alebo 2 má poslanca aj napomenúf, 
napomenutie oznámif Snemu a predsed
níctvu príslušného klubu alebo strany.

DIEL DRUHY.
Kedy Snem zasadá a ako 

s a u s t a v u j e,
§ 4.

Zasadanie Snemu.
t1) Prezident republiky svoláva Snem 

na riadne zasadanie dva razy do roka; na 
jarné zasadanie v marci, na jesenné v ok- 
tóbri.

ド)Prezident republiky na žiadosť väč- 
šiny poslancov je povinný svolať Snem na 
zasadanie mimoriadne. Ak to do 14 dní 
neurobí, svolá Snem na mimoriadne zasa- 
danie jeho predseda.

ヽ § 5.
Ustavujúce zasadnutie.

(り Snem sa uslaví na plenárnom zasad
nutí do mesiaca po vyhlásení výsledku 
voïby.

(=)Ustavujúce zasadnutie Snemu svo
láva prezident republiky. Zasadnutie otvo
rí a vedie predseda vlády( ktorý prijme 
prísahu poslancov (§ 6, ods. í), vedie voľbu 
predsedu Snemu a vyvoleného sa opýta, 
či voíbu prijíma. Predsedovi vlády patria 
pri týchto úkonoch práva predsedu Snemu. 
Ak je predseda vlády poslancom, složí

Cena Ks 2.60.
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prísahu do rúk vyvoleného predsedu Sne
niu.

(3) Ak vyvolený voľbu prijme, složí do 
rúk predsedu vlády prísahu (§ 7)t ujme 6a 
predsedania a vedie voľbu dvoch podpred
sedov Snemu. Podpredsedovia složia prí
sahu do rúk predsedu Snemu (§ 7).

F) Hlasy sčítajú štyria poslanci, určení 
predsedom vlády.

C) Voľby podľa ods. 2 a 3 platia na celé 
volebné obdobie Snemu.

(J Ak je za volebného obdobia Snemu 
potrebné znovu voliť predsedu i obidvoch 
podpredsedov Snemu, «vola prezident re
publiky zasadnutie Snemu najneskoršŕe do 
mesiaca na voľbu. O tomto zasadnutí a 
voľbe platia primerane ustanovenia ods. 
2 až 5.

§ 6.
Prísaha poslancov.

f1) Poslanci skladajú na prvom zasad
nutí pred voľbou predsedu Snemu do rúk 
predsedu vlády túto prísahu: ‚‚Prisahám na 
Boha Všemohúceho a Vševedúceho, že bu
dem verný Slovenskej republike, že budem 
zachovávaE zákony a mandát svoj plniť po
dľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 
Tak mi Pán Boh pomáhaj!'*  Poslamec pred 
vstupom do rokovacej siene vyhlási v Sek
retariate Snemu, akej je národností, pod
píše tam text prísahy, čo mu prednosta 
sekretariátu Snemu písomne potvrdí. 
Na zasadnutí dá predseda vlády pre
čítať formulu prísahy a vyvolá poslan
cov, aby jednotlive složili prísahu podaním 
ruky a opakovaním vety: lfTak mi Pán Boh 
pomáhaj!'*

ド)Poslanci, ktorí vstúpia do rokovacej 
siene neskoršie, skladajú prísahu rovnakým 
spôsobom do rúk predsedu Snemu.

C) Odopretie prísahy alebo prísaha 
6 výhradou má za následok stratu man
dátu, čo predsedajúci na zasadnutí Snemu 
hneď vyhlási.

§ 7.
Prísaha predsedu a podpredsedov.

Predseda a podpredsedovia Snemu 
skladajú túto prísahu: „Priisahám na Boha 
Všemohúceho a Vševedúceho, že budem 
rastávaf svoj úrad predsednícky (podpred
sedníčky) nestranne, podľa zákona a podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 
Tak mi Pán Boh pomáha""

á k o n n í k č. 248,

DIEL TRETÍ.
Orgány Snemu.

§ &
Predsedníctvo.

(')Predsedníctvo Snemu sa skladá 
z predsedu Snemu a z dvoch podpredse
dov Snemu.

ド) Predsedníctvo vykonáva svoju pô- 
sobno»sE aj po skončení funkčného obdobia 
Snemu až do vyvolenia no<vého predsed
níctva Snemu.

§ 9.
Pôsobnosť predsedníctva.

C) Predseidníctvo &a usnáša pod vede
ním predsedu alebo úradujúceho podpred； 
sedu:

a) o demíisii vlády a opatreniach o do
časnom vedení vládnych vecí podľa § 37, 
ods. 2 Üstavy,

b) o záväznej interpretácii rokovacieho 
poriadku,

c) o poradí, v aJtom úradujú podpredse
dovia namiesto predsedu,

d) o veciach, ktoré prikazuje do pôsob- 
nos-tí predsedníctva rokovací poriadok a 
iné zákony.
ド)Predsedníctvo 6a môže usnášať 

v prítomnosti aspoň dvoch členov a usná
ša sa väčšinou hlasov. Predseda hlasuje 
tiež a pri rovnosti hlasov rozhoduje jeho 
hlas. V prípade potreby predseda môže 
predložiť členom predsedníctva určité ve
ci na písomné usnesenie bez zasadnutia.

§ 10.
Pôsobnosť predsedu.

Do pôsobnosli predsedu Snemu patrí 
okrem iných úkonov, prikázaných mu tým
to zákonom:

a) zastupovať Snem navonok a podpi
sovať listiny, vydávané Snemom,

b) rozhodovať o vylúčení záujmom štá
tu odporujúcich prejavov z tlačených (roz
množených) a rozdávaných spisov Snemu, 

c) rozhodovať o výdavkoch v rámci 
rozpočtu Snemu,

d) rozhodovať o rozdelení miestností • 
v budove Snemu, o úprave prístupu po- 
slucháčstva na nasadnutia Snemu a 〇 úrad
ných zprávach o dinnoeti Snemu a jeho vý
borov,

e) vykonávať ostatné úkony podľa ro
kovacieho poriadku, ak nie sú prikázané 
iným orgánom Snemu.
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§ 11.
Podpredsedovia.

Podpredsedovia zastupujú predsedu na 
jeho príkaz so všetkými jeho právami a 
povinnosťami.

§ 12.

Sekretariát Snemu,
｛り Pomocným orgá-nom predsedu a 

predsedníctva Snemu je se'kretariát Sne
mu, na ktorého čele je predsedníctvom 
Snemu ustanovený prednosta.

(3) Agendu sekretairíátu Snemu určuje 
predseda Smuhi.

§ 13.

Sncmová stráž.
(l) Predseda Snemu má k dispozícii 

snemovú stráž, ktorú vysiela podľa úpravy 
predsedu Snemu Ministerstvo vnútra.

(=)Sncmová ®lráž vo funkcii podľa 
ods.1 podlieha výlučne predsedovi Snemu.

DIEL ŠTVRTÝ.

Kluby.
§ 14.

Príslušníkom klubu je poslanec, ktorý 
spolu s predsedníctvom klubu oznámi pí
somne sekretariátu Snemu, že je členom 
alebo hospitantom klubu, a zostáva ním 
tak dlhOj kým on sám alebo predsedníctvo 
klubu neohlási sekretariátu Snemu, že pre
stal byf príslušníkom klubu.

DIEL PIATY.

Predmety rokovania 
Snemu.

§ 15.

Druhy predmetov rokovania.

Snem rokuje najmä:
a) o pripomienkach a podnetoch prezi

denta republiky,
b) o návrhoch a vyhláseniach vlády 
c) o návrhoch Štátnej rady, 
d) o návrhoch predsedu, 
e) o návrhoch a interpeláciách poslan

cov,
f) o zprávach výborov,
g) o rezolúciách.

§ 16.
Návrhy a ich rozmnoženie.

(')Každý návrh má obsahovať presnú 
formuláciu toho, na čom sa má Snem 
usniesť. Ku každému návrhu zákona musí 
sa pripojif odôvodneniz a návrh na 
úhradu. Iné návrhy ireba odôvodniC podlá 
potreby.

(=)Návrhy vlády, návrhy Štátnej rady a 
návrhy zákonov a interpelácie, podané po
slancami písomne v sekretariáte Snemu a 
podpísané aspoh 10 poslancami, dá pred
seda Snemu vytlačiť (rozmnožiť) a na za
sadnutí Snemu rozdať alebo mimo zasad
nutia rozoslať poskneom.

(3) Návrhy bez náležitostí podľa ods.1 
a 2 nie sú predmetom rokovania.

P) Ak včasné rozmnoženie návrhov na
ráža na ťažkosti, predseda nariadi rozdat 
pripadne rozoslať upozornenie, že do ná
vrhu možno nahliadnuť v sekretariáte 
Snemu.

§ 17.

Pridelenie návrhov výboru.
Návrh (§ 16) po rひzdaní prípadne ro

zoslaní predisela Snemu pridelí príslušné
mu výboru.

一 § 18.

Odvolanie návrhov.
í1) Vláda a Štátna rada môže svoje ná

vrhy odvolať, dokiaľ Snem neprikročil 
k hlasovaniu o návrhu.

(=)Návrhy poslancov, ktoré boly už 
roizda<n@ alebo rozoslané podľa § 16, ne
možno odvolať. Ak ich Snem zamietol, 
možno ich znovu podať len po roku od 
zamietavého usnesenia.

§ 19.

Spočívanie návrhov.
Ak sa niektorý návrh (§ 16) nedá na 

program rokovania Snemu do jedného ro
ku odo dňa jeho podania, môže byť návrh 
predmetom rokovania Snemu alebo výbo
rov len na návrh predsedníctva Snemu.

DIEL ŠIESTY.

Výbory.
§ 20.

Počet výborov a ich členov.
C) Snem má vyvoliť tieto výbory: 
a) Stály výbor.
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b] Úsporný a kontrolný výbor,
c) Ústavnoprávny výbor,
d) R …lový výbor,
e) Immiítný výbor.
(■) Na návrh predsedu Snemu môže 

Snem ustanoviť a vyvolit aj iné výbory.
(a) Ak počet členov výborov neurčuje 

osobitný zákon, určí ho Snem.

§ 21.

Rozpočtový výbor-
Rozpočtový výbor má podať Snemu 

zprávu o osnovách rozpočtových a daňo
vých a o každom návrhu, ktorým 6a štát
na pokladnica zaťažuje nad rozpacet už 
povolený, alebo ktorým 6a tento rozpočet 
pozmeňuje.

§ 22.

Členstvo vo výbore.
I1) Poslanec je povinný členstvo vo vý

bore prijaf, ak nie je už členom dvoch 
iných výborov.

ド)Ak poslanec pre nedbanlívoďf stratí 
n?andát vo výbore (§ 3), alebo ak umrel, 
prípadne ak pre nemoc a či inú prekážku 
nemôže sa zúčastniť dlhší čas na výbo
rových prácach, určí predseda Snemu na
miesto neho nového člena.

§ 23.

Volba predsedu a podpredsedov výboru.
(り Predseda Snemu svolá výbor na voľ

bu predsedu a podpredsedov výboru.
(=)Volbu predsedu výboru vedie pred

sedom Snemu označený člen výboru. 
Okrem predsedu vyvolí výbor dvoch pod
predsedov. Výsledok volieb oznámi pred
seda výboru sekretariátu Snemu.

C) Predseda Snemu môže hocikedy 
uložif výboru, aby znovu vyvolil všetkých 
alebo niektorých funkcionárov (ods. 2).

(り Výsledok volieb oznámi predseda 
Snemu na zasadnulí Snemu.

§ 24.

Svclávaníe a' rokovanie výboru.
(り Zasadnutie výboru svoláva predseda 

výboru alebo predseda Snemu.
ド)Pre rokovanie výboru platia obdob

ne ustanovenia platné o zasadnutí Sne
mu, ak niet o tom odchylných ustanovení. 
Predsedovi výboru patria pri vedení roko

vania a pri disciplinárnych opatreniach 
obdobné práva ako predsedovi Snemu na 
zasadnutí Snemu.

(3) Ak sa na zasadnutie nedostavil ani. 
predseda ani podpredsedovia výboru, pred
seda Snemu, ak sa sám neujme predseda
nia, určí člena, ktorý má predsedaf.

(り Na rokovaní výboru sa podávajú 
návrhy zpravidla ústne, ale predseda mô
že žiadať navrhovateľa, aby podal návrh 
písomne.

§ 25.

Zápisnice výborov,
(i)O každom zasadnutí výboru napíše 

sa zápisnica. Zápisnicu podpíše predseda 
a zapisovateľ a odovzdá ju s prezenčnou 
lis-tinou hned po zaisadauli sekretaxiátu 
Snemu.

(2) Výbor sa môže so súhlasom predse
du Snemu bez rozpravy usniesť, aby sa o 
rolcovaní výboru spísal dcslovný záznam.

(3) Výbor sa môže bez rozpravy usniesť 
že sa jeho rokovanie neuverejní.

(り O vylúčení záujmom štátu odporu
júcich prejavov z uverejnenia rozhoduje 
predseda výboru,

§ 26.

Účasť iných osôb vo výbore.
C) Členovia vlády, úradníci nimi vy

slaní ako aj úradníci Snemu predsedom 
Snemu určení sú oprávnení byt na zasad
nutiach výboru, ujaf sa tam slova a podá
vať návrhy.

(2) Ak sa výbor usniesol, aby niektorý 
minister osobne prišiel na zasadnutie, po  
zve ho predseda výboru. Usnesenie sa deje 
bez rozpravy.

*

p) Poslanci majú právo byf prítomní 
na zasadnutí výboru, aj ak nie sú jeho 
členmi, a majú právo podávať návrhy.

(■*)  Výbor sa môže bez rozpravy usniesť, 
že jeho rokovanie je dôverné. Na dôver
nom rokova'ní môžu byf prítomné olkrem 
členov výboru len osoby, kloré určí pred
seda výboru.

(5) Pri rokovaní o rozpočte a o daňo
vých veciach nemožno vylúčiť poslancov, 
i keď nie sú člennú výboru.

§ 27.

Odborníci a svedkovia vo výbore.
(り Na práce vo výboroch možno pri

brať odborníkov s hlasom poradným. Ich
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soznam 6oslavuje predsedníctvo Snemu. 
Predseda Snemu rozhoduje, či a klorý 
z odborníkov má prísť na zasadnutie vý
boru a aká náhrada mu patrí.

(=)Výbor môže splnomocniE predsedu 
alebo zpravodajcu výboru, aby vo veci 
povahy verejneij, ktorú výbor podTa 
usnesenia Snemu vyšetruje, alebo o kto
rej rokuje, predvolal a na zasadnutí alebo 
mimo zasadnulia výboru vypočul——prí
padne požiadaným isúdom dal vypočuf — 
svedkov, alebo aby si vyžiadal príslušné 
spisy. O povinnosti svedčif, o donucova
cích opatreniach, o práve odopretia sve
deckej výpovede a o náhrade trov platia 
v týchto prípadoch ustanovenia bresLného 
poriadku 6 tým rozdielom, že pre verej- 
.ných funkcionárov a úradníkov neplatia 
ustanovenia o povinnom zachovávaní 
úradného tajomstva. Poslanci a členovia 
Štátnej rady ako aj bývalí poslanci a bý
vali členovia Štátnei rady môžu svedčit 
len so súhlasom predsedníctva Snemu prí
padne Štátnej rady (§§ 18 a 56 Ústavy) o 
veciach, o ktorých sa dozvedeli v tejto 
•svojej hmlccii. Požiadaniam podfa toho 
odseku súdy sú povinné vyhovief.

. (3) Zápisnicu o vypočutí svedkov po
dTa ods. 2 spise zapisovateT výboru alebo 
úradník eekretariatu Snemu.

(り Krivá výpoved svedka pri vypočutí 
podfa ods. 2 je trestná ako krivá prísažná 
výpoved na súde.

C) O prípadných donucovacích opatre
niach proti svedkovi rozhodne požiadaný 
súd podľa ustanovení preň pl&tných, alto 
keby išlo o odopieranie svedeckej povin- 
no*sti  na súde.

§ 28.
Ako sa výbor usnáša.

t1) Výbor rokuje bez ohľadu na. počet 
prítomných členov, usnáša sa však v prí
tomnosti aspoň tretiny členov väčšinou 
prítomných, počítajúc i predsedajúceho, 
ktorý hlasuje posledný. Pri rovnosti hla
sov je návrh zamietnutý.

(2) Kým zpráva výboru nie je rozdaná 
v Sneme, výbor môže svoje usnesenie 
odvolat.

(J) Ak Ga predseda Snemu zúčastní 
na zasadnutí výboru, má právo aj hlaso
vať.

§ 29.
Zpráva výboru»

(l) O predmete rokovania podáva zprá
vu výboru zpravodajcaj klorého určí pred

seda výboru. Ak predseda výboru neurčil 
zpravodajcu, určí ho predseda Snemu. 
Zpravodajca má napi6at o výsledku roko
vania výboru zprávu, ktorú výbor schvAli. 
Výbor môže splnomocniC zpravodajcu a 
predsedu, aby 6ami vypracovali výborovú 
zprávu.

(3) Zprávu výboru podpíše predseda a 
zpravodajca výboru. Zprávu treba včas 
odovzdať sekretariátu Snemu na rozmno
ženie.

§ 30.

Rokovanie na spoločnom zasadnutí 
viacerých výborov.

C) Ak je niektorá osnova pridelená 
viacerým výborom, môžu ju výbory pre- 
rokovaC na spoločnom zasadnutí.

C) Spoločné zasadnutie výborov svo
láva predseda Snemu.

(3) Na spoločnom zasadnutí výborov 
predsedá predseda Snemu alebo člen nie
ktorého zúčastneného výboru( určený 
predsedom Snemu.

(リ Na spoločnom zasadnutí každý zú
častnený výbor má osobitného zpravodaj
cu. Ak zpravodajcu neurčil predseda vý
boru, určí ho predseda Snemu.

(3) Spoločné zasadnutie rokuje bez 
ahladu na poる团 prítomných členov, usná
ša sa. však väčšinou hlasov v prítomnosti 
aspoň tretiny poslancov, ktorí sú členmi 
zúčastnených výborov.

(°) O výsledku rokovania na spoloč
nom zasadnutí sostavia a podpíšu spoločnú 
zprávu zpravodajcovia zúčastnených výbo
rov a predseda spoločného zasadnutia.

(7) Inak platia pre spoločné zasadnutia 
primerane ustanovenia platné pre výbory.

§ 31.
Následky meškania výboru.

Ak výbor pridelenú osnovu nepreroko
val do lehoty, určenej predsedom Snemu, 
možno daf predmet na program zasadnutia 
Snemu i bez zprávy výboru. V takomto 
prípade určí zpravodajcu pre plenárne za
sadnutie predseda Snemu.

DIEL SIEDMY.
Zasadnutie Snemu.

§ 32.
Verejnosť rokovania.

C) Zasadnutia Snemu sú verejné. Na 
návrh predsedu Snemu alebo člena vlády
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môže sa Snem bez rozpravy usniesť, že 
:asadnulie je celé alebo zčasti dôverné.

円 Rokovanie o rozpočte a o veciach 
daňových je vždy verejné.

§ 33.

Dôverné zasadnutie.
J) Na dôvernom zasadnutí môžu byf 

okrem poslancov len členovia vlády, úrad
níci určení predsedom Snemu a rýchlopis
ci len, ak složili do rúk predsedu Snemu 
prísahu, že zachovajú úradné tajomstvo.
ド)Zprávu o priebehu dôverného 

sadnutia možno uverejniť len so súhlasom 
predsedníclva Snemu.

§ 34.

Svolanie a program zasadnutia.
Predseda Snemu svoláva, otvára, pre

rušuje a zakľučuje zasadnutie Snemu, tak
tiež určuje a prípadne pozmeňuje jeho pro
gram.

§ 35.

Zachovanie poriadku na zasadnutí,
(り Predseda sa stara, aby na zasad

nutí Snemu bol zachovaný poriadok a usta
novenia rokovacieho poriadku.

(り Ak je poriadok rušený, predseda 
môže zasadnutie prerušiť alebo zakľúčiť. 
Osoby, ktoré rušia zasadnutie, dá pred
seda vyviesť. Ak je potrebné, dá vyprázd
niť galériu alebo niektorú jej časť.

§ 36.

Povinnosť predsedu svolať zasadnutie.
Ak Snem počas zasadania nemal zasad

nutie vyše 14 dní, predseda Snemu je po
vinný svolať zasadnutie do 3 dní, ak to 
žiada vláda alebo aspoň 2/5 všetkých po
slancov písomne s udaním programu. Ak 
niet prekážok, predseda svolá zasadnutie 
na deň, označený v návrhu.

§ 37.

Otvorenie zasadnutia.
Zasadnutie Snemu možno otvorif a 

Snem môže rokovať, ak je v zasadacej sieni 
prítomná aspoň pätina poslancov.

§ 38.

Určenie zpravodajcu.
Ak zpravodajca výboru pre nejakú pre

kážku nemôže predniesť zprávu výboru na 

zasadnutí Snemu, alebo sa zdráha lak uro- 
bif, určí zpravodajcu z členov toho istého 
výboru predseda Snemu.

§ 39.

Rečí.
í1) Nesmie sa ujať slova, komu ho 

predseda nedaL Zpravodajcovia, rečníci a 
členovia vlády hovoria s rečnisfa. Reči sa 
zpravidla nečítajú, okrem reči predsedu 
Snemu, predsedov alebo zpravodajcov vý
borov aiko aj členov vlády, dalej okrem 
krátkych vyhlásení, prednášaných v mene 
klubu, a citá'bov g označením prameňa. 
Každý rečník smie používať poznámky, 
napísané na podporu pamäti.

(2) Ak sa predseda chce zúčastnit na 
rozprave, odovzdá pred>sedanie; hovcrí s 
rečnišfa a ujme sa predsedania len pa 
vybavení veci.

(3) Rečníci sa môžu hlási f o slovo u 
predsedu už pred zasadnutím písomne ale
bo na zasadnutí osobne a ústne až do tých 
čias, kým predseda nevyhlási rozpravu za 
skončenú, alebo kým nezistí, že sa k roz- 
praive nik neprihlásil. Rečník Oiznámi, £i 
chce hovorí f za návrh alebo proti nemu.

d) Poznámky osobné a vecné povoľuje 
predseda podľa voľnej úvahy： 'ta：kéto po
známky nesmú trvať vyše päf minút.

§ 40,

Poradie a trvanie rečí,
(リ Rozpravu otvára predseda oznáme

ním prihlásených reč-níkúv.
(2) Po reči zpravodajcovej udeluje 

predseda slovo rečníkom obyčajne v po
radí -prilliášo»k, ale má dbaf, aby najprv 
hovoril rečník proti návrhu a aby sa po
dfa možnosti striedali rečníci za návrh a 
proti nemu.

(3) Rečníci si môžu poradie vymeniť, 
treba to však predsedovi oznámiť.

f1) Poslanec môže hovoriť o tom istom 
predmete rokovania najviac dva razy.

(5) Predsedníctvo Snemu môže rečníc
ke lehoty primerane obmedziť.

(°) Ak rečník pri vyzvaní nie je pri*  
lomný, stráca slovo.

§ 4L

Členovia vlády a orgány štátnej správy,
(り Členovia vlády môžu sa zúčastniť na 

zasadnutí Snemu a ujímať sa slova hoci
kedy a viackrát, a to aj po skončení roz
pravy, ale nesmú rečníka prerušif.



Slovenský zákonník č. 248, 987

(り Snem sa môže na návrh predsedu , 
alebo na písomný návrh aspoň 10 poslan- í 
cov bez rozpravy usniesť, aby člen vlády ' 
alebo niektorý orgán štátnej správy prišiel 
na zasadnutie a podal zprávu alebo vy
svetlenie. Vyzvaný je povinný tomuto usne
seniu na požiadanie predsedu Snemu vy
hovief,

ヽ § 42.

Vecné návrhy a koniec rozpravy.
(*)  Návrhy pozmeňovacie, doplňovacie 

alebo iné majú poslanci podať písomne naj
neskoršie hneď do oznámenia predsedu, že 
rozprava je skončená alebo že sa k roz
prave nik neprihlásil. Takéto návrhy sú 
predmetom hlasovania len, ak sú podpísa
né aspoň 10 poslancanni. Ak ide o opravu 
tlačovej alebo slohovej chyby, Snem sa 
môže usnášať na návrh zpravodajcu.

(2) Každý poslanec môže písomne na
vrhnúť koniec rozpravy. O tomto návrhu sa 
usnáša Snem bez rozpravy,

(3) Ak sa Snem usniesol rozpravu 
skončiť, môžu hovoriť o veci už len poslan
ci, ktorí sa prihlásili o slovo pred vyhláse
ním usnesenia o skončení rozpravy. Títo 
smú hovoriť o veci jednotlive najviac de
sať minút.

(4) Ak sa po skončení rozpravy ujal 
slova člen vlády, tým je rozprava znova 
otvorená.

§ 43.

Rokovacia reč,

(り Vláda a funkcionári Snemu, najmä 
predseda a podpredsedovia Snemu, výbo
rov, zapisovatelia a zpravodajcovia rokujú 
a sekretariát Snemu úraduje po slovensky.

(2) Poslanci rokujú po slovensky. Po- 
slancif prihlásení k inej domácej národ
nej skupine, môžu rokovať a návrhy podá- 
vaE vo svojej rečif ktoré sú základom ro
kovania.

(a) Formula o prísahe poslancov (§ 6) 
prečíta sa poslancom, uvedeným v druhej 
vete ods. 2, aj v ich reči a títo poslanci 
môžu vo svojej reči prisahaf. I pri hlaso
vaní podTa mien môžu títo poslanci hlaso
vať vo svojej reči. Ustanovenie prvej vety 
tohto odseku platí aj o prísahe predsedu 
a podpredsedov (§ 7). ak sú príslušníkmi 
niektorej z národných skupín v ods. 2 
označených.

(り V zprávach o zasadnutí Snemu uve
rejnia sa reči inojaizyčné v filovenskom pre

klade. Slovenský preklad obstará sekre
tariát Snemu. K zprávam o zasadnutí 
Snemu sa pripoja tieto reči aka príloha 
t v jazyku, v ktorom odznely,

(り Prejavy prezidenta republiky upra
vené na Snem vydávajú 6a tlačou aj v re
čiach domácich národných skupín. Pre
klad obstaráva sekretariát Snemu.

(°) K písomnej odpovedi predstaviteîov 
vlády alebo funkcionárov Snemu na ino
jazyčnú (ods. 2) otázku alebo interpeláciu 
pripojí sa i preklad odpovede.

(り Tlmočníkov pre Snem a pre sekre
tariát Snemu ustanoví predseda Snemu. 
Predseda výboru môže touto funkciou po
veriť i poslanca.

§ 44.

Volanie k vecí a k poriadkuf odňatie slova, 
vylúčenie prejavov z rokovania.

(り Ak sa rečník odchyľuje od pred
metu rokovania, volá ho predseda k veci. 
Za prejavy a činy, ktoré porušujú rokovací 
poriadok, urážajú slušnosE alebo mravy, 
alebo sú trestné, volá predseda k poriad
ku. Prediseda môže rečníka prerušiť, ak to 
žiada povinnosť jeho úradu

(り Predseda môže odňať slovo reční
kovi, ktorého volal za reči trikrát k vecí 
alebo k poriadku, ako aj rečníkovi, ktorý 
predĺžil reč nad čas určený podfa § 40, 
ods. 5 prípadne podfa § 42, ods. 3. Ak 
sa rečníkovi odňalo slovo, nepojme 6a je
ho pripadná ďalšia časť reči do zprávy o 
zasadnutí Snemu.

(3) Ak sa poslancovi odňalo slovo, ne
smie v tej istej ‚rozprave viac hovoriť. Ak 
stratil slovo (§ 40, ods. 6), môže sa v tej 
istej rozprave prihlásiť už len raz (§ 40, 
ods. 4).

§ 45.

• Karhanie pre urážky.

(り Ak poslanec pri rokovaní v Sneme 
urazí člena Snemu alebo člena vlády, ale
bo im ublíži na cti, urazený môže do 8 dní 
žiadať písomne u predsedu Snemu, aby 
proti obvinenému zaviedol karhacie po
kračovanie. Predseda pridelí žiadosť imu
nitnému výboru. Ak poslanec pri rokovaní 
v Sneme urazí Snem alebo jeho orgán, 
predseda do 8 dní navrhne písomne imu
nitnému výboru zaviesť karhacie pokračo
vanie.

(2) Imunitný výbor vypočuje obvinené
ho, prípadne žíadatefa a svedkov (§ 27) a
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podá v určenej lehote predsedovi Snemu 
písomnú zprávu so všetkými dokladmi a s 
návrhom, aby sa ponad žiadosť prešlo k 
programu, alebo aby bol vinník potrestaný 
vere'ným zazlením, spojeným podľa váž
nosti prípadu so stratou posla-neckej ná
hrady (§ 60, ods.1)na určitý čas.

(り Konečný návrh imunitného výboru 
sa rozdá tlačou a dá sa na program naj
bližšieho zasadnutia Snemu.

§ 46.

Vylúčenie zo zasadnutí.

Ak poslanec na zasadnutí Snemu ura
zil hlavu štátu, predsedu alebo predsedníc
tvo Snemu alebo jeho člena, vládu, pred
sedu alebo člena vlády v súvise s ich funk
ciou, prípadne ak sa stavia proti nariade
niam alebo opatreniam predsedu, alebo aJc 
hatí rokovanie Snemu, prípadne ak sa do
pustí násilnosti, môže ho predseda vylúčiť 
z tohto zasadnutia alebo ai z účasti až na 
šiestich nasledujúcich zasadnutiach Snemu. 
V týchto prípadoch stráca poslanec nárok 
na poslaneckú náhradu (§ 60, ods.1)na 
čas, ktorý určí predsedníctvo Snemu.

DIEL ÔSMY.
UsnáŠaníe Snemu.

§ 47.

Náležitostí usnášania.
(り Snem sa môže usnášať v prítomno

stí aspoň tretiny všetkých poslancov a k 
platností usnesenia je potrebná väčšina 
prítomných.

(2) K usneseniu o Üstave, o ústavných 
zákonoch a ich zmene, o zmene štátneho 
územia, o vypovedaní vojny a uzavretí 
mieru a o obžalobe prezidenta republiky je 
potrebná prítomnosť 明 všetkých poslancov 
a % väčšina prítomných.

E) Predseda hlasuje len pri voľbách, 
ale počíta sa do počtu p-rítomných.

§ 48.

Poradie a spôsob hlasovania,
(り Pred hlasovaním určí predseda po

radie a spôsob hlasovania, dbajúc, aby vy
šiel na javo pravý názor väčšiny. Pri hla
sovaní predseda kladie otázky, zisťuje a 
vyhlasuje výsledok hlasovania.

ド)Hlasuje sa za návrh alebo proti ná
vrhu bez udania dôvodov.

I (3) Hlasuje sa zdvihnutím ruky alebo 
I vstaním. Ak výsledok hlasovania je podľa 
1 názoru predsedu pochybnýf opakuje otáz

ku a dá sčítať hlasy alebo nariadi hlado
vať podTa mena.

(4) Hlasy treba sčítať aj vtedy, ak to 
nariadi predseda pred hlasovaním.
ド)PodTa mena sa hlasuje len, ak tak 

rozhodne predseda, alebo a>k sa na tom 
usnesie Snem. PodTa mena sa hlasuje tak( 
že každý poslanec na svojom mieste odo
vzdá hlasovací lístok, obsahujúci jeho me
no a slovo „áno" alebo „nie".

(c) Ak pri hlasovaní vysvitne, že nie je 
prítomný dostatočný počet poslancov, pred
seda preruší alebo zakľúči zasadnutie.

DIEL DEVIATY.
V o T b y.

§ 49.

Spôsob voľby,
(り VoTby sa dejú hlasovacími lístkami. 

Lístky sčítajú predsedom určení poslanci.
(2) Ak niet námietok, môže 6a voliť 

zdvihnutím niky adebo vstaním; výnimkou 
je len voľba predsedu Snemu.

§ 50.
Užšie Blby.

(り Ak sa pri voTbe nedosiahne abso
lútna väčšina hlasov, deje sa užšia volta 
medzi dvoma kandidátmi, ktorí dosiahli 
najviac hlasov.
ド)Pri rovnosti hlasov v prvef alebo v 

užšej voľbe rozhodne predseda losom, kto 
sa má dostať do užšej volby, alebo kto je 
vyvolený,

(3) Pre voTbu prezidenta republiky pla
tia ustanovenia Ústavy.

DIEL DESIATY.
Vládne vyhlásenie, 

politická zodpovednosť vlády 
alebo jej členov,

§ 51.
Rozprava a hlasovanie o vládnom 

vyhlásení.
(り O vládnom vyhlásení má byť zpra

vidla rozprava. Predseda Snemu rozhodne, 
či má byť rozprava o vládnom vyhlásení 
hneď, alebo na niektorom budúcom zasad
nutí Snemu.
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C) Interpeláciu alebo podpisy na nej 
možno odvolať, kým ju sekretariát Sne
mu nedoručil vláde alebo jej členovi.

(*)  Najneskoršie na zasadnutí Snemu, 
na ktorom 6a odpoveď rozdala, možno na
vrhovať rokovanie a odpovedi alebo jej 
odopreli.

(;,) Na žiadosC člena vlády má pred
seda zasadnutie Snemu ohľadom ú-stnej od- 
pO'vedi na interpeláciu vyhlasif za dôver
né. Prípadný návrh na rozpravu treba po- 
da£ hned na dôvernom zasadnutí a Snem 
usnesením o tom( či sa prikročí k rozpra
ve, rozhodne zároveň, či sa má tak stat 
na zasadnutí verejnom alebo, dôvernom.

(c) K platnosti usne«eníat ktorým Snem 
odopiera vziaE na vedomie odpoved na 
interpeláciu prípadne odopretie odpove
de, vyžadiuje sa prítomnosť a^poň Iretiny 
všetkých pasla-nco-v a väčšina hlasov.

§ 55.

Otázky predsedom.
Každý poslanec sa môže opýtaf pred

sedu Snemu alebo predsedu výboru na ich 
opatrenia. Otázku treba podaf písomne 
sekretariátu Snemu a treba na ňu odpo
vedať alebo s udaním príčin adpoved odo
prieť do 30 dní písomne.

DIEL DVANÁSTY.
Rezolúcie«

§ 56.
Výbor Snemu alebo Snem na návrh vý

boru, prípadne na písomný návrh aspoň 10 
poslancov môže sa usniesť na rezolúcii, 
v ktorej žiada vládu alebo jej člena o ur
čité opatrenie.

DIEL TRINÁSTY.
Zpráva o zasadnutí Snemu.

§ 57,
't1)O každom zasadnutí Snemu sekre

tariát Snemu napíše a dá vytlačiť (rozmno- 
žif) zprávu, podávajúcu presný obsah ce
lého rokovania.

p) Každý rečník môže do troch dní na
zrieť v sekretariáte Snemu do zprávy 
o zapadnutí obsahujúcej jeha reč, a nazna
čiť, aké omyly alebo nedostatky navrhuje 
v svojej reči opraviť alebo doplniť. Keby 
úradník, poverený s oslavovaním zprávy, 
nemohol vyhovieť návrhu rečníka, vyžia
da si rozhodnutie predsedu Snemu.

(=)Rozpravu o vládnom vyhlásení tre
ba zakončiť hlasovaním, či Snem schvaľu
je vyhĺbenie alebo nie. Snem na návrh 
predsedu sa môže usniesť, že hlasovanie 
odkladá.

§ 52.
Politická zodpovednosť vlády 

alebo jej členov.
(り Snem môže vládu alebo jej jed

notlivých členov volať na politickú zodpo
vednosť a vysloviť vláde alebo m&ktorému 
členovi vlády nedôveru.

(2) Návrh na vyslovenie nedôvery vlá
de alebo niektorému členovi vlády vyža
duje podpis najmenej štvrtiny všetkých po- 
slancov,

C) Vláda môže podať Snemu návrh na 
vyslovenie dôvery.

(4) Pokračovanie pO'dTa § 49 Ústavy o 
trestnej zodpovednosti predsedu alebo čie- I 
na vlády upravuje osobitný zákon.

DIEL JEDENASTÝ.

O tázky a interpelácie.

§ 53.
Otázky.

Každý poslanec môže klásf písomné 
otázky vláde alebo členovi vlády o činach 
vlády a jej orgáno-v ako aj 〇 zamýšľa
ných opatreniach. Na otázku môže vláda 
alebo člen vlády odpovedaE ústne alebo 
písomne. Otázka i písomná odpoved sa 
podáva sekretariátu Snemu a sa nevy
tlačí. Sekretariát Snemu doručuje otázky 
j odpovede.

§ 54.
Interpelácie«

C) Ak je otázka (§ 53) podpísaná 
aspoň 10 poslancami (interpelácia), vláda 
alebo jej člen je povinný odpovedať pí
somne alebo na zasadnutí ústne( prípad
ne takýmto spôsobom odpoveď odoprieť 
6 udaním príčin. Ak vláda aleba jej člen 
do 2 mesiacov neodpovie, prípadne ne
odoprie odpovedať, predseda Snemu vy
zve opýtaného, aby odpovedal najneskor
šie do ďalších 30 dní.

ド)Písomná odpoveď alebo jej odopre
tie doručuje sa s&kr&taxiálu Snemu; od
poved sa rozmnoží a rozdá na zasadnutí 
Snemu.
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(3) Po vytlačení (rozmnožení) rozdá sa 
zpráva na zasadnutí Snemu.

p) Všetky vytlačené (rozmnožené) spi
sy o rokovaní Snemu 6a predávajú za vý
robnú cenu.

p) Na návrh predsedu môže sa Snem 
bez rozpravy hocikedy usniesf, že 6a reči 
poslancov, zpravodajcov a členov vlády 
v zpráve o zasadnutí dočasne nebudú za
znamenával a uverejňovať, a že rečníci 
majú právo do 24 hodín po dorečnení do
dať sekretariátu Snemu obsah svojej reči. 
Takýto návrh 6a nepodáva písomne« ne
rozmnožuje sa, nerozdáva 6a poslancom, 
neprideľuje sa vopred výboru a Snem sa 
o nom usnáša i keď nebál vopred daný na 
program.

DIEL ŠTRNÁSTY.

Sloboda snemového 
rokovania.

§ 58.

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.

ド)K trestnému alebo dificiplinárnemu 
stíhaniu alebo k akémukoľvek obmedze
niu slobody člena Snemu pre iné činy ale
bo zanedbania je potrebný súhlas Snemu. 
Ak Snem nedá k tomu súhlas, je stíhanie 
navždy vylúčené.

(3) Ustanovenia predošlého odseku ne
vzťahujú sa na trestnú zodpovednosť, 
ktorú má člen Snemu ako zodpovedný re
daktor.

(り Ak bol poslanec prichytený a za
tknutý pri trestnom čine, súd alebo iný prí
slušný úrad je povinný to hned oznámiť 
predsedovi Snemu. Ak Snem do 14 dní od 
zatknutia nesúhlasí 6 ďalším väznením, 
väznenie prestáva.

§ 59.

Zákaz rušiť rokovanie SneintL

í1)V tie dni, keď zasadá Snem alebo 
niektorý výbor Snemu, nie sú dovolené 
shromaždenia ani sprievody v blízkosti 
budovy, kdぼ Snem alebo výbor zasadá,

ド)Deputácie Snem neprijíma.

(3) Deputácie vyslané k poslancom ne
majú prístup do budovy Snemu, ak je 
v nich vyše 5 Osôb.

DIEL PÄTNÁSTY.

Náhrady a legitimácie 
poslancov.

§ 60.

Náhrady poslancov,

P) Na úhradu skutočných výdavkov 
spojených s vykonávaním poslaneckého 
mandátu má každý poslanec nárak na ná
hradu, ktorej výška nemôže presahoval 
mesačne Ks 3.000.—.

ド)Podpredsedovia Snemu majú okrem 
náhrady podfa predošlého odseku nárok 
na prídavok me<sačne Ks 1.000.—.

(3) Predseda Snemu okrem náhrady 
podľa ods.1 má nárok na tie isté služob
né požitky, ako člen vlády, a má nárok na 
pridelenie stáleho .povozu.

(*)  Náhrady, prídavky a požitky podfa 
odfi.1 až 3 nepodliehajú daniam ani po
platkom a sú vyňaté z exekúcie.

(ß) Ustanovenia zákona č. 110"940 SI. 
z, ostávajú nedotknuté.

§ 61.

Legitimácie poslancov.

(l) Poslanec dostane ako úradný pre  
ukaz legitimáciu s fotografiou, podpísanú 
predsedom Snemu.

*

C) Legitimácia oprávňuje poslanca bez- 
platne cestovať v hociktorej triede pre 
dopravu osôb určených vlakov štátnych 
železníc, súkromných železníc v štátnej 
epráve a Tatranskej elektrickej vicinálnej 
železnice, v autobusoch štátnych že
lezníc a v súkromných autobusoch, slúžia
cich pravidelnej doprave osôb, ako aj aa 
všetkých dopravných prostriedkoch Brati
slavskej elektrickej účafitinnej spoločnosti.

DIEL ŠESTNÁSTY.

Záverečné ustanovenia^
§ 62.

Derogačné ustanovenie.
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej 

krajiny č. 50/1939 Ür, nov. a zá'kon Č. 
84/1939 SI. z.
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§ 63.

Účinnosť a vykonanie zákona.
Tento zákon platí a nadobúda úcinnost 

dňom vyhlásenia. Vykoná ho predsedníc
tvo Snemu a všetci členovia vlády.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.
Sivák V, r. a) za min. Dr. Medrického

Čatloš v. r.

§ 3.

(*)  Členom správnej rady nesmie byt
a) ten, kta je už zároveň členom pia

tich správnych alebo dozorných rád,
b) cudzinec, ak počet cudzích prísluš- 

níkov-členov správnej rady dosahuje už 
polovicu celkového počtu členov správnej 
rady,

c| ten, kto podľa iných predpisov ne
smie byf členom správnej rady,

(2) Príslušné mínÍ6ler«stvo môže povolif 
výnimku zpod ustanovení ods.1,písní, a) 
a. b)( ak to vyžaduje verejný záujem.

249.
Zákon 

zo dňa 12, novembra 1941 > . 
o členstve v správnych a dozorných ra
dách účastinných spoločností a družstev

ných sväzoch. -- ■

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zá'kone：

§ L

C) Správnou radou podľa tohto záko
na je

a) správna rada tuzemskej údaslimrej 
spoločnosti,

b) zastupiteľstvo (reprezentácia) tu
zemskej filiálky zahraničnej účastinnej spo
ločnosti,

c) správna rada družstevného sväzu 
(ústredia).

(=)Dozornou radou pudla tohto záko
na je

a) dozorná rada tuzemskej účastimiej 
spoločnosti,

b) dozorná rada družstevného sväzu 
(ústredia).

§2.

(l) Počet členov správnej rady [§ 1, 
ods,1,pÍGiriL a) a c)] nesmie byt väčší ako 

a) sedem, ak základná istina neprevy
šuje Ks 10 miliónov,

b) deväť pri základnej istine od Ks 10 
miliónov do Ks 20 miliónov,

c) trinásL ak základná istina prevyšuje 
Ks 20 miliónov.

(=)Zastupiteľstvo [§ 1,ods.1,písm. b)] 
môže -maf najviac troch členov.

(3) Dozorná rada nesmie mat viac ako 
sedem členov.

§ 4.

(り Členom dozornej rady nesmie byt
a) ten, kto je už zároveň Členom pia

tich dozorných alebo správnych rád,
b) cudzinec,
c) ten, kto padla iných predpisov ne

smie byf členom dozornej rady.
ド)Príslušné ministerstvo môže povoliť 

výnimku zpod ustanovenia ods.1,písm. a)t. 
ak to vyžaduje verejný záujem.

§5.
Pcuslanec Snemu Slovenskej republiky 

v rámci §§ 3 a 4 pod disciplinárnymi ná
sledkami môže byf členom v správnej ale
bo dozornej rade len s predchádzajúcim 
súhlasom príslušného ministerstva.

§ 6・
Štátny a verejný zamestnanec v rámcŕ 

§§ 3 a 4 a podra iných platných predpisov 
môže byť členom v správnej alebo dozor
nej rade len 6 predchádzajúcim súhlafiom： 
svojho ministenstva (ústredného úradu),

§ 7.
C) VýSka odmeny, poskytovanej čle

nom správnej rady za ich činnost, musí 
byt úmerná vykonanej práci( strate času» 
majetkovému stavu podniku a dosiahnuté- 
mu finančnému výsledku hospodárenia 
v období, za ktoré sa o dimena poskytuje.. 
Má byf tiež úmerná sumám vynalaženýnr 
v patričnom období na verejné ciele a na-, 
zlepšenie sociálnych pomerov v podniku.. 
Ak príslušné miníátenslvo zistí, že bola ur--. 
čená neprimerane vysoká odmena, môže- 
nariadif upraviť ju na výšku, ktorá zodpo
vedá predošlým u-stanoveniam tohtp odse*  
ku a súčasne uložif správnej rade vymár- 
hanie rozdielu prípadne už vyplateného..
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(-)Predseda správnej rady je povinný 
oznámif príslušnému mini<sterstvu celkovú 
výšku odmeny a jej rozdelenie na jednotli
vých členov do 15 dní od jej určenia. Ak 
príslušné minitsterstvo do 30 dní od poda
nia oznámenia nerozhodne, stanovenie od
meny pokladá 6a za schválené,

(')Ak stanový ustaľujú odmenu pre 
členov správnej rady podielom na zisku 
(lantiéma), vypočíta sa tenta podiel len 
z čistého zisku, uistáleného podľa zásad 
a vypočítaní či-stého zisku (§ 157, bod 14 
obchodného zákona).

(')Pod odmenou podľa tohto zákona 
treba rozumieť každú platbu k dobru čle
na správnej rady z titulu tohto členstva 
(prezenčné známky, pevný plat, tantiéma, 
naturálie a pod.) okrem náhrady hotových 
výdavkov, skutočne vzniklých.

§ 8.
Ak nie je výška odmeny( poskytovanej 

■členom dozornej rady určená v Stanovách 
pevnou ročnou sumou, určí sa obdobne po
dlá zásad § 7, ods.1,3 a 丸

§り
Ak boli vyvolení do správnej alebo 

dozornej rady náhradníci, týmto ako ta
kým neoriálúcha nijaká odmena.

§ 10.
(')Porušenie alebo obídenie ustanove- 

fÍ §§ 3, 4 a 7, ods. 2 tohto zákona tresce 
príslušný krajský súd ako prečin odkáza
ný do pôsobnosti obchodných súdov po
kutou do Ks 20.000.

(=)Súčasne s uložením pokuty za poru
šenie alebo obídenie ustanovení §§ 3 a 4 
treba vypovedaf stratu členstva v dotyčnej 
správnej alebo dozornej rade.

§ ÍL
Ücastinné spoločností a družstevné 

sväzy sii povinné prispôsobiť svoje stano
vý ustanoveniam § 2 na najbližšom valnom 
shromaždení (riadnom alebo mimoriad“ 
nom)! ale najneskoršie do 30. septembra 
1942. Dnom 1.októbra 1942 stávajú 6a ne
platnými uslanovenia stanov, ktoré odpa
rujú tomuto zákonu a firemný súd má bez
odkladne pokračovaf pudľa § 32 nariade
nia ministra pravosúdia č. 68,300/1914 
J. AL

§ 12.
Tento zákon nadobudne účinnosf 

dňom 1.januára 1942; vykoná ho, minister 
hospodánstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.

Tuka v. r.
Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r. Stano v. r.
Dr. Fritz v. r. aj za mín. Dr. Medrického

250. 
Zákon

zo dňa 12. novembra 1941.
ktorým sa mení a doplňuje zákon o pria

mych daniach.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na -tomto zákone:

Zákon č. 76/1927 Sb. z. a n. v znení 
zákonov č. 180/1927, 167/1930 a 226/1936 
Sb. z, a n” vládnych nariadení č. 393/1938 
Sb, z. a n. (č. 2/1939 Sb. I.) a č. 160/1939 
SI, z, ako aj zákonov č. 60/1940, 130/1941 
a 180/1941 SL z, sa mení a doplňuje ta'kto;

CL L
Usfánovenia § 79, ods.1,písm. h) sa 

zrušujú a nahradzujú takto:
„h) pri padnikochr ktoré maly preuká- 

po celé jedno hospodárske obdo- 
bile predchádzajúce bezprostredne obchod
nému obdobiu pre zdanenie rozhodnému 
nepretržite vo svojom vlastnícve aspoň 
15°/o účastín, kuksov, podielov alebo úžit
kových listov iného tuzemského tejto dani 
podrobeného podnilcu, podiel na zisku 
z hodnôt, ktor6 maly v uvedenom čase 
nepretržiile vo vlastníctve; odpočet tohto 
podielu na zisku je prípustný len. do výš
ky jednoročného podielu, ktorý pochádza 
zo zisku biliamcne vykázaného a z obchod
ného obdobia bezprostredne predchádza
júceho obchodnému obdobiu pre zdænenie 
rozhodnému. Minister financií môže z tohto 
ustanovenia povoliť výnimku pri kancen- 
trácii peňažných ústavov.'*

Čl.2.

Ustajiovenia § 184 sa zrušujú a nahra
dzujú takto:

”C) Služobné požitky (§ 7, ods. 3 a § 
11)(zásadne dani dôchodkovej podrobené
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(§ 1)a od nej podľa § 2 neoslobodené, sú 
podrobené dani z vyššieho služného, na
koľko presahujú úhrnom ročne 100.000 Ks 
po odpočítaní srážok podľa ustanovení § 
15 prípustných — okrem dane z vyššieho 
služného — as tým 让〇 služobnými požit
kami priamo hospodàrsky súvisiacich. Tan
tiémy uvedené v § 183, ods. 4 sú lejto da
ni podrobené, -nie však požitky uvedené 
v § 183, ods.1.

(2) Podklladom dヨ＜ne je výška služob
ných požitkov určená pri vyrubovaní da
ne dôchodkovej; vyrubí ju vyrubovací 
úrad.

(3) Daň činí 3°/o zo sumy, o ktorú pre- 
sahujú požitky vypočítané podľa ods.1 a 
2 ročne 100.000 Ks. Pre výpočet dane 
sa zaokrúhli daňová základňa na 100 Ks 
dolu.

P) K dani z vyššieho služného 6a vybe
rá prirážka, ktorá činí lOO°/o vyrubený 
dane. Táto prirážka nie je podkladom vy
rubovania akýchkoľvek pľirážolc.

(ň) Pre túto daň platia obdobne usta
novenia § 4, ods,1 a §§ 23 až 25.°

Cl.3.
Tento zákon nadobudne úcinnost 

počínajúc daňovým rokom 1942; vykoná 
ho minister financií.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Dr. Pružinský v. r.

251.
Vyhláška 

ministra financii
zo dňa 10. novembra 1941
o dočasnom zrušení cla na mak

(り Po dohode s Miniistenstvom hospo
dárstva podľa ods. 4| čl.IV. vládneho na
riadenia č, 96/1933 Sb. z. a il zrušujem cl，o 
na dovoz maku (s. č. 46) do množstva 
400.000 kg ako spotrebnej suroviny na vý
robu umelých jedlých itukov v predpokla- 
de, že sa pri dovoze predloží osvedčenie 
Obchodnej a priemyselnej komory v Bra
tislave, že ide o jeho upoírebenie výlučne 
na výrobu oleja pre umelé jedlé 'tuky,

(り Dovoz v c-ds..1 uvedeného množstva 
■tovaru tamtiež uvedeného musí s-a ušku- 
itočniť cez colný úrad Bratislava, ktorý 
zároveň poverujem 'kontrolou dovezeného 
množstva.

C) Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 
vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

252.
Vyhláška 

ministra financií
zo dna 8. novembra 1941

o dočasnom snízení cla na nátronovú 
(sulíátovú) celulózu,

(l) Podľa § 2 vládneho nariadenia č. 
157/1939 Sl. z. po dohode s Ministerstvom 
hospodárstva snižujem na. čas do 31.de
cembra 1942 clo na nátronovú (sulfátovú) 
celulózu (sadz. pol,284 bj2) na sumu 5.— 
Ks za 100 kg hrubsj váhy, v prsipoklade, 
že (pri dovoze predloží osvedčenie 
Obchodnaj a priemyselnej komory v Bra
tislave, že táto bude upotrebená na výro
bu nátro.nového papiera, z ktorého budú 
vyrábané výlučne nátronové vrecia.

ド)Dovoz (tovaru uvedeného v ods.1 
musí sa uskutočniť cez colný úrad v Žili
ne, 'ktorý sa zároveň poveruje kontrolou 
dovezeného množstva,

(3) Táto vyhláška nadobudne účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

253.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 11.novembra 1941

o dočasnom sníŽení cla na odpadkovú 
k唸!l

(l) PodFa § 2 vládneho nariadenia č. 
157/1939 Sl. z. v dohode s Ministerstvom 
hospodárstva snižujem clo na dovoz kože 
odpadkovej (sadz. pol. 328/c) do množstva 
300.000 kg na «sumu 20.— Ks za 100 kg 
hrubej váhy v predpoklade, že sa pri do
voze predloží osvedčenie Obchodnej a 
priemyselnej komory v Bratislave, že ide 
o jej upotrebenie výlučne pre továrne na 
obuv,

ド)Dovoz v ods.1 uvedeného množ
stva tovaru †ajntiež uvedeného musí sa 
uskulo'čnif cez colný úraid Nitra, ktorý zá
roveň poverujem komlrolou dovezeného 
množstva.

(3) Vyhláška nadobúda úcinnost dňom 
vyhlás ania.

Dr. Pružinský v. r.

Tlač: Andrej v Bratislave. T rieda kráta Alexandra C.12.



Slovenský zákonník

je vydávaný podlá zákona 自 Î1/1940 SI. z＜ひ jazyku slovenskom.
Predplatné na jeden rok činí レ tuzemsku 120 Ks, do zahraničia 

170 Ks s výhradou prípadného zvýšenia pri nepredvídaných okolno
stiach (pri nepomerne ueľkom zvýšení výrobných výdavkov alebo 
mimoriadne veľkom rozsahu zákonníka) a treba Ao zaplatit naraz 
najneskoršie do 15. marca príslušného kalendárneho roku.

Kfo zašle nejakú sumu na nový ročník po 15. marci, bude pokla
daný za odberateľa a zaslané peniaze budú zúčtované ako záloha na 
konečnú cenu celého ročníka; pritom záloha bude vyúčtovaná po 
ukončení ročníka podľa súhrnu cien jednotliuých čiastok.

V drobnom predaji účtuje sa Slovenský zákonník za každú stra
nu 20 halierov, najmenej ušak 1,—Ks.

Cena jednotliuých čiastok objednaných do cudziny /e o 50% 
uysšía; za túto cenu zasielajú sa objednané čiastky zákonníka poštou 
po predchádzajúcom zaplatení.

Nodo uydané a doteraz uyšlé čiastky predávajú sa i v kníh
kupectvách.

Zakúpené čiastky sa nevymieňajú a neberú nazpät.
Vypouedaf dalšie odberanie zákonníka možno len písomne pred 

koncom roka pre rok budúci,
Nedošlé alebo neúplné čiastky zákonníka treba písomne rekla

movať najneskoršie do štyroch týidňou po ich vydaní; ak neboly 
u tejto lehote reklamované, dodajú sa len po zaplatení ceny prísluš
nej čiastky^

Platby nech stí poukazované výhradne na šekový účet u Poštovej 
sporiteľne /*  10*  2 (Predsedníctvo vlády — Slovenský zákonník a 
Úradné noviny, Bratislava.) Platenie poštovými známkami sa nepriji*  
ma. Poštovné prípadnej korešpondencie hradí predplatiteľ (odbera
teľ) zo svojho.

Pri objednávkach a reklamáciách treba uviesf čislo čiastky (a nie 
Čislo normy) s udaním ročníka.

Predplatné, reklamácie a objednávky treba zasielať len

ADMINISTRÁCII 
SLOVENSKÉHO ZÁKONNÍKA 

BRATISLAVA.
Vládna budova.
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OBSAH: (254.—256,) 254, Vládne nariadenie o skúšobnom poriadku pre prísne skúíky na prk 
mdovedeckcj fakulte Slov&nskej untveraly. — 255, Zákon zmenkový, — 256, Zákon 
äc-kový.

254.
Vládne nariadenie 

zo dňa 21.novembra 1941
o skúšobnom poriadku pre prísne skúšky 
na prírodovedeckej fakulte Slovenskej

" univerzity.

Vláda Slovenskej re(piublíky podľa § 6 
a § & odsek 3 zákona č. 168/1940 Sl. z. 
nariaďuje:

§ L

Podmienikou doisiahnu'lia doktorátu 
vied prírodných (dootor rerum n-aturalium, 
fRNDr.) je predložiť vedeckú rozpravu 
(disertáciu) a složiť dve prísne skúšky 
(rigoróza). Týmto sa má zistiť, či je kan
didát spôsobilý vedecky bádať a v akej 
miere.

C) Kandidát, klorý chce byť pripustený 
na. prísne skúšky padá na dekanstvo prí
rodovedeckej fakulty ziadosf a pripojí 
k nej tieto doklady:

a) maturitné vysvedčenie zo strednej 
školy alebo ak je cudzím štátnym prísluš- 
□íkoim, vysvedčenia, na základe ktorých 
bol na prírodovedeckej fakulte imatriku- 
lovaný ako riadny poslucháč;

'b) absolutórium, dokazujúce, že bol 8 
semestrov — pofažne ak je abiturientom 
bývalej sedcmllriednej reálky,10 semestrov 
—poslucháčom prírodovedeckej fakulty 
domácej alebo cudzej univerzity, ak se
mestre na nej -absolvované započítavajú sa 
podľa študijného poriadku do predpísané
ho času. Zo štúdia na domácej fakulte 
filoizoíickej, lekárslcei alebo na domácej 
vysokej škole technickej započítava sa 
z celého času podľa uváženia profesorské
ho sboru najviac čast ktorá nepresahuje 
6 semestrov. Riadnym poslucháčom filo
zofickej fakulty, ktorí vo svojej študijnej 
skupine si zapísali zemepis alebo prírodo-

Cena. Ks 5.60.

piis, započítajú sa všetky semestre, zapí
sané na filozofiek百 fakulte；

c) curriculum vilae 6 vyznačením odbo
rov, štúdiom ktorých sa kandidát osobilne 
zaob&nal; za doklady možno pokladat aj 
vysvedčenia o prácach vo vedeckých ústa
voch, laboratóriách, seminároch a pod.;

-d) prácu, k'orú žiada kandidát prijať 
za vedeckú rozpravu (dise»rtáciu).

(2) Vo výnimočných prípadoch môže 
Minister®tv-o škol&tva a národnej osvety 
na základe návrhu prolesorského sboru 
povoliť na skúšky pripglif i kandidátov, 
k-torí nemôžu predložif preukazy uvede
né v odseku 1,písní, b).

(り Vedeckú rozpravu (disertáciu), po- 
trebriú dosiahnutie doktorá'tu( musí 
kaoi'didát samostatne vypracovať. Práca 
musí vyhovovať požiadavkám vedeckej 
metódy a obohacovať vedecké bádanie, 
číra kompilácia nestačí. Téma vedeckej 
rozpravy su má 'týkať odboru, zastúpeného 
n>a príradovedi&ckej fakulte a&poň jednou 
profes úrou.

C) Vedeckú rozpravu treíba naipísať v 
jaizýku, klorý určuje § 2 zákona č. 168/ 
1940 Sl. z.凝0 jazyk skúšobný. Výnimky 
z tohto ustanovenia ajko aj podrobnosti ur
čuje profesoďský sbor.

C) Rukopis vedeckej rozpravy má mat 
vhodnú úpravu a musí sa napísaE zretefne. 
Ak sa predkladá už vytlačená vedecká 
rozprava, treba ju predložiť v štyroch, po
ťažne pri väčších dielach v jednom vyho
tovení.

§ 4.

(り Predloženú vedeckú rozpravu dá 
dekan posúdiť alco refererutom dvom riad
nym profesorom, a ak ich niet, dvom mi
moriadnym profesorom toho odboru, kto
rého sa vedecká rozprava týka. Ak tento 
odbor nie je za&túpený dvoma profesormi, 

I druhým referentoin môže byť riadny alebo
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mimoriadny profesor odboru obsahove naj
bližšieho.

ド)Referenti podajú o vedeckej rozpra
ve najneskoršie do konca nasledujúceho 
semestra písomný posudok a návrhy či pri
pustiť kandidáta na prísne skúšky, alebo 
nie. Ak sa referenti nedohodnú, rozhodne 
profesorský sbor. Reprobovanie vedeckej 
rozpravy má ten istý účinok ako reprobo- 
vani e na prísnej skúške.

(a) Vedecká rozprava sa uloží v archí
ve falcul ty.

§ 5.

(')Ústne prísne skúšky (rigoróza) sú 
dve: hlavná — dvojhodinová a vedľajšia 
—jednohodínová.

ド)Dve tretiny času hlavnej prísnej 
skúšky venujú sa odboru vedeckej rozpra
vy so zreteľom na jeho metódy a dejin
ný vývoj. K nemu sa pripojuje jeden z od
borov, uvedených v § 6, odsek 1 pod prí
slušným písmenom.

C) Predmetom vedľajšej prísnej skúšky 
je podľa vol：by kandidátovej niektorá dis
ciplína vied biol-ogických alebo exaktných 
alebo niektorý z odborov, uvedených v § 
6, odsek 2 pod tým istým písmenom, ak nie 
je odborom hlavnej prísnej skúš'ky.

(J) Predmetmi hlavnej prísnej skúšky 
môžu byf:

a) algebra, matematická analýza, geo
metria, topologia;

b) exp erimentálna fyzika, teoretická 
fyzika, a Lomová fyzika;

c) astronomia, astrofyzika, geofyzika;
d) fyzikálna geografia, antropogeogra- 

fia, regionálna geografia, geografia Sloven
ska, meteorologia s klimatológiou, geofyzi
ka;

e) teoretická chémia anorganická, teo
retická chémia organická, fyzikálna ché
mia, všeobecná chémia anorganická, vše^ 
obecná chémia organická, analytická ché
mia;

f) mineralogia, petrografia, kryštalo- 
grafia;

g) geologia, pileontol/ogia, petrografia;
h) botanika všeobecná, botani'ka syste

matická, fytogeografia;
í) zoologia všeobecná, zoologia syste

matická, zoologia experímentáln-a, antro
pologia.

円 K predmetom uvedeným v ods.1( 
môže byť vedFajším predmetom:

a) ku sJtupine, uvedenej v 0ds.1,písnt 
a) — experimentálna fyzika, teoretická fy
zika, chémia, astronomia, analytická me- 
chanika, astrofyziika, geofyzika;

b) ku skupine uvedenej v ods.1,písm. 
b) — matematická analýza, diferenciálna 
geometria, syntetická geometria, aplikova
ná matematika, chémia, astronómia, astro
fyzika, meteorologia, geofyzika;

c) ku skupine uvedenej v ods.1,písm. 
c) — materna tická analýza, geometria, 
apli>kovaná matematŕka, experimentálna 
fyzika, teoretická íyzilca, meteorologia, 
chémia;

d) ku skupine uvedenej vhodíš.1,písm. 
d) — matematická analýza, aplikovaná 
matematika, experimentálna fyzika, teore
tická fyzika, analytická mechanika, astro- 
noimia, astrofyzika, chémia, geologia, bota
nika, zoologia, fyzikálna geografi% antro- 
pogeografia, regionálna geografia, vše
obecné dejiny, dejiny Slovenska;

e) ku eíkupine uvedenej v O'ds.1,písní, 
e) 一 maitematická analýza, experimentál
na fyzika, teore-tická fyzika, geofyzika, 
astrofyzika, mineralogia, botanikľ, zoolo
gia, geologia;

f) ku skupine uvedenej v ods.1,písm. 
f) — geometria, experimentálna fyzilta, 
teoretická fyzika, chémia, geologia, geo
fyzika;

g) ku skupine uvedenej v ods.1,písm. 
g) — mineralogia, experimenilálna fyzika, 
chémia, petrografia, geofyzika, mele<oro- 
logia s klím ait ologiou, botanika, zoologia, 
geografia, antropologia a paleontologia;

h) ku skupine uvedenej v ods.1,písní, 
h) — matematická analýza, experimenlál- 
na fyzika, chémia, meteorologia s 'klima
tológiou, geologia, zoologia, paleontologia, 
geografia, an trop ologia ;

i) ku skupine uvedenej v ods.lt písní. 
i) — matematická analýza, experimentál
na fyzika, chémiia, mineralogia, geologia, 
botanika, paleontologia, geografia, antro
pologia.

§ 7.

C) Pred-sedo-m skúšobnej komisie je de
kan alebo jeho zástupca prodekan, Exami- 
nátormi na hlavnej prísnej skúške sú obi
dvaja referenti q vedeckej rozprave a pro
fesor zvoleného alebo zvalenému odboru 
najblŕžšie príbuzného odboru. Na skúške 
je prítomný aj ase<sor. Asasorom má byt
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predseda dostane 50.一 Ks, examinátori 
po 40.— Ks, asesor 30.— Ks, kancelársky 
fond univerzitný 20,—■ Ks. Ak predseda je 
skúšobným komisárom, má nárok aj na 
podiel skúšobného komisára. Os lalok sa 
rozdelí medzi skúšobných komisárov prís
nych skúšok, ak profesorský sbor naurčí 
inak.

(2) Skúšoibná taxa za vedľajšiu prísnu 
skúšku sa určuje sumou 160.— Ks. Z toho 
predseda dostane 30.— Ks, eximinálori po 
25,— Kß, kancelársky fond univerzily 
10.— Ks. Ak predseda je skúšobným ko- 
misáram, má nárok aj na podiel skúsobné- 
'ho komisára. Ostatok sa rozdelí medzi 
skúšobných komisárov prísnych skúšck. 
ak profesorský sbor neurčí inak.

C) Skúšobné taxy vyberá, rozdeľuje a 
vyúčtuje dekaiL

C) Ak kandidát odstúpi bez vážnej prí
činy od skúšky, taxa prepadá v prospech 
skúšobnej komisie.

§ ÍL

Promócia sa koná pod predsedníc
tvom reflet ora v prítomnosti dekanov vše
tkých fakúlt.

§ 12.

PrO'moČná taxa sa určuje sumou 300.— 
Ks. Z toho re-ktor dostane 60.— Ks, de
kan prírodovedeckej fakulty 60.一 Ks, 
ostatili dekani spolu 60.— Ks, riadni pro
fesori prírodovedeckej fakulty spolu 60‚一 
Ks( kancelánsky fond univerzity 30.一 Ks 
a kancelánsky fond prírodovedeckej fa
kulty 30.— Ks.

§ 13.

Vládne nariadenie č. 214/1921 Sb. z. a 
n. a všetky predpisy, vydané na jeho vyko
nanie, sa zrušujú.

§ 14.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister škol
stva a národnej osvety.

Dr. Tuka v. r,
Sivák v. r.

profesor fakulty, určený predsedom skú
šobnej komisie. Má právo dávaC kandidá
tovi otázky a hlasuje o výsledku skúšky. 
Ak je examinátor tohto zvoleného odboru 
súčasne referenítom o vedeckej rozprave, 
skiíša z odboru vedeokej rozpravy cez celý 
na to určený čas dba referenム zastupujúci 
tia fakulte tento odbor, a pri hlasovaní o 
výsledku skúšky má potom dva hlasy.

ド)Predseda skúšobnej komisie na hlav
nej prísnej skúške nehlasuje, -ale s formál
nej stránky má právo veta; na vedľajšom 
rigoróze povinný je dirímovať.

(3) Na vedľajšej prísnej s-kúške skúša
jú dvaja profesorí. Ak sú predmetom ve
dľajšieho rigoróza vedy duchovné, pozvú 
sa ako examinátori profesori patričnej 
fakulty.

§ 8.

(')Všetky prísne skúšky sú verejné. 
Pred hlasovaním o výsledku skúšok je po
rada. Usnáša sa väčšinou hlasov. Výsledok 
sa označuje — známkou “dobre“，(1do- 
slatotne" alebo „nedostatočne". Známku 
‚.s vyznamenaním**  z niektorého predmetu 
možno priznaf len, ďk známka „dobre**  sa 
schválila všetkými hlasmi.

ド)Ak je výsledok dvojtretinovej časti 
hlavnej prísnej skúšky nedostatočný, Ican- 
didát sa reprobuje.

(;l) Výcledoik skúšky oznámi kandidáto
vi predseda skúšobnej komisie.

§ 9.
(l) Prísne «kúsky sa môžu skladať v 

hocakom poradí.
『)Ak kandidáta na prísnej skúške re- 

probovali, nemožno ho pripusJliť na ďalšiu 
prísnu skúšku a musí ju opakovať z tých 
istých predmetov. Na opakovanie prísnej 
skúšky určí komisia najmenej 3-mesačn.ú 
lehotu. Po druhej reprobácii možno skúšku 
už 1皿 いaz opa'kovaf, a to iba po jednom 
roku. Ale ak kandidát podal novú diser- 
táciu z iného odboru, môže po jej schváia- 
ní skladať inú prísnu skúšku. Po tretej re
probácii na prísnej skúške z tých istých 
pred-metov prírodných vied na Slovenskej 
univerzite kandidát už nemôže dosiahnuť 
doktorát. § *

§ 10.

(り Skúšobná itaxa za hlavnú prísnu 
skúšku <sa určuje sumou 320.— K®. Z toho
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255.
Zákon zmenkový

zo dna 20. novembra 1941.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

DIEL PRVÝ.
Cudzia zmenka.

Hlava prvá. .

Vystavenie a forma cudzej zmenky.
§ 1.

Cudzia zmenka obsahuje:
1.označenie ako zmenka v samom tex

te listiny rečou, v ktorej je listina spísanát
2. bezpodmienečný príkaz zaplatiť urči

tú sumu,
3. meno toho, kto má platit (zmeneční- 

ka),
4. údaj sroku,
5. údaj platobného miesta,
6. meno toho, komu alebo na príkaz 

(ordre) koho sa má pldtif,
7. dáhnn a údaj miesta vystavenia,
8. podpis vystavitefa.

§ 2.
(り しistina, v ktorej chýba niektorá ná- 

ležitosf, uvedená v § 1 tohto zákona, ne
platí za cudziu zmeakut okrem prípadov 
určených v nasledujúcich odsekoch.

ド)Zmenka bez udania sroku platí za 
zmenku na videnie.

(3) Ak niet osobitného údaja, platí mie
sto uvedené pri mene zmeinečníka za 
miesto platobné a zároveň za bydlisko 
zmenečníka.

C) Ak sa vo zmenke neudáva, kde bola 
vystavená, platí, že bola vystavená v mie
ste, uvedenom pri mene vystaviteTa.

§ 3.
t1) Zmenka môže znief na vlastný prí

kaz vyslavileTa.
ド)Zmenečníkom môže byť aj vystavi- 

leL .
(s) Zmenku možno vystaviť na účet tre

tej osoby.

§ 4.
Zmenka môže mať údaj,之e je splatná 

u trelej osoby, a to v mieste, kde má zme- 
nečník svoje bydlisko, alebo inde.

§5
í1) Vo zmenke sročnej na videnie alebo 

na určitý čas po videní môže vystavitel 
predpísať, že sa má zmenková suma zúro- 
kovať. V inej zmenke platí táto doložka za 
nenapísanú.

ド)Úrokovú mieru treba udať vo zmen
ke; ak toho niet, platí doložka o úrokoch za 
nenapísanú.

(3) Úroky sa počítajú odo dňa vystave
nia zmenky, ak nebol určený deň iný.

§6.
(り Ak je zmenková suma udaná písme- 

n-ami i číslicami a tieto údaje sa neshodu
jú, platí suma vyjadrená písmenami.

(2) Ak je zmenková suma udaná viac 
ráz písmenami alebo viac ráz Číslicamii 
platí pri rozpore suma nižšia.

§ 7.
Ale sú na zmenke podpisy osôb, nespô

sobilých zaviazať sa zmenkou, podpisy ne
pravé alebo podpisy osôb v^Tnyslených, 
alebo podpisy, ktoré z hocakého iného dô
vodu nezaväzujú osoby, ktoré zmenku pod- 
písa/ly, alebo menom Jcborých bola zmen¾a 
podpísaná, nemá to vplyv na platnosť zá
väzkov ostatných podpísaných osôb.

§ 8-
Kto dá na zmenku svoj podpis ako zá

stupca osoby, za ktorú nemá práva konať, 
je sám zaviazaný zo zmeniky; ak zapla
til, má tie isté práva, ktoré by mal údajne 
zastúpený. To isté platí o zástupcovi, ktorý 
prekročil svoju pôsobnosť.

§ 9.
(り Vystavitef je zodpovedný za*  prija

tie a zaplatenie zmenky.
(り Svoju zodpovednosť za prijatie mô

že vystavitef vylúčiť, naproti tomu každá 
doložka, ktorou vylučuje svoju zodpoved
nosť za zaplatenie, platí za nenapísanú.

§ 10,
Ak zmenka, pri vydaní neúplná, bola 

doplnená v rozpore s dohodou, nemožno 
majiteľovi zmenky namietať, že dohoda 
nebola zachovaná, ak nenadobudol zmen
ku obmysefne, ani mu nemožno pri
čítať hrubú nedballosť ipri jej nadobudnutí.
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j Hlava druhá.

Rubopú (índosament).

§ lt

(り Každú zmenku, i keď neznie výslov
ne na príkaz^ možno previesť rubopisom 
(inJoso-vaf).

(2) Ak pojal vystavitef do zmenky 61o・ 
vá ”血e g príkaz  alebo výraz rovnækého 
významu, možno previesť zmeniku Len ce- 
sioiu a 6 jej účinkami.

**

(3) Zmenku možno indosovať i na zme- 
nečníka, a to bez ohľadu, či ju prúial 
alebo nie, na vystaviteľa alebo na iného 
zmenečne zaviazaného. Tieto osoby môžu 
zmenku dalej indosovať.

§ 12.

(り Rubopis musí byť bezpodmienečný. 
Každá podmíenika, od ktorej by bol závislý, 
platí za nenapísanú.

(2) Čiastočný mbopis je neplatný.
(3) Rubopis na majiteľa platí za rubo

pis nevyplnený (blankoindosament).

§ 13.
(り Rubopi® musí byť na zmenke alebo 

na liste s ňou spojenom (prívesok, alonž). 
Rubopi<sec (indosant) musí ho podpísať.

ド)Rubopis nemusi udávat rubopisníka 
(indosatára), ba môže :pozostávaf len z 
podpisu ruboípisca (nevyplnený rubopisj. 
V poslednom prípade je rubopis l&n vte
dy platný] ak je na rube zmenky alebo na 
prívesku.

§ 14.
P) Rukopisom sa prevádzajú všetlcy 

práva zo zmenky.
(2) Pri nevyplnenom rubopise môže ma- 

jitef:
a) vynlnif rubo-pis svojim menom alebo 

menom iného.
b) indosovať zmenku dalej nevypína 

ným rubopisom alebo na určitú osobu,
c) odovzdá E zmenku tretej osube bez 

vyplnenia blankoindosamentu a bez indo  
sovania.

*

§ 15.

(り Rubopisec je zodpovedný( ak niet 
opačnej doložky, za prijatie a zaplatenie 
zmenky.

(2) Rubopisec môže zakázať ďa»lšie in- 
dosovanie; v tomto prípade nie je zodpo
vedný osobám, na ktoré bola zmenka po
tom indosovaná.

§ 16.
í1) Ten, kto má zmenku (drziteT 

zmenky), platí za . oprávneného majite- 
凡 ak sa legitimuje nepretržitým radom 
rubopisov, i keby posledný z nich bo! nevy
plnený. Rubopisy prečiarknuté platia pri
tom za nenapísané. Ak nasleduje po nevy
plnenom rubopise ďalší rubopis, platí, že 
podpisovateî tohto nadobudol zmenku ru
bopisom nevyplneným,

(2) Ak niekto prišiel o zmenku z hoc
akej príčiny, nie je nový majiteL ktorý sa 
legitimuje spôsobom uvedeným v odseku 
1,povinný zmenku vydať, ak ju nenadobu
dol obmyseTn も ami mu nemožno pri 
čítať hrubú ned;baJo5ť pri jej nadobudnutí,

§ 17.

Osoby žaloivané zo zmenky nemôžu čí- 
nit majiteľovi námietky, ktoré sa zaklada
jú na ich osobných vzťahoch k vystavíte- 
Íovi alebo k predošlým majiteľom, ak len 
majiteľ, nadobúdajúc zmenkut nekonal ve
dome na ujmu dlžníka.

.§ 18.

(')Ak obsahuje rubopis doložku „hod
notu vybrať", „na inkaso , „íd procura'*  
alebo inú doložku vyjadrujúcu len zmoc
nenie, môže majiteľ vykonával všetky prá
va zo zmenky a môže ju indo63ax len 
rubopiisom zniiochovacím (prokúraindosa- 
mentom).

(2) Osoby zaviazané zo zmenky môžu 
v tomto prípade činíf majiteľovi len také 
námietky, ktoré by mohly činiť rubopiscovi.

C) Plná moc z proskúraindiosamentu ne
zaniká ani smrťou zmocniteľa ani s tra tou 
jeho spôsobilosti konať.

§ 19‚ヽ
(り A.k obsahuje rubopis doložku „hod

nota na zabezpečenie", „hodnota ako zá
loh" alebo inú doložku vyjadrujúcu danie 
zmenky do zálohu, môže majiteľ vykoná- 
vaE všetky práva zo zmenky, ale jeho rubo
pis platí len ako rubopis zmocňovací.

(')Oisoby zaviazané zo zmenky nemô
žu činiť majiteľovi námietky, ktoré sa za
kladajú na ich osobných vz tahoch k rubo
piscovi, ak len majitef, nadobúdajúc zmen
ku, nekonal vedome na ujmu dlžníka.
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§ 20.

(リ Pasrokový rubopís má tie isté účin
ky a!ko rubopis pred srokom. Ked však bála 
zmenka indosovauá až po proteste pre ne
platenie alebo po uplynutí protestnej leho
ty, má rubopís len účimky cesie.

(り Kým sa nedokáže opak, má sa za to, 
že nedatovaný rubopis bol napísaný pred 
uplynutím protestnej lehoty.

Hlava tretia.

Prijatie zmenky (akcepl),
§ 21.

Majiteľ alebo držiteľ môže zmenku a% 
do sroku predložiť zmenečníkovi v jeho 
bydlisku na prijatie.

§ 22.

(り V každej zmenke môže vystavíte! 
predpísať, že zmenka sa musí predložiť na 
prijatie a môže aq určiť na to lehotu,

Vystaviteľ môže zakázať v zmanke 
jej predloženie na prijatie, ak len nejde o 
zmenku splatnú u osoby tretej, alebo o 
zmenku splatnú v inom mieste než v bydli
sku zmenečníka, alebo o zmenku na tirčitý 
čas po videní.

(3) Vystaviteľ môže predpísať i to, že 
zmenku neslobodno predložiť na prijatie 
pred určitým termínom.

(')Ak vystavíte! nezakázal predložiť 
zmenku na prijatie, každý rubopisec môže 
predpísať, že zmeoika sa musí predložiť na 
prijatie a môže aj určiť na to lehotu.

§ 23.

(り Zmenka na určitý čas po videní mu
si sa predložiť na prijatie do jedného 
roku od dáta vystavenia.

(2) Vystaviteľ môže určif lehotu kratšiu 
alebo dlhšiu.

(3) Rubopisci môžu skrátiť tieto lehoty.

: §24.

(り Zmenecník môže žiadať, aby sa mu 
zmenka ešte raz predložila na prijatie v 
den, nasledujúci po prvom predložení. 
Účastníci len vledy sa môžu odvolá/af, že 
tejto žiadosti sa nevyhovelo, ak žiadosť 
bola poznamenaná v proteste.

ド)Majiteľ nie je povinný zmenku, 
predloženú na prijatie( ponechat v rukách 
zmenečníka.

§ 25.

(i) Prijatie napíše sa na zmenku. Vyja
druje sa slovom „prijaté  alebo iným slo
vom rovnakého významu; zmenecník musí 
prijatie podpisaf. Holý podtrs zmenečníka 
na líci zmenky platí za prijatie.

**

(2) Ak je zmenka sročná určitý čas po 
videní, alebo má sa podľa osobitnej dolož
ky predložiť na prijatie v určitej lehôt断 
musí sa prijatie datovať, a to dňom, ktoré
ho 6a stalo, alebo na žiadosť majiteľa dňom 
predloženia. Ak prijatie nebolo dátované, 
musí majiteľ, aby si zachoval postihové prá
va proti rubopíscom a vystaviteľovi, daC to
to opomínutíe zisti f včas protestom.

§ 26.

(')Prijatie musí byť bezpodmienečné( 
ale možno ho obmedziť na čiastku zmenko 
vej sumy..

(2) Každá iná odchýlka v prijatí od ob
sahu zmenky rovná sa odopretiu prijatia. 
Ale i v tomto prípade je príiemca zaviaza
ný v medziach svojho prijatia.

§ 27.
f1) Ak udal vystaviteľ vo zmenke pla

tobné miesto, odlišné od bydliska zmeneč- 
níkat ale neoznačil tretiu osobu, u ktorej sa 
má zaplatiť, môže túto osobu udaf zme- 
nečník pri prijatí. Ak ju neudal, má sa za 
to, že sa príjemca sám zaviazal zaplatiť v 
platobnom mieste.

(2) Ak je zmenka splatná u zmenečníka, 
môže tento vo svojom prijatí udať adresu 
vo svojom bydlisku, kde sa má zaplatiť.

§ 28.

(')Prijatím zaväzuje 6a zmenecník za
platiť zmenku pri sroku.

(り Ak nebola zmenka zaplatená, maji
teľ, i keď je vystaviteľom, má proti prí
jemcovi priamy nárok zo zmenky na vše
tko, čo možno požadovať podľa §§ 48 a 49.

§ 29.

(*)  Ak prečiarkne zmenecník svoje pri
jatie na zmenke pred jej vrát&ním, platí, 
že prijatie bolo odopreté. Kým sa nedoká
že opak, má sa za to, že prečiarknutie' sa 
stalo pred vrátením zmenky.

(?) Ak však zmenecník písomne ozná
mil 6voje prijatie majiteľovi alebo inej oso
be, podpísanej na zmenke, je im zaviaza
ný podľa obsahu svojho prijatia.
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Hlava itvrtá. I (3) Vystavitef môže predpísať, že zmen-
_ . , 1. « t ku na videnie neslobodno predložiť na
Zmenkové rukojemstvo (aval). puteníe pred určitým termiHゝ V tomto

§ 30. prípade začína sa lehota na predloženie od
“、ワ…‚ , . íl tohto termínu.
()Zaplatenie zmenkovej sumy alebo g 35

jej čiastky možno zabezpečiť zmenkovým /1% _ , ,
rukojemstvom. ( ) Sročnosť zmenky na určily čas po

C) Túto zábezpeku môže poskytnúť v喋m určuje sa podľa dala prijatia alebo 
tretia osoba, ale i ten, kto zmenku už pod- p0 † ハ:,pr es u, ........  
DÍsa] ( ) Ak met protestu, piati voci pri)em-

§ 3[ covi, že nedatované prijatie sa stalo po-
' sledného dna lehoty, určenej na predlo-

(')Ruikojemstvo napíše sa na zmeň- ženie na prijatie.
ku alebo na prívesok. § へ⑹

(a) Rukojenistvo sa vyiadruje slovami ., .,
”虱ko ručiteľ*  alebo doložkou rovnakého (.)Zmenka znejúca na jeden alebo viac 
významu; ručiteľ ho musí podpísat mesヰcov po date alebo po y^em, ,e sroč-

...T_ ., ,‚ レ・ . _ t, ná odpovedajúceho dňa mesiaca, v ktorom
J] Holý podpis na líci zmenky piati za sa platiť. Ak niet tohto dňa, je zmeň- 

rukojernstvo, ak nejde o podpis zmenečni-I sročná v posledný deň mesiaca, 
ka alebo vystavitefa. faA A. , .」 ‚,[[り Ak znie zmenka na jeden alebo viac 

(り V rukojem&tve treba udaf, za koho I mesiacov a pol mesiaca po dáte alebo po 
«a preberá. Ale oiet tohto údaja, platí, že videní, počítajú sa najprv celé mesiace, 
rudenie bolo prevzaté za vystavileľa. 伴 Ak je srok určený na začiatok, pro-

striedok (polovicu) alebo koniec mesiaca, 
rozumie sa tým prvý, pätnásty alebo po-

(')Zmenkový ručiteľ je zodpovedný sledný deň iresiaca.
rovnako ako ten, za koho sa zaručil. ぐ)Výrazy „osem dní*'  alebo „pätnásť

ド)Záväzok zmenkového ručiteľa je dní**  neznamenajú jeden alebo dva týždne,
platný i vtedy, ked záväzok, za ktorý sa ale ceJých osem alebo pätnásf dní.
zaručil, je nepliatný z inej príčiny ne京 pre (°) Výraz npol mesiaca“ znamená pät- 
vadu formy. | násf dmí.

(3) Vyplatením zmenky nadobúda zmen
kový ručiteľ práva zo zmenky proti tomu, 
za koho sa zaručil a proti osobám, ktoré 
sú tomuto zo zmenky zaviazané.

§ 3フ・
(*)  Ak je zmenka splatná určitého dňa 

v mieste, ktorého kalendár sa líši od ka- 
Hlavapiata. I lendára miesta vystavenia, platí pre deň

' sroku kalendár platobného miesta.
Sročnost zmenky, 円 Ak je zmenka, vystavená na miesto

§ 33. s iným kalendárom, sročná zá určitý čas
' po dáte, prepočíta sa deň vystavenia na

(*)  Zmenku možno vystavit deň odpovedajúci mu podľa kalendára pia
na videnie, tobnéhó miesta a podľa toho sa určí deň
na určitý čas po videní, 噁・ w .

....、 ヘヘ j.(Ä ｛り しehoty na predloženie zmeniek po・
na 千セ:as p。date, giujú sa podlá uJtaaoveni odseku 2.
na určitý deň. . C) Ustanovenia odsekov 1 až 3 ne-
ド)Zmenky s iným údajom sroku alebo platia, ak vyplýva z doložky na zmenke 

6 postupnou sročnosfou sú neplatné. ale<bo vôbec z jej obsahu úmysel použif 
iné pravidlá.

§ 34. m ・・‚
. . Hlava siesta.

(')Zmenka na videnie je sročná pri
predložení. Takáto zmenka musí byť pred- Platenie,
ložená na platenie do jedného roku od dá- § 33
ta vystavenia. Vystaviteľ môže určiť le
hotu kratšiu alebo dlhšiu. Rubopisci môžu (り Zmeniku, sročnú v určitý deň alebo 
tieto lehoty skrátiť. | určitý čas po dáte alebo po videní, musí
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tnaji†eT predložiť na phtenie v <deú 風a・ 
tobný alebo v niektorom z nasledujúcich 
dvoch všedných dní.

(')Predloženie zmenily odúčtovni rov
ná sa jej predloženiu na platenie.

(3) Vládnym nariadením sa určí, ktoré 
ustanovizne možno pokladať za odúčtovne 
a pri akých podmienkach možno im zmen
ky predkladať.

§ 39.

(')ZmeneČník môže žiadať, aby mu 
majitef pri zaplatení vydal kvitovanú 
zmenku.

ド)Majiteľ nesmie odmietnuť Čiastočné 
platenie.

(3) Zmenečník môže žiadať, aby 6a čia
stočné platenie poznačilo na zmenke a 
vydaná mu bola o tom kvitancia.

§ 40.

(*)  Majiteľ nie je povinný prijať zapla
tenie zmenky pred srokom.

(2) Ak platí zmenečník pred srokom, 
činí tak na svoj vrub a nebezpečenstvo.

C) Kto platí pri sroku, zbavuje sa svoj
ho záväzku, ak mu len nemožno pričítať 
obmyselnosť alebo hrubú nedbalosť. Je 
povinný skúmať správnosť poradia rubopi- 
sovf nie však podpisy rub opis cov,

§ 4L

(')Ak je zmenka splatná v mene, ktorá 
nie je v obehu v platobnom mieste, mož
no zmenkovú sumu zaplatiť v mene štátu 
podľa hodnoty v deň sroku. Ak je dlžník 
v omeškaní, má majileľ právo voliť, či sa 
má zmenková suma prepočítať na menu 
štátu podFa hodnoty v deň sroku alebo 
podľa hodnoty v deň platenia.

(2) Hodnota cudzej meny určí sa podľa 
obchodných zvykov platobného miesta. 
Vys Ev让eľ môže však v zmenke predpí
sať prepočítací kurz sumy, ktorá sa má 
platiť.

C) Ustanovenia odsekov 1 a 2 neplatia, 
ak vystavitef predpísal zaplatenie v mene 
určite udanej (efektívna doložka),

(り Ak znie zmenka na menu, ktorá má 
to isté pomenovanie v štáte vystavenia 
ako v štáte platenia, ale rozličnú hodnotu, 
má sa za to, že 6a rozumie mena platob*  
ného miesta. .

§ 42.

Ak nebola zmenka predložená na pla・ 
tenie v lehote, určenej v § 38, môže kaž

dý dlžník složiť zmenkovú sumu na prí
slušnom súde na útraty a nebezpečenstvo 
majiteľa.

Hlava siedma.

Postih pre neprijatie a neplatenie.

§ 43.
(9 Ak nebola zmenka pri sroku zapla- 

tená( môže majiteľ vykonávať postih proti 
rubopiscom, vystavitefovi a ostatným oso*  
bám zaviazaným zo zmenky.

(2) To isté právo prislúcha majiteľovi 
už pred sročnosfou zmenky:

a) a'k bolo prijatie odopreté ceÜkojn 
alebo čiastočne,

b) ak bol proti zmenečníkovi, už čr 
zmenku prijal alebo nie, vyhlásený kon
kurz a^ebo vyrovnacie pokr-ačovanie, ale
bo ale -len plaíy zastavil, alebo exekúcia 
proti nemu ostala bez úspechu,

c) ak bol vyhlásený konkurz alebo vy- 
rovnacie pokračovanie proti vystavitefoví 
zmenky, ktorú predložiť na prijatie je «za
kázané.

§ 44.

(')Odopretie prijatia alebo zaplatenia 
musí sa zistiť verejnou listinou (protest 
pre neprijatie aleba pre neplatenie).

(a) Pre neprijatie musí sa protestovať 
v lehote, určenej na predloženie zmenky na 
prijatie. Ak v prípade § 24, ods.1 bola 
zmenka prvý raa predložená posledné
ho dňa lehoty, možno protestovať ešte na
sledujúci deň.

(3) Pre nezaplatenie zmenky, sročnej 
určitého dňa alebo za určitý čas po dáte 
alebo po videní, musí sa protestovať v nie
ktorom z dvoch všedných dní, nasledujú
cich po sroku. Ak ide o zmenku sročnú na 
videnie, musí sa protestovať podľa ustano
vení odseku 1 o proteste pre neprijatie.

(')Protest pre neprijatie oslobodzuje 
od predloženia na platenie a od protestu 
pre neplatenie,

C) Ak zmenečník, už či zmenku prijaî 
aldbo nie, zastavil platy, alebo exekúcia 
proti nemu ostala bez úspechu, môže fna- 
jitef vykonať postih len, keď predložil 
zmenku zmenečníkovi na platenie a dal 
protestovať.

(fi) Ak bol proti zmenečníkovi, už či 
zmenku prijal alebo nie, alebo proti vy- 
staviteľovi zmenky, v ktorej je zakázaná 
predložiť ju na prijatie, vyhlásený konkurz
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alebo vyrovnacie pokračovajúe, sta£i na 
vykonanie postihu predložil súdne usne- 
cenie o vyhlásení konkurzu alebo vyrov- 
nacieho pokračovania. Miesto súdneho 
usnesenia stačí predložiť vyhlášku o jeho 
uverejnení v Súdiiom ústrednom oz na. mo
vateli.

§ 45.

(')MajiteT musí -o tom, že nedosiahol 
priiatie alebo zaplatenie, uvedomiť pred
chádzajúceho rubopisca a vys lavi teľa do 
štyroch všedných dnít nasledujúcich po dni 

-protestu, alebo ak je tu doložka „bez 
trov*',  po dni predloženia, Každý rubo
pisec musí do dvoch všedných dní, nasle
dujúcich po dni, ktorého dostal zprávu, 
uvedomiť o nej svojho predchodcu a ozná- 
mit mu pritom <mená a adresy tých, ktorí 
predtým podali zprávu)a tak ďale)radom 
až k vystavitelovi. Tieto lehoty sa začína
jú prijatím predchádzajúcej zprávy,

ド)Ak 6a dáva podlá odseku 1 zpráva 
niekomu! kit-o zmenku podpísal, treba tú 
istú zprávu v tej istej lehote podaf W jeho 
cučitelovi.

(3) Ak niektorý rubopisec neudal svoju 
adresu, alebo udal ju nečitateľne, stačí po
dať zprávu daišiemu predchodcovi.

C) Zprávu možno podaf hocakým sp6- 
«sobom, i lea vrátením zmenky.

C) Kto je povinný podat zprávu, má 
osvedčiť, že dal zprávu v predpísanej le
hote. Lehota je zachovaná, ak bol v nej 
na poštu daný list, obsahujúci zprávu.

(°) Kto nepodal zprávu včas, nestráca 
postih, je však zodpovedný za pripadnú 
škodu, vzniklú jeho nedbalostou, ale len 
do výšky zme-nkovej sumy.

§ 46.
C) VystaviteT, rubopisec alebo rucitef 

môže doložkou „bez trov**,  „bez prote
stu*  aQebo inou doložkau rovnakého vý- 
znamUf napísanou na zmenke a podpísa
nou, oslobodiť maji)teîat aby na zachova
nie svojho postihu protestoval pre nepri
jatie alebo neplatenie,

(=)Doložka neoslobodzuje majiteTa od 
■povinnosti predložit zmenku včas a podať 
povinné zprávy. Dokázať, že lehota nebola 
dodržaná, má ten, kto sa proti majitelovi 
na to odvoláva.

(3) Ak doložku pripojil vystavitel, je 
<xna účinná voči všetkým osobám, zayia*  
zajiým zo zmenky; ak ju pripojil rubopisec 
alebo ručíleľi je účinná len voči nemu. Ak

dá majitef, hoci je tu doložka od vyslavi- 
tefæ, protefitovaťt idú trovy protestu na 
jeho vrub. Ak je doložka od rubopísea 
alebo ruČvtefa, možno trovy protestu po
žadovať od všetkých, ktorí zmenku pod
písali.

§ 47.

C) Všetci, ktorí zmenku vystavili, pri
jali, indosovali, alebo opatrili rukojemským 
prejavom, 6Ú zodpovední majiteľovi soli
dárne.

(2) MajiteT má právo zakročiť proti vše
tkým naraz, niektorým alebo len jednému 
z nicht a nemusí pritom zachovať pora
die, v ktorom sa zaviazali.

(a) To isté právo má každý, kto zmen
ku podpísal a ju vyplatil.

C) Žaloba, podaná proti jednému dlžní- 
kovi( neprekáža, aby sa zakročilo proti 
iným1 i keby nasledovali za tým, ktorý 'bol 
najprv zažalovaný.

§ 48.

(')Majiteľ môže žiadať od toho( proti 
komu vykonáva postih:

a) zmenkovú sumu, nakoPlco nebola 
zmenka prijatá alebo vyplatená, s úrokmi, 
ak boly vymienené,

b) šesťpercentové úroky od sroku<
c) trovy protestu a zpráv, ako aj iné 

trovy, ヽ
d) províziu vo výške jednej tretiny per

centa zmenkovej sumy alebo v dohodnu
tej menšej výške.

(2 ) Ak sa vykoná postih pred srokom, 
srazia sa úroky zo zmenkovej sumy. Tieto 
úroky sa počítajú podfa úradnej diskont  
nej sadzby cedufovej banky, platnej v deň 
postihu v bydlisku majitefa.

*

§ 49.

Kto vyplatil zmenkut môže žiadať od 
svojich predchodcov:

a) celú sumu, ktorú zaplatil,
b) šesťpercemtové úroky z tejto sumy 

odo dňa zaplatenia,
c) svoje trovy,
d) províziu podfa § 48, ods.1,písm. d).

§ 50.

(り Každý dlžník, proti ktorému sa vy
konáva alebo môže sa vykonať postih, je

1
 oprávnený žiadať, aby sa mu pri vypla
tení vydala zmenka s protestom a kvito
vaným účtom.
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(り Každý rubopisec môže pri vyplatení 
zmenky prečiarknuť svoj rubopis a rubo- 
pisy indosan tov za ním nasledujúcich.

§ 51.

Pri postihu po čiastočnom prijatí zmen
ky môže ten, kto zaplatil sumu, na ktorú 
zmenka nebola prijatá, žiadaf, aby toto 
platenie bolo vyznačené na zmenke a vy
daja 6a mu o tom kvitancía. Okrem toho 
musí mu majiteľ vydať overený odpis 
zmenky a protest, aby 6a mu umožnil 
další postih.

§ 52・

(')Ak niet wej doložky, môže každý, 
kto má právo postihu, vykonať ho tým, že 
vystaví novú zmenku na niektorého zo 
svojich predchodcov, ktorá znie na vide
nie a je splatná v bydlisku tohto pred
chodcu (návratná zmenka).

f) Návratná zmenka zahrnuje okrem 
súm, uvedených v §§ 48 a 49, ešte dohod- 
né a kolkový poplatok z návratnej zmen・ 
ky.

(s) Ak vystavil návratnú zmenku majt- 
tef( určí sa výška jej sumy podľa kurzu, 
ktorý má zmenka na videnie, vystavená 
z platobného miesta pôvodnej zmenky na 
bydlisko postihového dlžníka. Ak vystavil 
návratnú zmenku rubopisec, určí sa výška 
jej sumy podľa kurzu, ktorý má zmenka na 
videnie, vystavená z bydliska vystavite- 
Ta návratnej zmenky na bydlisko postiho
vého dlžníka.

§ 53.

(')Zmeškaním lehôt určených
na predloženie zmenky na videnie ale

bo na určitý čas po videní»
na protestovanie pre neprijatie alebo 

nezaplatenie,
na predloženie k plateniu, ak je tu do

ložka „bez trov'*,  
stráca majiteľ svoje právo proti rubopis- 
com, vystaviterovi a ostatným dlžníkom 
okrem príjemcu.

(2) Ak nebola zmenka predložená na 
prijatie v lehote, určenej vystaviterom, 
stráca majiter právo na postih tak pre ne
platenie ako í pre neprijatie, ak len z tex
tu doložky nevyplýva, že vystavíte! chce； 
vylúčiť len svoju zodpovednosť za prijatie.

(3) Ak je lehota na predloženie určená 
v rubopise, môže sa na ňu odvolávať len 
rubopisec.

§ 54.

C) Ak nemožno zmenku včas predlo
žiť alebo včas protestovať pre neprekona
teľnú prekážku (zákonný predpis štátu 
alebo iný prípad vyššej moci)t predlžujú sa 
lehotyi určené na tieto úkony,

(2) Majiteľ je povinný bezodkladne po
dať zprávu svojmu predchodcovi' o vyššej 
moci a túto zprávu poznannenať na zmen
ke alebo na prívesku s udaním miesta a 
pripojením dáta a podpisu; ináč platia 
ustanovenia § 45.

(3) Ked prestala vyššia moc, musí ma  
jiteľ bez odkladu predílozif zmenku na prija- 
tie alebo na zaplatenie, a keď treba, pro
testovať.

*

C) Ak trvá vyššia moc dlhšie alco trid
sať ďní od sr-oku, možno vykonať postih 
bez toho, že by bolo treba predložiť zmen
ku alebo ju protestovať.

(®) Pri zmenkách na videnie alebo na 
určitý Was po videní začína 6a tridsaťdňová 
lehota odo dňa, ktorého majiteľ, hoci uz 
pred uplynutím prezentačnej leholy, uve
domil svojho predchodcu o vyššej moci; 
pri zmenkách na určitý čas po videní pre
dlžuje sa tridsaťdňová lehota ešte o dobu 
po videníi udanú vo zmenJce,

(°) Nie sú prípadmi vyššej moci skutoč
nosti čiste osobné, týkajúce sa maiiteľa 
alebo toho, koho on poveril predložiť 
zmenku alebo ju protestovať.

Hlava ôsma.

Intervencia pre česC
/. Všeobecné predpisy,

§ 55.

(')Vystaviteľ, rubopisec alebo ručiteľ 
môže udať osobu, ktorá má zmenku prijať 
alebo zaplatiť v prípade núdze (podporná 
adresa).

(2) Pri podmienkach ďalej určených 
možno zmenku prijať alebo zaplatiť pre 
česť hocktorého postihového dlžníka.

(')Intervenientom môže byť osoba tre
tia, zmenecník sám alebo osoba už zo 
zmeiiky zaviazaná, okrem príjejnctL

(')Intervenient je povinný do dvocb 
všedných dní podať zprávu o svojej inter
vencii tomu, za koho intervenoval. Ak 
zmeškal túto lehotu, je zodpovedný za ško*  
du spôsobenú svojou nedbalosťou, ale len 
do výšky zmenkovej sumy.



Slovenský zá kou ník č. 255. 1005

2. Prijatie pre česf.

§ 56.

C) Prijať zmenku pre česť možno vo 
všetkých prípadoch, keď majiteT zmenky, 
v ktorej nie je zakázané predložiť ju na 
prijatie, má právo vykonať postih pred 
srokom.

ド)A'k je v zmenke udaná osoba, kto
rá má v prípade núdze zmenku v platob
nom mieste prijat alebo zaplatiť, môže ma
jiteľ pred s rokom vykonať postih proti 
tomu, kto údaj ten učinil a proti týmt ktorí 
za ním podpísali (jeho nástupcom), len 
keď predložil zmenku označenej osobe, ak 
táto odmietla zmenku prijať a ak toto 
odmietnutie bolo zistené protestom.

(*)  V ostatných prípadoch intervencie 
môže majiteľ odmietnuf prijatie pre česť. 
Ak ho však pripusti stráca postih proti 
tomu, pre Česi koho bola zmenka prijatá a 
proti jeho nástupcom.

§ 57.

Prijatie pre česf poznačí sa na zmen
ke; Intervenient ho podpíše. V zázname 
treba udaf, pre čest koho sa intervenuje; 
ak chýba tento údaj, platí, že zmenka bola 
prijatá pre vystavitefa.

§ 58.

ľ) Kto prijal pre česf, je zaviazaný ma- 
jitefovi a následníkom pocteného práve 
tak, ako tento sám.

f) I keď bola zmenJca pre česf prijsť配 
môže poctený a tí, ktorí sú jemu zodpo
vední (jeho pred'chodcovia)t žiadaf od ma- 
jilefa, aby im pri zaplatení sumy, uvedenej 
v § 48, vydal zmenku( prípadný protest a 
kvitovaný účet

3. Platenie pre česf.

§ 59.

(')Platenie pre česť je možné vždy, 
keď majiteľ môže vykonať postih, di už pri 
eroku alebo pred srakom zmenky.

(=)Platenie musí sa vzťahovať na celú 
sumut ktorú by musel zaplatiť poctený.

(a) Zaplatiť treba najneskoršie v deň 
po uplynutí leholyt určenei na protest pre 
neplatenie.

§ 60.

(*}  Ak bola zmenka prijatá pre Česf 
intervenientmi, ktorí majú svoje bydlisko v 
platobnom mieste, alebo ak sú na núdzové

platenie v zmenke udané osoby, bý
vajúce v tomto mieste, musí maiiteT naj- 
□eákoršie v deň po uplynutí lehoty prote
stu pre neplatenie predložiť zmenku vše
tkým týmto osobám a dať ju prípadne pro
testovať pre neplatenie.

(2) Ak sa včas neprotestuj骂 oslûbodeni 
sú od záväzku: ten, kto udal podpornú 
adresu alebo pre čest koho bola zmenka 
prijatá, a ich následníci.

§ 61.

Ak neprijme majiteľ platenie pre česť, 
stráca postih proti tým, ktorí by boli oslo
bodení od záväzku. _

§ 62,

f) O platení pre česť treba vystaviť 
na zmenke kvitanciu s údajom pocteného. 
Ak niet tohto údaja, má sa za to, že bolo 
zaplatené pre česť vystaviteîa.

C) Zmenka a prípadný protest majú sa 
vydaf čestnému platiteľovi.

§ 63.

(り Čestný platiteľ nadobúda práva zo 
zmenky proti tomu, pre česť koho zaplatil 
a proti lým, ktorí sú tomuto zo zmenky za
viazaní; nemôže však zmenku dalej in
dosovať.

(a) Rubopisci nasledujúci po dlžníkovi, 
pre če^C ktorého sa zaplatilo, sú osloboď 
dení od svojho záväzku.

(a) Ak sa ponúkajú viaceré osoby platil 
pre česť, treba dať prednosť lomu, plate
ním koho sa oslobodí najviac zmenkových 
dlžníkov. Kto, znajúc pravý stav vecí, in
tervenuje prati tomuto ustanoveniu, stráca 
postih proti tým, ktorí by ina!k boli oslo
bodení od záväzku.

Hlava deviata.

Rovnopisy a odpisy zmenky,
1,Rounopisy.

§ 64.

(')Zmenku možno vystaviť vo viace
rých rovnakých exemplároch (rovnopi
soch).

(a) Rovnopisy musi® sa v samom texte 
listiny očíslovať, inaik plaití každý z nich 
za osobitnú zmenku.

ľ) Ak zo zmenky nevysvilá, že bola 
vystavená v jedinom exemplári, môže 
každý majiteľ žiadaf na svoje trovy vydá-
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nie viacerých rovnopisov. Tým cieFom a 
má obrálif na svojho bezprostredného ru- 
bopísca( ktorý nech sa obráti opäť na 

bvojho rubopisca a takto ďalej radom až 
k vystaviteľovi. Rubopisci sú povinní opa
kovať svoje rubopisy na nových exemplá
roch,

§ 65.

「)Zaplatením jedného rovnopisu zani
kajú zmeaecué záväzky, i ked tu niet do
ložky, že zaplatenie jedného rovnopisu 
zrušuje účinnosť ostatných, Zmenečník 
predsa ostáva zaviazaný z každého ním 
prijatého rovnopisu, ktorý mu nebol vrá- 
ieaiý.
. (2) Ak previedol rubopisec rovnopisy 
na rozličné osoby, sú on a za ním ロasledú- 
júci índofianti zaviazaní zo všetkých rovno
pisov nimi podpísaných, ktoré neboly vrá
tené.

§ 66.

f) Kbo zaslal jeden rovnopis na prija- 
liet musí na ostatných udať, u koho je ten
to rovnopis. Táto osoba je povinná vy
dať ho legitimovanému majitelovi iného 
rovnopisu.

(2) Ak ho odoprie vydať, môže majiteľ 
vykonať postih až keď dal zistiť prote
stom:

a) že rovnopis, zaslaný na prijatie, ne
bol mu na jeho žiadosE vydaný a

b) že nemohol dosiahnuť prijatie alebo 
zaplatenie ani na iný rovnopis.

2. Odpisy.

§ 67.

(*)  Každý majiteľ zmenky má právo 
zhotoviE si z nej odpisy.

ド)Odpis musí presne opakovať pôvo
dinu so všetkými rubopismi a údajmi, kto
ré sú na nej, Musí sa udať, pokiaľ až 
siaha odpis.

(3) Odpis možno índosovaf a prejavom 
o rukojemstve opatrif tým istým spôso
bom a s tými istými účinkami ako pôvo
dinu.

§ 6S.

C) V odpise treba udaf, u koho je pô
vodina. Tento je povinný vydať pôvodinu 
legitimovanému majiteľovi odpisu.

(2) Ak ju odoprie vydaf, môže majiteľ 
vykonať postih prati tým, ktorí odpis indo- 
sovali alebo prejavom o rukojemstve opa
trili, len ked dal zíslif proteistom, že mu 
pôvodina nebola na jeho žiadosť vydaná.

(s) Ak je ma pôvodine za rubopisomr 
ktorý je posledný pred zhotovením odpisut 
doložka Modtiaľto je platný len rubopis na 
odpise“ alebo doložka rovnakého význa- 
mU| rubopíSf naipísamý potom <na pôvodine, 
je neplatný.

Hlava desiata.

Zmeny.

§ 69.

Ak bol text zmenky zmenený, sú tíf 
ktorí podpísali zmenku po zmene, zodpo
vední podľa zmeneného textu; ti však, 
ktorí ju podpísali predtým, podTa textu 
pÔTOdného.

Hlava jedenásta.
Premlčanie.

§ 70.

(り Všetky práva zo zmenky proti prí
jemcovi sa preml'čia za tri roky odo dňa 
jej sroiku.

(s) Práva majiteľa proti rubopíscom 
a proti vystavi-teľovi sa premlčia za je
den rok odo dna včasného protestu alebo 
v prípade doložky „bez trov**  ado dňa 
sroku,

C) Práva rubopisca proti iným rubo- 
píscom a proti vystaviteľovi sa premlčia 
za šesí mesiacov odo dňa, ktorého rubo- 
pieec zmenku vyplatil, alebo ktorého bo*  
la voči nemu uplatnená žalobou.

§ 71.

Prerušenie premlčania pôsobí len pro*  
ti tomu, koho sa iýka skutočnosť zakla
dajúca prerušenie.

Hl ava dvanásta.

Všeobecné predpisy.
§ 72.

í1) Ak je zmenka sročná v nedeľu alebo 
sviatočný deň zákonom uznaný, možno 
zaplatenie žia-dať až v najbližší všedný den. 
Aj všetky ostatné zmenkové úkony, najmä 
predloženie zmenky na prijatie a protest, 
možno vykonať len vo všedný deň.

(=) Ak sa má niektorý z týchto úkonov 
vykonať v určitej lehote a posledný deň 
je nedeľa alebo ©vi-atočný deň záhonom 
uznaný, predlžuje sa táto lehota o najbliž
ší všedný de瓦 !nak sa nedele a sviaitooné 
dni do lehoty započítavajú.
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h] premlčanie (§§ 70 a 71), 
ch) nedele a sviatky, počítanie lehôt a 

neprípustnost respeklných dní (§§ 72, 73 
a 74).

(a) Pre vlastnú zmenku platia tiež usta
novenia o cudzej zmenke, splatnej u oso
by tretej alebo v inam míeste'než v byd- 
lifiku zmenečníka (§§ 4 a 27), dalej o do
ložke úrokovej (§ 5), o odchylujúcich sa 
údajoch zmenkovej sumy (§ 6), o násled
koch podpísania zmenky padľa § 7, o ná
sledkoch podpisu osoby konajúcej bez 
zmocnenia alebo prekročivšej svoju plnú 
moc (§ 8) a o blankozmenke (§ 10).

C) Rovnako platia pre vlastnú zmenku 
ustanovenia o zmenkovom rukojemstve 
(§§ 30 až 32):卸k v prípade posledného od
seku § 31 nie je v rukojemskom prejave 
udané, za koho sa preberà, platí, že ru
čenie bolo prevzaté za vyslaviteTa vlashiej 

I zmeniky.

§ 78.

C) Vystavitef vlastnej zmeniky je zavia
zaný práve tak, aka príjemca cudzej 
zmenky.

(3) Vlastná zmenka, sročná určitý čas 
po videní, musí sa predložiť vystavitelovi 
na videnie v lehotách, určených v § 23. 
Lehota po videní začína sa odo dňa vide- 
nia( potvrdeného podpisom vystaviteîa na 
zmenke. Ak vystaiviteT odoprie potvrdiť 
a datovať videnie, má 6a to zistif pro« 
tesitom (§ 25); v tomto prípade lehota po 
videní začína sa odo dňa protestu.

DIEL TRETÍ.，
Doplnkové predpisy.

Hlava prvá.

1.Protest.

§ 79.

C) Protest musí učiniE verejný natár, 
súd alebo na jeho nariadenie úradník súd
nej kancelárie.

C) Vládnym nariadením možno zaviesť 
protestovanie poštovým úradníkom a ur
čiť podrobnosti tohto spôsobu protestu.

§ 80.

C) Protest má obsahovaf;
a) meno toho, pre koho sa protestuje 

a meno osoby, proti ktorej 6a prot&stuje, 
b) údaj, čo sa žiadalo od Osoby, proti 

ktorej 6a protestuje, jej odpoved alebo

§ 73.

Do lehoty zákonnej alebo na zmenke 
urôen&j nepočula sa deh, od kbarého sa le
piota začína.

§ 74.

Ani zákonné ani sudcovské dni reš- 
pektné (osobitného zreteľa hodné) nie 6Ú 
prípustné,

DIEL DRUHY,
Vlastná zmenka,

§ 75.

Vlastná zmenka obsahuje:
1.označenie ako zmenka v samom 

texte listiny rečou( v 'ktorej je li&tina 
■spísaná)

2. bezpodmienečný shrb zaplailif určílú 
SlimUr

3. údaj sroku,
4. údaj platobného miesta,
5. meno toho, komu al&bo 但 príkaz 

koho sa má plaiif,
6. dátum a údaj miesta vystavenia,
7. podpis vystavitefa.

§ 76.

(")Listina, v ktorej chýba niektorá ná- 
Íežitosf, uvedená v § 75 tohto zákona； ne
platí za vlastnú zmeMcUi okrem prípadov 
určených v nasledujúcich odsekoch.

ド)Vlastná zmenka bez udania sroku 
platí za zmenku na videnie.

(3) Ak niet osobitného údaja, miesto 
•vystavenia listiny plaití za miesto platobné 
a zároveň za bydlisko vystaví tela,

(■*)  Ak 6a vo vlastnej zmenke neudá( 
lede bola vystavená, platL že bola vysta
vená v mieste, uvedenom pri mene vysta- 
viteTa.

§ 77.

p) Pre vlastnú zmenku, naltoTko to ne
odporuje jej povahe, platia ustanovenia 
o cudzej zmenke, ktoré sa vzťahujú na:

：a) rubopis (§§ 11 až 20),
b) sročnosť (§§ 33 až 37),
c) platenie (§§ 38 až 42),
d) postih pre neplatenie (§§ 43 až 50, 

52 až 54),
e) platenie pre česf (§§ 55t 59 až 63), 
f) odpisy (§§ 67 a 68)(
金j zmeny (§ 69)(
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údajt Že neodpovedala) alebo že nebola za- 
ctihnutá« alebo že nebola možno zistiť 
miestnosť, kde prevodauje svoj podnik*  ale
bo jej byt,

c) miesto, den, mesiac a rok, kde a ke
dy sa výzva [písm, b)] stala, allebo bol uči
nený bezvýsledný pokus o ňu.

f) Ak žiada zmenecník, ktorému bolia 
zmenka predložená na prijatie, o opätov
né predloženie nasledujúceho dňa( má 6a 
to poznamenat v proteste.

(')Prcrtefitný orgán musí protest pod
písať a pripojíf svoju úradnú pečať alebo 
úradnú pečiatku.

§ 81.
C) Protest treba napísať na zmenku 

alebo na osobitný list, ktorý 6a spojí so 
zmenkou.

ド)Protest na zmenke treba napísať na 
rube hneď za posledným zápisom, a ak na 
rube zápisu niet, bezprostredne na niekto
rý okraj rubu.

(®) Ak sa napíše protest na osobitný 
lífit, spojený 60 zmenkou, treba miesto, 
kde 6a list pripojuje, opatriť úradnou pe
čaťou alebo úradnou pečiatkou.

(り Ak sa protestuje na podklade nie
koľkých rovnopisov tej istej zmenky ale
bo pôvodiny a odpisu, stačí osvedčenie na 
jednom rovnopise alebo na pôvodine. Na 
ostatných rovnopisoch alebo na odpise 
treba poznamenat, na ktorom rovnopise je 
protest napísaný, alebo že je napísaný na 
pôvodine. Ustanovenia odsekov 2 a 3 tre
ba primerane použiť i na túto poznámku. 
Poznámku má protestný orgán podpísať a 
opatriť úradnou pečaťou alebo úradnou 
pečiatkou.

§ 82.
C) Ak protestuje majiteľ odpisu podľa 

§ 68, odfi. 2 proti tomu, kto má pôvodinu 
v rukách, treba prole6t napísať na odpis 
alebo na list fi ním spojený.

(a) Ak 6a protestuje preto, že prijatie 
bolo abmedzené na čiastku zmenkovej 
6umy, treba zmenku odpísať a protest na- 
pífiaf na tento odpis alebo na li6t fi ním 
spojený. Odpis má obsahovať aj rubopisy, 
napísané na zmenke, a iné doložky a po
známky.

(3) Paragraf 81,ods. 2 a 3 treba prime
rane použif,

§ 83,

Ak sa má zmenkovoprávne plnejiie po
žadovať od viacerých o£ôb, alebo síce od 

jedinej osoby ale viac ráz, treba viacná
sobné vyzvanie pojať do jednej protestnej 
listiny.

§ 84.
Zmenku možná zaplatiť do rúk pro

testného orgánni, Nem^oëno vylúčiť opráv
nenie protestného orgánu prijať plaitenie.

§ 85.
(り Protestný or^án môže opraviť chy- 

by v písaní, vynechania a iné nedostatky 
protestnej listiny až do jej vydania osobe, 
pre ktorú sa protestuje. Opravu treba 
označiť ako takú a podpísať.

(2) Protestný orgán musí si zadržať 
overený odpis protestu. O obsahu zmenky 
alebo adpifiu treba spraviť záznam, ktorý 
musí obsahovať:

a) amenkovú sunnu,
b) sr0kl
c) miesto a deň vystavenia zmenkyt
d) meno vystavitefa, meno toho, komu 

alebo na príkaz koho sa má piati E a meno 
zmenečníka,

e) alk sa má platiť u o®oby odlišnej od 
zmenečníka, alebo pri vlastnej zmenke 
u osoby odlišnej od vystavitefa, jej meno 
a/ko i mená udané na prípad núdze a me  
ná tých, ktorí prijali zmenku pre česť,

*

(3) Odpisy a záznamy treba uschovat 
v časovom poradí.

2. Miesto a čas na predloženie zmenky» 
na protest a iné právne úkony,

§ 86・
Protestovať možno od deviatej dio osem

nástej hodiny; v iných hodinách len vte
dy, ak s týra výslovne súhlasí osoba, pro
ti ktorej sa protestuje.

§ 87.

円 Predloženie zmenky na prijatie ale
bo zaplatenie, protest, vyžiadanie si rov
nopisu, ako í všetky ostatné úkony, kto
ré sú patrebné proti určitej osobe, musia sa 
stať v miestnofitíachf kde prevodzuje svoj 
podnik, alebo, ak ich nemožno vypátrať, 
v jej byte. Inde, najmä na burze, možno 
tieto úkony vykonať len po obapolnej do
hode.

(a) Ak je v proteste poznamenané, že 
miestnosť, kde 6a prevodzuje podnik, ale
bo byt nebolo možno vypátraí, nie je pro
test neplatný preto, že vypátranie bolo 
možné.
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C) Zodpovednosť protestného orgánu, 
ktorý nevykonal primerané pátranie, nie je 
doUcmu-tá usta'novenim odseku 2. Ak 
ostal dotaz na príslušnom policajnom úra
de bez výsledku, nie je protestný orgán 
povinný ďalej pátrate

§ 88・

円 Úkon, ktorý 6a stal v miestnostiach, 
kde sa prevO'daujie podnik] al&bo v byle 
niektorého účastníka, je účinný i vtedy, ak 
miesto« kde tieto miestnosti alebo byt sku
točne 6Ú( bolo vo zmenke nesprávne vy・ 
značetné údajom susodnej obce. Ak sú
hlasia účastníci, možno úkony, ktoré 6a 
majú vykonaf v určitom na zmenke vyzna
čenom mieste, vykonaf v susein吋 obci.

(a) Vládnym nariadením 6a ur*,  ktoré 
miesta platia za susedné obce podTa usta
novení adseku 1.

H 1 ava druhá.

Obohatenie.

§ 89.
(l) Ak zanikol zmenkový záväzok vy- 

fitavitela alebo príjemcu premlčaním ale
bo tým, že sa nevykanaly úkony predpí*  
samé na zacho-vanie zmenkového prava, 
ostávajú zaviazaní majitefovi v tej mieret 
nakoľko sa na jeho škodu obohatili.

C) Proti rubopiscom, ktorých zmenko
vý záväzok zanikolf niet takéhoto nároku.

(3) Právo podTa odseku 1 sa premlčí za 
tri roky odo dňa zániku zmenkového zá
väzku.

Hlava tretia.
Umorenie zmenky a náhražka protestaej 

listiny.

§ 90.
(')Stratenú alebo zničenú zmenku 

možno vyhlásiť za umorenú v umorova- 
com pokračovaní. Po začatí uimorova- 
cieho pakračovania môže zo zmenky 
oprávnený žiadaf zaplatenie srocnej zmen
ky od príjemcu cudzej zmenky alebo od 
vystaviteîa vlastnej zmenky, keď poskyt
ne zábezpeku až do jej umioreniav

(2) Stratenú alebo zničenú protestnú 
listinu možno nahradiť svedectvom a pro- 
testovaní, ktoré má vyhotoviť orgán, 
u ktorého je overený odpis listiny. Vo 
svedectve treba uviesf obsah protestu 
a z自známu podľa § 85, ods. 2.

Hlava Štvrtá,

Rozsah platností zákonov»

§ 91.

(り Spôsobilosť oeoby zavazovaf 8訟 
zmenkou určuje 6a podľa práva jej vlasti. 
Ak tato právo predpisuje, že má platiť 
právo iného štátu, má 6a použiť toto prá
vo.

(*}  Kto nie je podľa práva uvedeného*  
v oás&ku 1 spôsobilý zaväzov-af sa zmen
kou, je pre击a platne zaviazaný, ak pod
písal zmenku na území, podlá práva kto
rého by bol spôsobilý zaväzoval sa zmen
kou, Toto ustanovenie neplatí, ak slcrven- 
dký štábny občan vzal na s&ba zmenečný 
závazolk v cudzine,

§ 92.

(*)  Forma zmenkového prejavu určuje- 
sa podľa práva územia, na ktorom boľ 
prejav podpísaný.

(a) Ak však zmenkový prejav, ktorý- 
podfa odseku 1 by bol neplatný, vyhovuje- 
právu územia, kde bol podpísaný neskorší*  
zmenkový prejav, nie je platnosť neskor
šieho zmenkového prejavu dotknutá ne— 
dostatkom formy prvého prejavu.

(')Zmeníkový preja.v slovenského štát
neho obča<na v cudzine je v tuzemsku voči- 
iným slovenským štátnym občanom plat
ný, ak vyhovuje požiadavkám formy tu
najšieho práva.

§ 93.

(l) Üéinky zaväzujúcich prejavov prí
jemcu cudzej zmenky a vystavitefa vlast
nej zmenky určujú 6a pudla práva platob— 
ného miesta.

(3) Účinky ostatných zmenkových pre
javov určujú sa podra práva územia, na  
ktorom bol prejav podpísaný.

*

§ 94. .

Lehoty na výkon postihových práv 
určujú sa pre všetky zo zmenky zaviazané- 
asoby podľa práva miesta, kde bola zmen
ka vystavená.

§ 95.

Podfa práva miesta, kde bola zmenka- 
vystavenáj určuje sa, či majiteľ cudzef： 
zmenky nadobúda pohľadávku, ktorá je： 
podkladom vystavenia zmenky.
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§ 96.

(り PodTa platobného miesila určuje sa, 
喝 možno prijatie zmenky obmedzit na 
čiastku zmenkovej siuny a či majiteľ je 
povinný alebo nie je povinný prijať čia
stočné platenie.

ド)To isté piali o platení pri vlastnej 
.zmenke.

§ 97.
Forma protestu a lehoty na protesto

vanie, ako i forma ostatných úkonov po
hrebných na vykonanie alebo zachovanie 
zmenečných práv, určujú 6a podľa práva 
'územia, na ktorom 6a má protest alebo 
rúkon vykonaf.

§ 98.
Aké opatrenie treba učiniť pri strate, 

i zničení alebo krádeži zmenky, určuje 6a 
;podľa práva platobného miesta.

Hlava piata.
Rozličné predpisy.

§ 99.
(*)  Premlčanie sa pretrhuje:
a) podaním žaloby,
b) prihlásením zmenkovej po'hTadávky 

v konkurze,
c) opovedaním sp oni aîlebo uplætnenim 

‚zmenkového nároku žalovaným v spore,
(2) Premlčanie spočíva od začaitia umo- 

rovacieho pokračovania, aiko aij od prihlá- 
seni'a pohľadávky vo vyrovnacom pokra- 
•čovaní.

§ 100.

(l) Každý je spôsobilý zmenečne sa za
väzovať, kto 6a môže zaväzovať smluvami.

(2) A'k sa slané žena plnoletou len vy- 
♦dajom (§ 2 zák. čL XXni/1874)( nezíska 
4ým ešte zmenečnú spôsobilosť.

§ 101.

Zmenkové prejavy, ktoré miesto me
nom boly urobené krížikmi alebo inými 
znakmi, sú platné, lem keď sa staly vo 
forme verejnonotárskeho spisu. To isté 
platí í o zmenkových prejavoch osôb sle
pých alebo hluchonemých, hluchých, kta
ré nevedia čítať, a nemých, iktoré nevedia 
písať,

§ 102.
(')Neplatné sú zmenkové prejavy pod- 

jpißom mena zastúpenej osoby, učineným 

inou osobou. Zmocnenec muM podpísať 
svoje meno 6 dodatkom, za koho podpísal.

(3) Zmocnenie na podpis zmenky musí 
byf písomné; v prípade § 101 treba však 
k platnosti plnomocenstvá verejnonotár- 
skeho spisu.

(s) Predpisy o značení firmy ostáva
jú nedotknuté.

DIEL ŠTVRTÝ.

Prechodné a záverečné ustanovenia^
§ 103.

Ak ea právne predpisy odvolávajú na 
ustaiuDvenia zmenkového záikona (práva)( 
treba nimi rozumieť patričné ústanovenia 
tohto zákona,

§ 104,

(')Pre zmenky, vystavené pred 1.júlom 
1942 (§ 110), ostávajú v účinnosti dforteraj- 
šie predpisy.

(2) Ak má však majiteľ zmenky, uve
denej v odseku I« uvedomiť svojich pred*  
chodcov, že zmenka tiebola prijaitá alebo 
zaplatená, dostačí po účinnosti tohto zá
kerná, aby boly zachované jeho patričné 
ustanovenia (§ 45).

§ 105,

Zmenkové protesty, spísaná do troch 
mesiacov po účinnosti tohto zákona, fiú 
platnér í keď nevyhovuiú jeho ustanove- 
niaim, aik boly zachovane predpisy pred
tým platné.

§ 106.

Zákon č. 250/1934 Sb. z. a n. o umoro
vaní listín 6a mení takto:

L § 25 znie:
,,(り Nedotknuté ostávajú ustanovenia 

zákona o poislnei smluve, týkajúce 6a 
umorovania poistiek. Pokiar v týchto usta
noveniach niet osobitných predpisov, tre
ba primerane použif tento zákon.

(2) Nedotknuté ostávajú ďalej ustano
venia § 23 zákona č. 143/1930 Sb, z, a m 
o poštovej sporiteľni."

II. Za § 25 zaraďuje 6a § 25a) tohto 
znenia:

,,(') Tento zákon platí i o umorení 
zmenky a tých cenných papierov, ktorých 
umorenie 6a spravuje predpismi o umoro
vaní zmenky (§§ 298 a 452, ads.1 Obeh, 
zákona a iné), s odchýlíkami ďalej uvede
nými«
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(り Príslušný na umorenie zmenky je 
okresný súd platobného miesta.

C) NavrhovateT j-e povinný predložiť 
odpis zmenky alebo udaf aspoň jej pod
statný obsah a podľa okolnosti 06vedčif( 
že bol predtým majiteľom zmenky. Ak 
súd po bedlivom preskúmaní údajov na
vrhovateľa uzná návrh za odôvodnený, 
zakáže príjemcovi cudzej a vystaviteľovi 
vlastnej zmenky platiť a vydá edikt( 
v ktoroni vyzve držiteľa) aby v štyridsia- 
tichpiatich dňoch zmenku predložil a svoje 
nároky oznámil, inak bude zmenka vyhlá
sená za umorenú.

C) Oznamovacia lehota začína sa, ak 
nie je zmenka sročná, prvým dňom po 
sroku, ak je sročná, dňom nasledujúcim 
po dni, ktorého bol edikt prvý raz uve
rejnený v Súdnom ústrednom oznamova
teli; pri zmenkách na videnie« ak 
v čase prvého uverejnenia ediktu neuply
nula ešte lehota na predloženie zmenky, 
od posledného dňa tejto lehoty, inak odo 
dňa uverejnenia ediktu.

ぐ)Ak pr&dloží nielcto zmenku v oma- 
movacej lehote, zastaví umorovacie 
pokračovanie, zákaz vydaný v prospech 
navrhovateľa sa zruší a navrhovateľ sa 
odkáže na porád práva.

(°) Ak sa neprihlási nikto v oznamo
vacej lehote, vyhlási 6a zmenka na nový 
návrh za umorenú.

(7) Na podklade právoplatného umoro- 
vacieho usnesenia moino žiadaf o vyda
nie náhradnej listiny podľa § 17 tohto zá
kona i po sroku zmenky; o vydaní 
tejto listiny platia primerane ustanovenia 
§ 64 zmenkového zákona. Kým nebola 
takáto listina vydaná, možno na základe 
právoplatného umorovacieho usnesenia i 
protestovať/*

§ 107.

Zák. čl. 1/1911 (Osp.) 6a mení takto:
L § 606 znie:
(‚I1) Žalobník môže uplatniť svoju 

zmenkovú žalobu platobnú alebo posti- 
hovú v rozkaznom pokračovaní, ak pri
pojí v pôvodine listiny potrebné na opod- 
elatnenie žaloby podTa zmenkového zá
kona, Ak zmenku podpísal zmocnenec, 
treba pripojiť aj plnomocenstvá v pôvo
dine.

C) Iné skutkové okolnosti, potrebné 
prípadne na opodstatnenie žaloby, treba 
osvedčif verejnou listinou akbo súkrom
nou listinou, vystavenou podľa § 317, kto

ré treba pripojiť v pôvodine alebo v ove
renom odpise (výťahu).1'

II. § 607 znie:
‚ヽ1)V žalabnom spise treba žiadať 

vydanie platobného rozkazu proti žalo
vanému, aby zaplatil číselne označenú 
pohladávku a jej príslušenstvo.

(')K žalobnému episu treba pripojiť 
toUko exemplárov platobného rozkazu, vy
staveného podîa § 609, v koľkých exem
plároch sa má rozkaz doručiť?*

III, § 609 znie:
‚‚C) V platobnom rozkaze prikáže súd 

žalovanému, aby zaplatil žalobníkovi čísel
ne označenú zmenltovú sumu, prípadne- 
6umu postihovej žaloby a príslušenstvar 
taktiež súdne určené trovy &poru( d.o- 
troch dni od doručenia platobného roz
kazu pod exekúciou, alebo aby v tej istej 
lehote podal na súde námietky.

(2) Platobnému rozkazu možno odpo
rovať len námietkou. V rozkaze treba na 
to upozornif žalovaného,

(®) Platobný rozkaz treba pomenovať 
v nadpise ako taký a má z neho vysvitať^ 
že bol vydaný na základe zmenky,"

§ 108.

Vláda môže podľa potreby vydať na亠 
riadenie, ktoré by upravilo zmenkovo*  
právne pomery súvisiace 6 prechodom 
k tomuto zákonu.

§ 109.

Zrušuje 6a zákon č. 1/1928 Sb. z, a n亠 
a § 24, ods. 2 zák. čl. VII/1886.

§ 110.

Tembo zákon nadobudne účinnosť dňont. 
1,júla 1942; vykoná ho minister pravosú
dia so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.

Dr, Sokol v, r.

Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.

Dr. Fritz v. r.

Dr. Pružinský v. r.

Stano v. r.
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256.
Zákon šekový

zo dňa 20. novembra 1941.
Snem Slovanskej republiky sa usniesol 

Tia tomto zákone:

DIEL PRVÝ.
Šek

Hlava prvá.

Vystavenie a íorma šekw
§ L

Sek obsahuje:
1.označenie ako šek v samom texte H・ 

wtiny rečou, v ktorej je listina spísaná, 
2. bezpodmienečný príkaz zaplatit ur

čitú sumu,
3. meno toho, kto má platiť (šekovní- 

äa),
4. údaj platobného miesta,
5. dátum a údaj miesta vystavenia,
6. podpis vystavitefa.

§ 2.
C) Listina, v ktorej chýba niektorá ná

ležitosť, uvedená v § 1 tohto zákona, 
やlati za šek, okrem prípadov určených 
v nasledujúcich odsekoch.

(2) Ak niet osobitného údaja, platí mie- 
~6to uvedené pri mene šekovníka za miesto 
platobné. Ak je pri mene šekovníka uve
dené viac miest, šek je splatný v prvom 
2 uvedených miest.

(•) Ak niet týchto ani iného údaja, šek 
je splatný v mieste, kde šekovník má svoj 
hlavný závod.

(リ Ak sa v šeku neudáva, kde bol vy
stavený, platí, že bol vystavený v mieste, 
uvedenom pri mene vystavitefa.

§ 3.

Šek možno vystaviť len na bankárat 
u ktorého má vystaviteF úhradu, a podlá 
výslovnej alebo mlčky učinenej dohody, že 
vystavitef je oprávnený touto úhradou še
kom disponovať. Platnosť listiny ako šeku 
nie je však dotknutá nezachovaním týchto 
predpisov.

§ 4.
Šek nemožno prijať. Prejav o prijatí na 

ieku platí za nenapísaný.

§ 5.
(り V šeku možno ustanoviť, že sa má 

platiť:
a) určitej osobe s výslovnou doložkou 

(tna príkaz'  alebo bez tejto doložky,*
b) určitej o<sobe 6 doložkou „nie na prí

kaz" alebo s doložkou rovnakého význa
mu,

c) majiteľovi.
ド)Ak je určitá osoba, ktorej sa má 

platiť, ozn-ačená v šeku dodatkom “alebo 
majitefovi" alebo iným výrazom rovnakého 
významu, ide o šek na majiteľa.

C) Šek bez pomenovania osoby, ktorej 
6a má platiť (príjemcu), je šekom na ma
jiteľa.

§ 6.
í1) Šek môže znieť na vlastný príkaz 

vystaviteîa.
(2) Šek možno vystaviť na účet tretie

ho.
(a) Vystavitef nemôže sám seba označiť 

za šekovníka, ak len nejde o Sek, vystave
ný medzi rozličnými závodmi toho istého 
vystaviteîa,

§幻
Sľub úrokov v šeku platí za nenapí

saný.

§ 8.
• Šek môže mať údaj, že je splatný u 

tretej owby, a to v mieste, kde má šékov 
ník svoje bydlisko alebo inde( predpokla
dajúc vždy, že táto tretia osoba je banká
rom.

§ 9・
(り Ak je šeková suma udaná písmena

mi i číslicami a tieto údaje sa neshodujú, 
platí suma vyjadrená písmenami.

(2) Ak je šeková suma udaná viac ráz 
písmenami alebo viac ráz číslicami( platí 
pri rozpore suma nižšia.

§ 10.

Ak sú na šeku podpisy osôb, nespôso*  
bilých zaviazať sa šekom, podpisy nepravé 
alebo podpisy osôb vymyslených( alebo 
podpisy, ktoré z hocakého iného dôvodu 
nezaväzujú osoby, ktoré šek podpísaly, ale
bo menom ktorých bol šek podpísaný, 
má to vplyv na platnosť záväzkov ostal*  
ných podpísaných osôb.
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§ 11.
■ Kto dá na šek svoj podpis ako zástup

ca osoby, za ktorú nemá prava konaf, je 
sám zaviazaný zo šeku; ak zaplatil, má 
tie isté práva, ktoré by mal údajne zastú
pený. To isté platí o zástupcovi, ktorý pre
kročil svoju pôsobnosť.

§ 12.

円 Vystavíte! je zodpovedný za zapla
tenie šeku.

(2) Každá doložka, ktorou vystavitel 
vylučuje túto zpdpovednosť( platí za nena
písanú.

§ 13,
Ak šek, pri vydaní neúplný, bol dopl

nený v rozpare 6 dohodou, nemožno maji- 
tefovi šeku namietaf, že dohoda nebola 
zachovaná) ak nenadobudol šek obmyseî- 
■Jie, ani mu nemožno pričítaf hrubú ne
dbalosť pri jeho nadobudnutí.

Hlava druhá.

Prevod šeku.
§ 14.

t1) Šek, v ktorom je ustanovené, že sa 
má platiť určitej osobe, s výslovným do
datkom „na príkaz" alebo bez nehoi mož
no previesť rubopisom (indosovaE).

(2) Sek, v ktorom je ustanovené, že sa 
má platiť určitej osobe, s dodatkom t)nie 
na príkaz“ alebo s dodatk-om rovnakého 
významu, možno previesť len cesiou a 6 jej 
účinkami« ヽ

(3) Sek možno indosovať i na vystaví- 
teľa, alebo na iného šekom zaviazaného. 
Tieto osoby môžu šek ďalej indosovať.

§ 15,
円 Rubopis musí byť bezpodmienečný. 

Každá podmienka, od ktorej by bol závislý, 
platí za nenapísanú.

ド)Čiastočný rubopis )e neplatný,
ド)Priam tak je neplatný rubopis še

kovníka.
(4) Rubopis na majiteTa platí za rubo

pis nevyplnený (blankoindosament).
(5) Rubopis na šekovníka platí len za 

kvitanciu, okrem prípadu, že šekovník má 
viac závodov a rubopis znie na iný závod 
než ten, na ktorý bol šek vystavený.

§ 16.
C) Rubopis musí byf na seku alebo na 

liste s nim 6pojenom (prívesok, alonž). 
Rubopisec (indosant) musí ho podpísal.

(2) Rubopis nemusí udávať rubopisníka 
(indosatára), ba môže pozostávať len z 
podpisu rubopisca (nevyplnený rubopis). 
V poslednom prípade je rubopis len vtedy 
platný, ak je na rube Seku alebo na prí
vesku. •

§ 17.
(*)  Rubopisom 6a prevádzajú všetky 

práva zo šeku.
ピ)Pri nevyplnenom rubopise môže 

majitef:
a) vyplniť rubopis svojím menom alebo 

m šalom meg
b) indosovať Šek ďalej nevyplneným 

rubopisom alebo na určitú osobu,
c) odovzdat šek tretej osobe bez vy

plnenia blankaindosamentu a bez indoso- 
vania.

§ 18,
(り Rubopisec je zodpovedný, ak niet 

opačnej doložky, za zaplatenie šeku.
(2) Rubopisec môže zakázaf ďalšie in- 

dokovanie; v tomto prípade nie je zodpo
vedný osobám, na ktoré bol šek putom 
indosovaný.

§ 19.
Ten( kto -má indosovateTný šek (držiteľ 

šeku)( platí za oprávneného majiteľa, ak 
6a legitimuje nepretržitým radom rubo- 
pisov, i keby posledný z nich bol nevy
plnený. Rubopisy prečiarknuté platia pri 
tom za nenapísané. Ak nasleduje po ne
vyplnenom rubopise ďalší rubopis, platí, 
že podpisovateľ tohto nadobudol šek rubo
pisom nevyplneným.

§ 20.
Rubopis na šeku znejúcom na majiteľa 

zakladá pre rubopifica záväzok poistihový, 
aUe nepremeňuje listinu v šek na príkaz 
(ordrešek).

§ 21.
Ak niekto prišiel o šek z hocakej prí- 

činy( nie je nový majiteí — či už ide o sek 
na majiteľa alebo o šek rubopisom prevo
diteľný, ktorého majiteľ sa legitimuje spô
sobom uvedeným v § 19 — povinný šek 
vydať, ak ho nenadobudol obmyseïne, ani 
mu nemožno pričítať.hrubú nedbalosť pri 
j&ho nadabudnuti.
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§ 22.
Osoby žalované zo šeku nemôžu činit 

majitefovi námietky, ktoré sa zakladajú na 
ich osobných vzťahoch k vystavitelovi ale
bo k predošlým majiterom, ak len majiteľ, 
nadobúdajúc šekt nekonal vedome na ujmu 
dlžníka.

§ 23.
(り Ak obsahuje rubopis doložku „hod

notu vybrať', ,tna inkaso*',  nm procura**  
alebo inú doložku vyjadrujúcu len zmoc
nenie, môže majiteT vykonávať všetky prá
va zo šeku a môže ho indosovaf len rubo- 
pi60m zmocnovacim (prokúraindosamen- 
tom).

(2) Osoby zaviazané zo šeku môžu v 
tomto prípade činiť majiteľovi len také ná
mietky, ktoré by mohly činiť rubopiscovi.

(3) Plná moc z prokúraindosamentu ne
zaniká ani smrťou zmocnite ľa ani stratou 
jeho spôsobilosti konať.

§ 24・
(り Rubopis, učinený po proteste alebo 

po zistení rovnakého významu alebo po 
uplynutí prezentačnej lehoty, má len účin
ky cesie.

(2) Kým sa nedokáže opak, má sa za to, 
že nedatovaný rubopis bol napísaný pred 
protestom alebo pred zistením rovnakého 
významu alebo pred uplynutím prezentač
nej lehoty, uvedenej v odseku 1.

Hlava tretia«
Rukojemstve.

§ 25,
(り Zaplatenie šekovej sumy alebo jej 

čiastky možno zabezpečiE šekovým ruko- 
jemstvom.

(=)Túto zábezpeku môže poskytnúť 
tretia osoba okrem šekovníka, alebo i tea 
kto šek už podpísal.

§ 26.
f1) Rukojemstvo napíše 6a na šek alebo 

na prívesok.
ド)Rukojemstvo 6a vyjadruje slovami 

tlako ručitef“ alebo doložkou rovnakého 
významu; ručiteF ho musí podpísať,

C) Holý podpis na líci šeku platí za ru
kojemstvo, ak nejde o podpis vyslavitela.

(')V rukojemstve treba udať, za koho 
6a preberá. Ak niet tohto údaja, platí, že 
ručenie bola prevzaté za vystavilefa.

§ 27.
(")Šekový ručitef je zodpovedný rov

nako ako ten, za koho 6a zaručiL
(a) Záväzok šekového ručiteľa je plat

ný i vtedy, keď záväzok, za ktorý sa zaru
čil, je neplatný z inej príčiny než pre vadu 
formy.

(a) Vyplatením šeku nadobúda Šekový 
ručitef práva zo šeku proti tomu, za koho 
6a zaručil a proti osobám, ktoré sú tomuto- 
zo šeku zaviazané.

Hlava štvrtá.
O prezentácii a platení.

§ 28.

(リ Šek je sTOčný <na videnie. Opačný*  
údaj platí za nenapísaný.

(2) Šek, predložený na platenie pred dá- 
tom (dňom udaným v ňom ako deň vysta
venia), je sročný v deň predloženia.

§ 29.

(リ Sek vystavený a splatný v temi istom, 
štáte musí byť predložený na platenie do- 
osem dní.

(2) Šek splatný v inom Štáte, než v kto
rom bol vystavený, musí sa predložiť na 
platenie v lehote dvadsaťdňovej prípadne 
sedemdesiatdňovej, podfa toho, či miesto 
vysta/venia a miesto eplainosti sú v tom 
istom svetadiele alebo v rozličných sveta- 
dielooh,

(3) Pritom šeky, vystavené v Europe 
a splatné v niektorom pobrežnom štáte 
Stredozemného mora alebo naopak, platia, 
za šeky vystavené a splatné v tom istom 
svetadiele.

(リ Uvedené lehoty začínajú plynúť o ď 
dáta šeku.

§ 30,
Ak je šek vystavený na miesto s iným- 

kalendárom( prepočíta sa deň vystavenia 
na deň odpovedajúci mu podŕa kalendára, 
platobného miesta.

§ 31.

í1) Predloženie Šeku odúč lovní rovná 
sa jeho predloženiu na platenie.

(s) Vládnym nariadením sa určí, klar ér 
ustanovizne možno pokladať za odúctovnc 
a pri akých podmienkach možno im šeky 
predkladať.
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§ 32.

C) Odvolanie šeku je účinné až po uply
nutí lehoty na predloženie.

ド)Ak nebál šek odvolaný, môže šekov
ník zaplatiť i po uplynutí lehoty na pred
loženie.

§ 33.
Na úcinnost šeku nemá vplyv ani smrť 

vystaviteTa, ani jeho nespôsobilost kona(, 
ktorá nastala po vystavení šeku.

§ 34.
C) Šekovník môže žiadaf, aby mu ma- 

jiteP pri zaplatení vydal kvitovaný šek.
C) MajiteF nesmie odmietnuf čiastočné 

platenie.
D Šekovník môže žiadaf, aby sa čia

stočné platenie poznačilo na šeku a vy
daná mu bola o tom kvitancia.

§ 35.
Šekovník pri zaplatení indosorvatel- 

ného šeku je povinný skúmať správnosť 
poradia rubopisov, nie však podpisy rubo- 
piscov.

§ 36.
(り Ak je šek splatný v mene, ktorá nie 

íe v obehu v platobnom mieste, možno še
kovú sumu zaplatiť v mene štálu podlá 
hodnoty v deň predloženia. Ak nebolo za
platené pri predložení, má majiteľ právo 
valiť, či sa má šeková suma prepočítať na 
menu štátu podlá hodnoty v deň prezen
tácie alebo podľa hodnoty v deň platenia.

ド)Hodnota cudzej meny určí 6a podlá 
obchodných zvykov platobného miesta. 
Vystavitel môže však v šeku predpísaE 
prcpnčitací kurz sumy, klorá sa má piali匕

『)Ustanovenia odsekov 1 a 2 neplatia, 
ak vystavitef predpísal zaplatenie v mene 
určite udanej (efektívna doložka).

C) Ak znie šek na menu, ktorá má to 
isté pomenovanie v štáte vystavenia ako 
v Štáte platenia, ale rozličnú hodnotu, má 
sa za to, že sa rozumie mena platobného 
miesta.

Hlava piata.

Šek križovaný a šek zúčtovací.
§ 37.

(り Vystavitef alebo majitef môže šek 
križovať s účinkami uvedenými v § 38. 

(2) Križovanie deje 6a dvoma rovnobež
nými čiarami na líci šeku. Môže byt vše
obecné alebo osobitné.

C) Križovanie je všeobecné, ak medzi 
dvoma čiarami nieto nijakého údaja alebo 
označenia Hbankáru alebo výrazu rovna
kého významu; osobitné je vtedy, ked me
dzí dve čiary je napísané meno niektorého 
bankára.

(*)  Križovanie všeobecné možná pre
menil na križovanie osobitné; križovanie 
osobitné nemožno však zmenil na križova
nie všeobecné.

(り O prečiarknutí križovania alebo me
na označeného bankára platí, že 6a ne
stalo.

§ 38.

C) Sek všeobecne križovaný môže še- 
kovník vyplatit len bankárovi alebo svoj
mu zákazníkovi.

(=)Šek s osobitným križovaním môže 
šekovník vyplalif len označenému banká
rovi alebo, ak ie ním sám šekovník, svoj
mu zákazníkovi. Označený bankár môže 
však poveriť iného bankára vybraním še
ku.

(3) Bankár smie nadobudnúť križovaný 
šek len od svojho zákazníka alebo od iné
ho bankára. Nesmie ho vybrat na účet 
osôb iných ako práve uvedených.

f) Sek, na ktorom je viac osobitných 
križovaní, môže šekovník vyplatit len vle- 
dy, ak ide len o dve križovania a jedno 
z nich stalo sa cieľom vybrania šeku od- 
účtovňou.

C) Šekovník alebo bankár, ktorý nedo*  
drží tieto ufilanovenia, je zodpovedný za 
škodu až do výšky šekovej sumy,

§ 39.

P) Vystavitef alebo majitef šeku môže 
doložkou krížom na líci šeku napísanou 
ltlen na zúčtovanie" alebo doložkou rovna
kého významu zakázaE, aby šek bol vypla
tený v hotovosti.

(2) Šekovník smie v tomto prípade vy
platiť šek len dobropisom (zúčtovaním, 
prevodom alebo kompenzáciou). Dobropis 
rovná 6a plateniu.

(s) 0 prečiarknutí doložky „len na zúč
tovanie" platí, že 6a nesialo.

p) Šekovník, ktorý nedodrží tieto usta
novenia, je zodpovedný za škodu až do 
výšky šekorvej 6umy.
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škodu vzniklú jeho nedbalo^fou, ale len 
do výšky šekovej sumy.

§ 43.

(リ Vystaviteľ, rubopisec alebo ručiteľ 
môže "doložkou „bez trov'* f „bez protestu" 
alebo inou doložkau rovnakého významu, 
napísanou na šeku a podpísanou, oslobodif 
majiteľa, aby na zachovanie svojho po
stihu dal učiniť protest alebo zistenie rov
nakého významu.

ド)Doložka neoslobodzuje majiteľa od 
povinnosti predložiť šek včas a podaf po
vinné zprávy. Dokázať, že lehota nebola 
dodržaná, má ten, kla sa proti majiteľovi 
na to odvoláva.

(3) Ak doložku pripajil vystavitef, je 
ona účinná voči všetkým osobám, zavia
zaným zo šeku; ak ju pripojil rubopisec 
alebo ručiteľ, je účinná len voči nemu. 
Ak dá majiteľ, hoci je tu doložka 0d vy- 
staviteľa, učiniť protest alebo zistenie rov
nakého významu, idú trovy toho na jeho 
vrub. Ak je doložka od rubopisca alebo 
ručiteľa, možno trovy protestu alebo zi
stenia rovnakého významu požadovať od 
všetkých, ktorí šek podpísali.

§ 44.
Q) Všetci zo šeku zaviazaní sú zod

povední majiteľovi solidárne.
(2) Majiteľ má právo zakročiť proti 

všetkým naraz, niektorým alebo len jed
nému z nich, a nemusí pritom zachovať 
poradie, v ktorom sa zaviazali-

(3) To isté práva má každý, kto šek 
podpísal a ho vyplatil.

ぐ)Žaloba, podaná proti jednému dlžní-. 
kovi, neprekáža, aby sa zakročilo proti 
iným, i keby nasledovali za tým, ktorý 
bol najprv zažalovaný.

§ 45.

Majiteľ môže žiadať od toho, proti ko
mu vykonáva postih:

a) nezaplatenú šekovú sumu,
b) šesfpercentové úraky odo dňa pred

loženia,
c) trovy protestu alebo zistenia rovna

kého významUj podaných zpráv, ako 
aj iné trovy,

d) províziu vo výške jednej tretiny per
centa šekovej sumy alebo v dohod
nutej menšej výške.

Hlava š í e 6 t a.

Postih pre neplatenie.
§ 40.

Ak sek, včas predložený, nebol zapla
tený, môže majiteľ vykonávať postih proti 
rubopíscom, vystaviteľovi a ostatným oso
bám zaviazaným za šeku, ak bolo odopre
tie platenia zistené:

a) verejnou listinou (pratestoni) alebo 
b) písomným, datovaným prejavom še- 

kovníka na šeku, obsahujúcim údaj 
o dni predloženia, alebo

c) datovaným prejavom odúčtovne, že 
šek bol včas doručený a nebol za
platený. '

§ 41.

(り Protest alebo zÍ6tenie rovnakého vý
znamu musí 6a staf pred uplynutím prezen
tačnej lehoty.

円 Ak bol šek predložený posledného 
dňa lehoty, možno protest aleba zistenie 
rovnakého významu učiniť ešte nasledujú
ceho všedného dňa.

§ 42.
(り Majiteľ musí o tom, že nedosiahol 

zaplatenie, uvedomiť predchádzajúceho ru
bopisca a vystaviteľa do štyroch všedných 
dní, nasledujúcich po dni protestu, prípad
ne zistenia rovnakého významu, alebo ak 
je tu doložka „bez trov", po dni predlože
nia. Každý rubopisec musí do dvoch všed
ných dní, nasledujúcich po dni, ktorého da- 
stal zprávu, uvedomiť o nej svojho pred
chodcu a oznámiť mu pritom mená a adre
sy tých, ktorí predtým podali zprávu, a 
tak ďalej radom až k vystaviteľovi. Tieto 
lehoty <sa začínajú prijatím predchádzajú
cej zprávy.

(2) Ak sa dáva podľa odseku 1 zpráva 
niekomu, kto šek podpísal, treba tú istú 
zprávu v tej istej lehote podaf aj jeho ru
čiteľovi.

(3) Ak niektorý rubopisec neudal svoju 
adresuj aleba udal ju nečitateľne, stačí po
dať zprávu ďalšiemu predchodcovi.

(リ Zprávu možno podaf hocakým spô
sobom, i len vrátením šeku.

(ツ Kto je povinný podaf zprávu, má 
osvedčiť, že dal zprávu v predpísanej le
hote. Lehota je zachovaná, ak bol v nej na 
poštu daný list, obsahujúci zprávu.

('j Kto nepodal zprávu včas, nestráca 
pôsobí je však zodpovedný za prípadnú
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mi Štátu vystavenia alebo naopak, ako 
i šek vystavený a splatný v tej istej zá- 
morákej zemi alebo v rozličných zámor
ských zemiach toho istého štátu, vystavil 
vo viacerých rovnakých exemplároch 
(rovnopifioch). Ak bol šek vystavený 
v niekoľkých rovnopisoch« musia 6a tieto 
v fiamom texte listiny očífilovat, inak pla
tí každý z nich za osobitný šek,

§ 50.

(*)  Zaplatením jedného rovnop½u zani
kajú šekové záväzky, i ked tu niet dolož*  
ky, že zaplatenie jedného rovnopisu zrušu
je účinno6f ostatných.

(2) Ak previedol rubopisec rovnopisy 
na rozličné osoby, sú on a za ním nasledu
júci indosanti zaviazaní zo všetkých rovno- 
pifiov nimi podpísaných, ktoré neboly vrá
tené.

Hlava ôsma.

Zmeny.

§ 51.

Ak bol text šeku zmenený, sú tf, ktorí 
podpísali šek po zmene, zodpovední podfa 
zmeneného textu; tí však, ktorí ho pod
písali predtým, pudfa textu pôvodného.

Hlava deviata.

Premlčanie.

§ 52.

C) Poistihové práva majitefa proti rubo- 
piscam, vystaviteFovi a proti iným o«o- 
bám, zaviazaným zo šeku, premlčia sa za 
šesť mesiacov od uplynutia prezentačnej 
lehoty.

ド)Postihové práva šekového dlžnika 
oprati inému šekovému dlžníkovi premlčia 
sa za se6f mesiacov odo dna, ktorého 
dlžník Šek vyplatil alebo ktorého bol voči 
nemu uplatnený žalobou.

§ 53.

Prerušenie premlčania pôsobí len proti 
tomu, koho sa týka skuločnosf zakladajú
ca prerušenie.

Hlava desiata.

Všeobecné predpisy,

ヽ § 54.
Bankármi vo smysle tohto zákona sú: 
a) verejné ústavy, pri ktorých predme

tom podnikania sú úkony bankové( ako

§ 46・

Kto vyplatil šek( môže žiadat od svo
jich predchodcov:

a) celú sumu, ktorú zaplatil,
b) šesfpercentové úroky z tejto sumy 

ado dňa zaplatenia,
c) tvoje trovy,
d) províziu podfa § 45, pfsm. d).

§ 47.

C) Každý dlžník, proti ktorému 6a vy
konáva alebo môže sa vykonať postih, je 
oprávnený žiadaf, aby 6a mu pri vypla
tení vydal šek s protestom alebo zistením 
rovnakého významu a kvitovaným účtom.

(2) Každý rubopisec môže pri vyplatení 
Šeku prečiarknuť rubopis svoj a rubopisy 
índosautov za ním nasledujúcich.

§ 48.

f1) Ak nemožno včas predložiť šek, 
učiniť protest aleba zistenie rovnakého 
významu pre neprekonatefnú prekážku 
(zákonný predpis štátu alebo iný prípad 
vyšše1] moci), predlžujú sa lehoty, určané 
na tieto úkony.

C) Majiteľ je povinný bezodkladne po
dať zprávu svojmu prechadcovi o vyššej 
moci a túto zprávu poznamenať na šeku 
alebo na prívesku s udaním miesta a pri
pojením dá la a podpisu; ináč plalia usta
novenia § 42.

(3) Keď prestala vyššia moc, musí ma
jiteľ bez odkladu predložiť šek na plate
nie, a ked treba, dať učiniť protest alebo 
zistenie rovnakého významu.

(')Ak trvá vyššia moc dlhšie ako pät
násť dní odo dňa, ktoréha majitef, hoci už 
pred uplynutím prezejitačnej lehoity, uve
domil svojho predchodcu o vyššej moci, 
možno postih vykonať bez toho, že by 
bolo treba predložiť šek alebo učinit pro
test alebo zistenie rovnakého významu.

(a) Nie sú prípadmi vyššej moci skutoč
nosti čiste osobné, týkajúce sa majilefa 
alebo toho, koho on poveril predložiť šek 
alebo učiniť pratesi alebo zadovážiť ziste
nie rovnakého významu.

Hlava siedma.

Šekové rovnopisy.
§ 49.

Ak nejde o šek na majiteľa, možno šek, 
spila'lný v mom- štáte než kde bol vysta
vený, alebo šek splatný v zámorskej ze
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ド)Protestný orgán musí protest pod
písať a pripojiť svoju úradnú pečať alebo 
úradnú pečiatku.

§ 60.

C) Protest treba napísať na šek alebo 
na osobitný list, ktorý sa spoji so šekom.

(s) Protest na šeku treba napísať na 
rube hneď za posledným zápisom, a ak 
na rube zápisu nietr bezprostredne na nie
ktorý okraj rubu.

(*)  Ak sa napíše protest na osobitný 
list, spojený so šekom, treba miesto, kde 
sa list pripojuje, opatriť úradnou pečaťou 
alebo úradnou pečiatkou.

P) Ak sa protestuje na podklade nie
koľkých rovnopisov toho istého šeku, sta
čí osvedčenie na jednom rovnopise alebo 
na pôvodine. Na ostatných rovnopisoch 
treba poznamenaj na ktorom rovnopise je 
protest napísaný, alebo že je napísaný na 
pôvodine. Uistanovenia odsekov 2 a 3 
treba primerane použiť i na túto poznám
ku. Poznámku má protestný orgán pod
plať a opatrif úradnou pečaťou alebo 
úradnou pečiatkou.

§ 61.

Ak sa má šekovoprávne plnenie poža- 
'd<Tvať od viacerých osôb, alebo síce od je
dinej osoby ale viac ráz, treba viacnásob
né vyzvanie pojať do jednej protestnej li
stiny.

§ 62.

Sek možno zaplatiť do rúk protestného 
orgánu. Nemožno vylúčiť oprávnenie pro
testného orgánu prijať platenie.

§ 63,

(!) Protestný orgán môže opraviť chy*  
by v písan:( vynechania a iné nedostatky 
protestnej listiny až do jej vydania osobet 
pre ktorú sa proteätiíje. Opravu treba 
označiť ako takú a podpísaí.

円 Protestný orgán musí si zadržať 
overený odpis protestu. O obsahu šeku 
treba spraviť záznam, ktorý musí obsaho
vať：

a) šekovú sumu,
b) miesto a deň vystavenia šekur
c) meno vystaviteľa, meno toho, komu 

alebo na príkaz koho sa má plaliť, a 
meno šekovníka.

(3) Odpisy a záznamy treba uschovať 
v časovom poradí.

Slovenská národná banka, Poštová 6pori- 
telňa a Slovenská hypotečná a komunálna 
banka,

b) zapísaní obchodníci plného práva, 
v tom aj obchodné spoločnosti, ak pre- 
vodzujú po živnostenský bankové úkony, 

c) eporitefne.

§55.

(り Predloženie šeku a protest možno 
vykonaf len vo všedný deň.

ド)Ak posledný deň lehoty, v ktorej 
treba vykonaf úkon týkajúci sa šeku, naj
mä jeho predloženie( učinenie protestu 
alebo zistenie rovnakého významu, je ne
deľa alebo sviatočný deň zákonom uzna
ný, predlžuje sa lehota o najbližší deň 
všedný. Inak sa nedele a sviatočné dni 
do lehoty započítavajú.

§ 56.

Do lehoty nepočíta 6a deň, od ktorého 
sa začína.

§ 57.

Ani zákonné ani sudcovské dni res- 
pektné (osobitného zreteľa hodné] nie sú 
prípustné.

DIEL DRUHÝ.

Doplnkové predpisy.
Hlava prvá.

1.Protest.
§ 58.

(リ Protest musí učiniť verejný notár, 
súd, alebo na jeho nariadenie úradník 
súdnej kancelárie,

(2) Vládnym nariadením možno zaviesť 
prot&stovanie poštovým úradníkom a ur
čif podrobnosti tohto 6p6sobu protestu.

§59.

f1) Protest má obsahovaC:
a) meno toho, pre koho sa protestuje 

a meno osoby, proti ktorej «a protestuje,'
b) údaj, čo 6a žiadalo od 060by, proti 

ktorej sa protestuje, jej odpoved alebo 
údajf že neodpovedala, alebo že nebola 
zastihnutá, alebo že nebolo možno zistif 
mieslnoisf, kde prevodzuje svoj podnik, 
alebo jej byt,

c) miesto, deň, meniac a rok, kde a ke
dy 6a výzva [púsm. b)] stala, alebo bol 
učinený bezvýsledný pokus o ňu.
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2. Miesto a čas na predloženie šeku, 
na protest a iné právne úkony.

§ 64.

Protestovať možná od deviatej do 
osemnáistej hodiny; v iných hodinách len 
vtedy, aik. s tým výslovne súhlasí osoba, 
proli ktorej 6a protestuje.

§ 65.

(り Pred'loženie šeku, zaplatenie, pro
test, vyžiatianie 场 !wnopisu.亚〇 i všetky 
ostatné úkony, ktoré sú potrebné proti 
určitej O6obet musia sa stať v miestne 
stiach, kde prevodzuje svoj podnik, alebo, 
ak ich nemožno vypátrať, v jej byte. Inde, 
najmä na burze, možno tieto úkony vy
konaf len po obapolnej dohode.

C) Ak je v proteste poznamenané, že 
miestnosť, kde sa pmavodzuje podnik, a!ie- 
bo byt nebolo možno vypátrať, nie je pro
test neplaiLný preto, že vypátranie bolo 
možné.

(ツ Zodpovednosť protestného orgánu, 
ktorý nevykonal primerané pátranie, nie 
je dotknutá ustanovením odseku 2. Ak 
ostal dotaz na príslušnom policajnom úra
de bez výsledku, nie je protestný orgán 
povinný dalej pátrať.

§ 66.

円 Úkon, ktorý sa stal v miestnostiach] 
kde sa prevodzuje padnik, alebo v byte 
niektorého účastníka, je účinný i vtedy, ak 
miesto, kde lieto miestnosti alebo byt sku
točne sú, bolo v šeku nesprávne vyzna
čené údajom susednej cbce. Ak súhla> 
sŕa účastníoit možno úkony, kloré sa majú 
vykonať v určitom na šeku vyznačenom 
mieste, vykonať v susednej obci.

(3) Vládnym nariadením sa určí, ktoré 
miesta platia za susedné podľa ustano
vení odseku 1.

Hlava druhá.

Obohatenie.

Hlava tretia.

Umorenie Šeku a náhražka protestnej 
listiny«
§ 68.

I1) Stratený alebo zničený šek možno 
vyhlásit za umorený v umorovacom pokra
čovaní, Po začatí umorovacieho pokra
čovania môže zo šeku oprávnený žiadať 
zaplatenie 6ročného šeku od vystavitefa, 
keď poskytne zábezpeku až do jeho umo
renia.

(3) Stratenú alebo zničenú protestnú li
stinu možno naihradil svedectvom o pro*  
testoívani, ktoré má vyhotoviť orgán, u kto
rého je overený odpis listiny. Vo svedectve 
treba uviesť obsah protestu a záznamu 
podlá § 61,ods, 2, Tieto ustanovenia pla
tia obodobne aj o zistení významu rovna
kého ako je protest [§ 40, písm. b) a c)].

Hlava Štvrtá.

Rozsah platností zákonov.
§ 69.

í1) Spôsobilosť osoby zaväzoval 6a še
kom určuje sa podfa práva jej vlasti. Ak 
須しo právo predpisuj% že má plaMt právo 
iného štátu, má sa použiť tato právo.

C) Kto nie je podľa práva uvedeného 
v odseku 1 spôsobilý zaväzovať sa šekom, 
je predsa platne zaviazaný, ak podpísal 
šek na území, podra práva ktorého by bol 
spôsobilý zaväzovať sa šekom. Toto usta
novenie neplatí, ak slovenský štátny ob
čan vzal na seba šekový záväzok v cu
dzine.

§ 70.

C) Otázku, koho možno označiť za še
kovníka, treba riešif podfa prava štátu, 
kde je šek splatný.

(2) Ak je podfa tohto práva šek neplat
ný so zretefom na osobu, na ktorú bal vy- 
sitavenýf sú predsa platné závä±ky z pod
pisov, daných v iných štátoch, právo kto
rých neipredipisuje neplatnosť z tohto dô
vodu.

§ 67. § 71.

(リ Ak zanikol Šekový záväzok vysta- 
viteľa premlčaním alebo tým, že 6a ne- 
vykonaly úkony predpísané na zachova
nie šekového práva> ostáva vystavitel za
viazaný majiteľovi šeku v tej miere, na- 
kafko sa na jeho škodu obohatil.

(=)Právo podfa odseku 1 sa premlčí za 
jeden ro-k od dáta šeíku.

(l) Forma šekového prejavu určuje sa 
podfa práva územia, na ktoTom bol prejav 
podpísaný. Stačí však, aby bola zachovaná 
forma «predpíeaná právom platobného mie” 
sta.

ド)Ak všaik šekový prejav, klorý podTa 
odseku 1 by bol neplatný, vyhovuje právu 
územŕa, kde bol podpísaný neskorší šeko-
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vý prejav, nie je pilatnosf tohto neskoršie
ho šekového prejavu dotknutá nedostat
kom formy prvého prejavu.

(3) Šekový prejav slovenského štátneho 
občana v cudzine je v tuzemsku voči iným 
slovenským štátnym občanom platný, ak 
vyhovuje požiadavkám formy tunajšieho 
práva.

§ 72.

Účinky zaväzujúcich šekových prejavov 
určujú sa podľa práva územia, na ktorom 
bol prejav podpísaný.

§ 73.

Lehoty na výkon poslihových práv 
určujú sa pre všetky zo šeku zaviazané 
osoby podľa práva mietla, kde bo-1 šek 
vvstavený.

§ 74.
PodTa práva platobného miesta 6a ur

čuje:
a} či je šek splatný len na videnie, 

alebo či je dovolený i Šek na určitý čas 
po videní, a aké účinky má postdatovanie 
šeku,

b) prezentačná lehota,
c) čí možno šek prijať, certifikovaf, 

potvrdiť alebo vídovať a aké sú účinky 
týchto záznamov,

d) či môže majiteľ žiadať čiastočné pla
tenie a či je povinný ho prijať,

e) či možno šek križovať alebo označiť 
doložkou „len na zúčlovanie  alebo do
ložkou rovnakého významu, a aké 6Ú 
účinky križovania alebo doložky „len na 
zúčtovanie'  po prípade doložky rovnaké
ho významu,

**

*

f) či má majiter šeku osobitné právo 
na úhradu a aká je jeho povaha,

g) či vystaviteF môže šek odvolaf ale
bo podaf námieitky proti jeho vyplateniu,

h) opatrenia na prípad straty alebo 
krádeže,

i) či je potrebný protest alebo zistenie 
rovnakého významu na zachovanie posti
hového práva proti rubopiscom, vystaví- 
tefovi a ostatným ofiobám, zaviazaným 
zo šeku.

§ 75.
Forma protestu a lehoty na protesto

vanie, ako i forma ostatných úkonov po
trebných na vykonanie alebo zachovanie 
šekových práv, určujú 6a podTa práva úze
mia, na ktorom 6a má protest alebo úkon 
vykonať.

Hlava piata.

Rozličné predpisy.

§ 76.

(3 Premlčanie sa pretrhuje:
a) podaním žaloby,

；b) prihlásením šeikovej pohľadávky v 
kcmkurze,

c) spovedaním sporu alebo uplatnením 
šekového nárolku žalovaným v spare.

(2) Premlčanie spočíva od začatia 
umorovacieho pokračovania ako aj od pri
hlásenia pohľadávky vo vyrovnacom po
kračovaní,

§ 77.

Každý je spôsobíilý Šekom sa zaviazať, 
kto s'a môže zaväzovaf smluvami,

§ 78.

Šekové prejavy, ktoré miesto menom 
boly urobené krížikmi alebo inými znak
mi, <sú platné, len ked sa staly va forme 
voi ejnonotárskeho spisu. To isté platí i o 
šekových prejavoch osôb slepých alebo 
hluchonemých, hluchých, kloré nevedia 
čítaťf a nemých, ktoré nevedia písať.

§ 79.

t1) Neplatné fiú šekové prejavy podpi
som mena zastúpenej osoby, učineným 
in-ou osobou. Zmocnenec musí podpísať 
evoje meno s dodatkom, za koho podpísal.

(2) Zmocnenie na podpíš šeku musí byť 
písomné; v prípade § 78 treba však k plat
nosti plnomocenstvá verejn ono túrskeho 
spisu.

(a) Predpisy o značení firmy ostávajú 
nedotknuté.

§ SO.

Za škodu vzniklá z vyplatenia falošné' 
ho alebo sfalšovaného šeku, ktorú nezavi
nil šekovník ani jeho zamestnanec, je do
mnelý vystaviteľ prípadne vystaviteľ len 
vtedy zodpovedný, ak sa pri vystavení 
falošného šeku aleboz pri sfalšovaní šeku 
previnil on fiám alebo jeho zamestnanec, 
poverený manipulovať šekmi. Odchylná 
dohoda, ktorá by bola pre šekovníka vý
hodnejšia, je bezúčinné.
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DIEL TRETÍ.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 81.

Ak 6a právne predpisy odvolávajú na 
us tanoverúia šekového zákona (práva), tre
ba nimi rozumief paitxičné ustanovenia 
tohto zákona.

§ 82.

t1) Pre šeky, vystavené pred 1.júlom 
1942 (§ 88), ostávajú v účinnosti doterajšie 
predpisy,

(2) Ak má vša'k majitef šeku, uvedené
ho v odseku 1(uvedomíf svojich predchod
cov, že šek -ne-boíl zaplatený, dostačí po 
účinnosti tohto zákona, aby boly zacho
vané jeho patričné ustanovenia (§ 42).

§ 83.

Šekové protesty, spísané do troch me
siacov po účbiino&Ú tohto zákona, sú plaí- 
mé, i ked nevyhovujú jeho ustamcyveniam, 
ak boly zachované predpisy predtým plat
né.

§ 84.

Zákon č. 250/1934 Sb. z. a n. c umo
rovaní listín sa mení tak, že za § 25a) 
zaraďuje sa § 25b) tohto znenia:

”(')Tento zákon platí i o umorení šeku 
s odchýlkami ď all ej uvedenými.

ド)Príslušný na umorenie šeku jc okres
ný súd platobného miesta.

(3) Navrhovateľ je povinný predložiť 
odpis šeku, alebo udaf aspoh jeho podstat
ný obsah a podľa okolnosti osvedčiť, že 
bol predtým majitefom Ak súd po 
bedlivom preskúmaní údajov navrhovaie- 
Ta uzná návrh za odôvodnený, zakáže še- 
kovníkovi.platenie a vydá edikt, v ktorom 
vyzve drži'tera, a<by v štyridsialíchpia'lích 
dňoch predložil šek a oznámil svoje náro
ky, inak bude sek vyhlásený za umorený.

P) Oznamovacia lehota začína sa dňam 
nasleau-júcvm po d:nit ktorého bol edikt 
prvý raz uverejnený v Súdnom ústrednom 
oznamovateli.

f) Súd môže zakázať pľalteiue šeáu 
i t-ez toho, že by bola prv usvedセenA 
držba Reku, ak navrhovaleí poskytne zá
bezpeku určenú súdom. V takomto prípa
de súd súčasne fio zákazom platenia určí

lehotu na dodatočné osvedčenie držby še
ku a ak táto lehota uplynie bez výsledku, 
zi-uší zákaz.

f1) Ak predloží niekto šek v oznamova
cej lehote, zastaví sa umorovacie pokra
čovanie, zákaz vydaný v prospech na- 
vrhovatefa sa zruší a on sa odkáže na 
porád prava.

E) Ak sa neprihlási nikto v oznamo ža
cej lehote, vyhlási 6a šek na nový návrh 
za umorený.“

§ 85.

Paragraf 620 zák. čl. 1/1911 (Osp.) 6a 
mení a bude znieE takto:

„(*)  VeriteT môže v rozkaznom po¾ra- 
covami podľa tohto titulu uplainit svoju 
pohľadávku na základe šeku. — afk je dlž
ník zapísaným obchodníkom —— aj na zá
klade obchodnej poukážky alebo záväzko
vého listu (§§ 291 a 294 zák. čl. XXXVII/ 
1875). Vo všetkých týchto prípadoch mu
sí veriteT v pôvodine predio云f šek, ob- 
ch'Oidmú pou'kázku alebo záväzkový list, 
opad'slďtňujúci jeho pohľadávku, taktiež 
potréb»ný protest a iné listiny.

ド)V nadpise platobného rozkazu tre
ba označiť, že bol vydaný na základe še
ku, obchodnej poukážky alebo záväzko
vého liftu. Ináč čo do tohto pofkracovania 
treba použif usbinovenia §§ 594 až 607 
s tým, že aik pohľadávka nepozostáva z ho
tových peňazí, musí žalobník určit sumu, 
klorú je ocho'tný prijať ako plnenie a že 
v Iďkonito prípade treba v platobnom roz
kaze pripomenúť, že žadovaný m6Za splnif 
svoj záväzok aj za.pí'iatením sumy, klorú 
žalobník podľa svojho prejavu je ocboiný 
piijať namiesto požadovanej veci alebo 
cenného papieru.

(a) Ak ide o uplatnenie nàroìtov pre 
TiEd'O'Slú'tok úhrady (§ 3 šekového záko
na) a o «spory z bezprostredného pomeru 
medzi majrlcľom a vystavHeľom šeku ale
bo bezproislredným predchodcom mijiteľa 
šeku, treba použiť všeobecné predpisy pre 
veci sporné.

f) Paragraf 596, ods. 3 piali i? tonato 
pokračovaní.

§ 86.

Vláda môže podľa potreby vydat na- 
riadcnii-e, kloré by upraviilo šekovoprávne 
pomery súvisiace s prechodom k lomuto 

I zákonu.
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§ 87.

Zrušujú sa zák. bl” LVIII/1908 a zák. 
Čl. LXIV/1912, pokiaľ ide v tomto zákon
nom článku o šek.

§ 88.

(l) Tento zákon nadobudne úcinnost 
dňom 1.júla 1942, okrem §§ 37 a 38.

(2) Deň účinnosti §§ 37 a 38 určí vláda 
nariadením. Až do tohto dňa budú 6a kri
žované šeky, vystavené v cudzine, po
sudzovať v tuzemsku ako šeky zúčtovacie.

(s) Temlo zákon vykoná minister pra
vosúdia so zúčastnenými minislraini.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. 
Dr. Fritz v. r. 

Dr, Pružinský v. r. 
Stano v. r.

TU£: Andrej t Bratúlaro, Trieda 1er"*  Alexandra 瓦!2.
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prijímajú vklady na vkladné (sporilefnič- 
né) knižky (listy) [§ lt ods. 2 a § 2 zák, č, 
239/1924 Sb. z. a n. o vkladných knižkách 
(listoch), účastinných bankách a o revízii 
bankových ústavov v znení zák. č. 54-1932 
Sb. z. a n,] aleba na pokladničné poukáž
ky (v ďalšom texte „vklady'1), sú povinné 
uložiE a udržiavať v Banke 5% úhrnu 
vkladov (v ďalšom texte „povinný vklad"), 
a to podTa stavu ku koncu posledného sú- 
važného roku.

(')Povinnosť podlá ods.1 nastane po 
prvý raz podfa úhrnného stavu vkladov 
k 31.decembru 1940 a peňažné ústavy 
ju majú splniť do 30. apríla 1942 tak, že 
udveidú (Banke koncom každého me
siaca —po prvý raz dňa 30. novembra • 
1941—Í；6 povinného vkladu. V ďalších 
rokoch peňažné ús-lavy zislia, či stav vkla
dov je ku koncu súvažného roku vyšší 
oproti stavu z počiatku tohto roku. Ak je 
tu prírastok vkladov, peňažný úslav odve
die Banke 5% tohto prírastku najneskor
šie do konca nasledujúceho kalendárne
ho §tvrfroka; po prvý raz do 31.marca 
1942.

(3) U sväzov [§ 2, ods.1,písm. b) zák. 
č. 239/1924 Sb, a ň. v znení zák. č. 
54/1932 Sb. z. a n.] nezapočítavajú sa vkla
dy členov alebo Členských sväzov ani do 
prírastku, ani do úhrnného stavu vkladov,

§ 4.

ľ) Robotnícka sociálna poistovňa a 
Pe-nzijný ústav súkromných úradníkov sú 
povinné uložif a udržiavať v Banke ako 
povinný vklad 5% úhrnu svojho majetku 
trvale uložiteľného, a to podľa stavu ku 
koncu posledného súvažného roku.

ド)Povinnosť podFa ods,1 nastane po 
prvý raz podlá úhrnného stavu majetku 
trvale uložiteľného k 31.decembru 1941 
a ústavy uvedené v ods.1 majú ju splniť 
do 31.decembra 1943 tak, že Banke 
odvedú koncom každého mesiaca — po 
prvý raz dňa 31.januára 1942 —1/24 po
vinného vkladu. V ďalších rokoch uvedené 
ústavy zistia, či stav majetku trvale uloži-

257.
Zákon

zo dňa 25. novembra 1941
o rozšírení pôsobnosti Slovenskej hypoteč

nej a komunálnej banky.

Snem Slovens-kej republiky sa usniesol 
na tomto zákone.

§ L
Pôsobnosť Slovenskej hypotečnej a ko

munálnej banky (v ďalšom texte „Banka") 
sa rozširuje o:

1.6polspôsobenie pri úprave trhu štát
nych papierov a účasť na Štátnych úve
rových operáciách (§ 2);

2. prijímanie povinných vkladov (§§ 3 
nž 5}.

§ 2.
(')V rámci pôsobnosti podľa § 1)bod 1 

Banka spoločne s inými peňažnými ústav
mi 6a má 6taraft aby sa irh štátnych pô
žičiek hospodársky zdravo rozvíjal.

ド)Účasf B a niky na štátnych úverových 
operáciách spočíva v súčinnosti pri obsta
rávaní štátnych pôžičiek, a to samostatne 
alebo v sdružení s inými peňažnými ústav
mi, ako aj vo vykonávaní upisovacej akcie 
a v obfitarávani iných s tým spojených 
úkonov, ktoré jej sverí štátna fiinančná 
správa.

(3) Čínnost podľa odfi.1 a 2 bude 
Banka vykonávať v shode s ministrom fi- 
næncii a guvernérom Sloven'skej národnej 
banky, prípadne s ich zástupcami na to ur
čenými.

§ 3.
f1) Peňažné ústavy ako aj tuzemské fi

liálky zaíhraničnýoh peňažných ústavov (§ 
1 nah s mocou zákona č. 11/1941 Sl. z. 
o sústredení pôsobnosti vo veciach peňaž
ných ústavov a peňažných podnikov v Mi
nisterstve financií ako aj o úprave nie
ktorých pomerov v peňažníctve), ktoré

Cena 20.— Ks.
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(efného jc ku koncu «úvazného roku vyš
ší oproti 6tavu z počiatku tohto roku. Ak 
je tu prírastok majetku, ústavy odvedú 
Banke 5% tohtô prírastku najneskoršie 
do 31.mája nasledujúceha roku, po prvý 
raz dňa 31.mája 1943.

§ 5.

(り Súkromnoprávne poisťovne sú po
vinné uložif a udržiavat v Banke ako ザ・ 
vinný vklad 10% úhnwého stavu prémio
vých rezerv svojich priamych tuzemských 
obchodov v životnom poistení, a to podfa 
stavu ku koncu posledného súvažného ro
ku. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na tu
zemské filiálky zahraničných súkromno- 
právnych poisťovní.

(2) Povinnosť podľa ods.1 næstane po 
prvý raz podlá stavu prémiových rezerv 
k 31.decembru 1941 a poisťovne maijú ju 
splniť do 31.decembra 1943 tak, že 
odvedú Banke koncom každého mesiaca 
—po prvý raz dna 31.januára 1942 — 
1/24 povinného vkladu, V ďalších rokoch 
pois Co vue zistia, či s-tav prémiových re- 
zerv, vzťahujúcich sa na ich priamy tu- 
zerneký obchod v životnom poistení, je ku 
koncu súvažného roku vyšší oproM stav»u 
z počiatku tohto roku. Ak je tu prírastok 
prémiových rezerv, poisťovne odvedú 
Bænke 10% tohto prírastku najneskoršie 
do konca nasledujúceho prvého kalendár' 
neho štvrťroka, po prvý raz dňa 31.mar  
ca 1943.

*

§ 6.
Ak u peňažného ústavu stav vkladov, 

u Robotníckej sociálnej poisfovae 'alebo 
u Penzijného ústavu súkromných úradní
kov stav trvale uložitefného majetku a u 
súkronunoprávnych poisťovní úhrimý stav 
ich prémiových rezerv, vzfahujúcich sa na 
ich priamy tuzemský obchod v životnom 
poistení, klesne pod stav na konci pred
chádzajúceho súvažného roku, a ak taký 
ústav pre»iŕkáže naliehavú potrebu pohoto
vých pros-tried'kov, možno mu vrátiť po
mernú časť jeho povinného v¾Iadu na čas, 
kým táto potreba polrvá. Ak ústav vstúpi 
do likvidácie, má nárok vrátenie celé
ho poviiiného vkladu.

§ 7.

t1) Štát uloží v Banke bezúročný štátny 
vklad Ks 50,000.000.—, splatný v 5-roč- 
ných splátkach po Ks 10,000.000.—, počí
najúc rokom 1942, Splátky sú zročné do 
31.marca každého roku.

(2) Minister financií <sa splniomocňuje, 
aby viklad podfa ods.1 uhradil zo štátnych 
príjmov a potrebnú sumu zaistil v štá'bnoni 
rozpočte.

(s) Ak pôsobnosť Banky (§ 1,bod 1) 
bude zaistená aj bez štátneho vklardu, 
Banka je povinná ho celkom alebo čiafitoč- 
ne vrátiť na výpoveď minis'tra fioiancií. 
Výpoveď treba dať s polročnou lehotou； 
predtým však treba vypočuť Banku.

§ &
(り Povinné vkla-dy prijíma Banka na 

bežný účet a vykazuje ich osobitne podTa 
toho, či sú to vklady peňažných ústavov 
(§ 3)( či -vklady sociálne poisfujúcich ústa
vov (§ 4)( či vklady s^kromnojprávnych 
poisťovní (§ 5) a či vklad štátu (§ 7). 
S hľadiska právnych predpisov o uložení 
majetiku súkromnOrprávnych poisťovmí tre
ba viklady podTa § 5 posudzovať ako pô
žičky štátu poskytnuté.

(2) Vklady ústavov uvedených v § 3 
zúrokuje Banka sadzbou 3½°/o ročne, 
vklady ústavov uvedených v § 4 sadzbou 
4½% ročne a vklady ústavov uvedených 
v § 5 sadzbou 3%% ročne. Tieto sadzby 
môže vláda zmeniť nariadením,

C) O stave povinných vkladov (§§ 3 
až 5) a štátneho vkladu (§ 7), o spôsobe 
ich uloženiat ako aj o výsledkoch ich po
užitia je Baníka povinná podávať štvrť
ročne, alebo na vyzvanie kedykofvek. 
zprávu Ministerstvu financií.

§ 9・
Z povinných vklado'V včas neodvede

ných (§§ 3 až 5) platí 6a úrok z omeškania 
vo výške presahujúcej o 2% sadzbu, kto
rou Balaka zúrokuje vklady príslušného 
druhu (§ 8( ods. 2), Okrem toho Banka je 
oprávnená vybrať nedoplatok aj s úrok
mi z omeškania vydaním výpisu z hlav
ných kníh (§ 10 vládmeho nariadenia č, 
77/1939 Sl. z. o zriadení Slovenskej hypo
tečnej a komunálnej banky),

§ 10.
f1) Ústavy uvedené v §§ 3 až 5 sú po

vinné vykazovať Banke ®tav vkladov (má
je Uku trvale uložiteľného, prémiových re
zerv zo živobného poistenia) k rozhodné
mu dňu, podávať jej vysvetlivky, potrebné 
na preskúmanie týchto výkazov a pripustiť 
nahliadnutie do svojich obchodných kníh a 
dokladov, naikofko to zistenie správnosti 
týchto výkazov a vysvetliviek vyžaduje.
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(a) Peňažné ústavy, ktoré podTa práv
nych predpisov sú povinne pričlenené k 
sväzu (§ 3, ods. 3), odvádzajú povinné 
vklady a predkladajú výkazy a vysvetlivky 
proe tre dní otvom svojho sväzu,

§ 11.

C) Bainke priislúcha pre jej pohľadá vity, 
vzniklé z Čipnosti, na ktorú je podfa svo
jich stanov oprávnená, prednostné záložné 
právo na cenné papiere a úné hnuteľné 
veci dlžníka, ktoré jej dlžník odovzdal ako 
istotu, alebo ktorých držbu pripadne de- 
leinciu Banka o<d neho kedykoľvek a 
na hociaký cief nadobudla. Toto právo 
prislúcha Banské aj vtedy, ak bol na maje- 
tdk dlžníka vyhlásený konkurz.

(2) Ak jé dlžník v omeškaní, môže sa 
Banka bez súdneho pokračovania uspoko
jiť z vecí uvedených v ods.1.Banka môže 
najmä po predchádzajúcom napomenutí 
tieto veci verejne predať pros-tredníobvom 
orgánu oprávneného idražit; ák majú 
tieto veci burzovaú cenu, môže ich 
predať liež neverejne prostredníctvom ob
chodného dohodou. Medzi njapomenutíni a 
predajom, a ak napomenutie nie je možné, 
medzi časomf kedy vzniklo oprávnenie 
na predaj, a predajom, musí uplynúť naj
menej jeden týždeň, O vykonaní predaja 
upovedomí Banka dlžníka; ak  opomenie 
tak učiniť, je zaviazaná na náhradu škody. 
Ak z výťažku predaja zostane prebytok, 
zúčtuje ho Banka dlžníkovi na nedoplatok 
povinného vkladu; ak niet takého nedo
platku, vydá sa prebytok dlžníkovi.

*

(3) Prednostné záložné právo nemôže 
byť dotknuté prv nadabudnulými právami 
a nárokmi, -a to ani vlastníckymi právami 
tretích osôb na cenné papiere a isé hnu
teľné veci, ktoré Banka prevzala a:ko ma- 
íedok dlžnúcov, ak len prv nadobudnuté 
práva alebo nároky neboly Banke už 
pii odovzdaní známe alebo aspoň zrejmé.

§ 13.

.(l) Od Reeskonlného a lombardného 
ústavu v Prahe translerované povinné 
vklady slovenských ústavov uvedených v 
§§ 3 a 5 prechádzajú na Banku a započí
tavajú sa do úhrnu vkladov podľa §§ 3 a 5. 
Všetky majetkové hodnoty a práva tvo
riace protihodnotu transferovaných po
vinných vkladov prechádzajú do vlastníc
tva Banky a ich prevod je oslobodený od 
kolkov a poplaitkov.

(a) Od ReeskontnCho a lombardného 
ústavu prevzaté povinné vklady (ods.1) 
zúrokuje Banka odo dňa ich prevzatia do 
dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona 
sadzbou 3½°/o.

§ 14.

C) Vláda ea splnomocňuje, aby podTa 
ipomerov na kapitálovom trhu výšku (per 
cento) povinných vkladov (§§ 3 až 5) na
riadením zvýšila alebo snížila, alebo alby 
ďaJšie odvádzanie povinných vkladov 
úplne aldbo čiastočne zastavila.

(2) Minister financií môže v jednotE- 
vých odôvo-dnených prípadoch lehotu na 
odvádzanie splá/tok (§ 3, ods. 2, § 4, ods. 2 
a § 5( ods. 2) predĺžiť.

§ 15.

Mini&ter financií s ohfadom na ustano
venia tohto zákona doplní stanový Banky 
(§ 3t ods. 4 vládn<aho nariadenia č. 77/1939 
SI. z.) a vyhlási ich v Úradných novinách.

§ 16.

Zrušujú sa: zákon č. 49/1934 Sb. z. a n,, 
vládne nariadenia č. 167/1934, 36/1935, 
99/1937 Sb. z. a n. ako aj vládne vyhlášky 
& 71/1934 a 264/1934 Sb. z. a n.

§ 17.

Záíkoai tento platí a nadobudne účin- 
n06t dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
financií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Pružinský v. r. Stano v, r. 

Dr. Fritz v. r.

Úroky z povinných Vkladov sú oslobo
dené od dane rentovej ako aj od príspev
kov Pounocného fomdu peňažných ústavov 
(zák. č. 172/1941 SI. z. o zriadení Po
mocného fondu peňažných ú&tavov). Po
vinné Viklady a štátny viclad (§§ 3 až 5 a § 
7) sa nezapočítajú u Banky do úhrnu vkla
dov podfa § 10, ods. 2, písní, b) a ods. 3 
zákona č. 172/1941 SI. z.
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258.
Zákon 

zo dna 25. novembra 1941 
o všeobecných colných sadzbách.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone.

§ 1.
Pre colné územie Slovenskej republiky 

sa vydáva coJný sadzobník, ktorý tvorí 
prílohu tohta zákona.

C) Pre prípady mimoriadnej núdze sa 
vláda splnomocňuje, aby nariadením do
časne, vždy však najďalej na čas pol roka 
zrušila, alebo primerane snížila clo z obi
lia, mlynských výrobkov, dobytka, tukov 
a mäsa, a to pre všetky alebo jednotlivé 
druhy uvedených tovarov1 pričom má sú
časne určif dozorčie podmienky a obme
dzenia, aby sa zabránilo zneužitiu tohto 
opatrenia,

ド)Minister financií sa splnomocňuje 
po dohode s ministrom hospodárstva prime
rane finížif clo na dovoz polotovarov a ho
tových priemyselných výrobkov, ktoré sa 
v tuzemsku nevyrábajú v dostatočnom 
množstve a ktorých dovoz je nevyhnutný 
s celohospodárskeho hľadiska štátu. Sní- 
žené sadzby sa vyhlásia v Slovenskom zá
konníku.

C) Sniženim cla nesmie sa porušiť rov
nováha medzi dovozom a tuzemskou vý
robou. Žiadosti o zníženie cla treba dolo
žiť riadne vystavenými dokladmi, svedčia
cimi o nutnosti a potrebnosti dovezených 
tovarov.

(り Ustoovenia ods. 2 a 3 platia do 
konca roku 1942.

§3.
Minister financií, povoľujúc po dohode 

6 ministrom hospodárstva dovoz strojov 
podfa poznámok za sadzobnými triedami 
XL a XLI ako aj za sadzobným číslom 
553 d), môže gì vyžiadať dobrozdaníe po
radného sboru, ktorý si pre tento účel 
zriadi.

§ 4,
Na dovoz zo štátov, ktoré by bezdô

vodne akýmkoľvek fipósobom hatily do
voz alebo^prievoz álovenského tovaru ale*  
bo prievoz cudzieho tovaru ávojim úze
mím do slovenského colného územia, mož
no určif bez újmy ustanovenia § 7, ods.1 
colného zákona č. 114U927 Sb. z. a n. 

i colné prirážky vo výške najmenej 200% 
! príslušných colných sadzieb.

(り Akékoľvek vedomé alebo úmyselné 
konanie, smerujúce k neoprávnenému do
siahnutiu colnej výhody podTa tohto záko
na, tresce 6a ako colný priestupok peňaž
ným trestom vo výške jedno-- až štvorná*  
sobku vylákanej colnej výho'dy( privatine 
colnej výhody( ktorá 6a mala týmto proti
právnym konaním docieliť, a to bez ujmy 
prípadného stíhania tiež podTa iných zá
konných ufi-tamovení.

ド)Rovnako ako páchateľ sa potresce,, 
kto návodom, radou, utvrdzovaním, po
skytnutím pomoci alebo inak úmyselne 
pôsobí na spáchanie alebo pri spáchaní 
trestného činu, alebo kto spáchaním trest
ného činu pôsobí na to, aby sa dosiahlo 
účelu breš Iného činu, alebo aby opa tril 
sebe alebo inému majetkový prospech.

(3) Ak sa nedá zistiť výška vylákanej 
colnej výhody, prípadne colnej výhody, 
ktorá sa mala lým'to pr0rtiprávnym kona
ním docieliť, vymeria sa peňažný trest od 
Ks 1000.— do Ks 500.000.—

(')Inak platia o stíhaní a trestaní prie
stupkov ako aj o náhradnom treste usta
novenia colného zákona č.114/1927 Sb. 
z. a n.

§ 6.
(')Zrušujú sa všetky ustanovenia práv

nych predpisov upravujúcich colné eadz- 
by, nakolko odporujú tomut-o zákonu. 
Zrušujú Ga najmä dosiaľ platné ustanove
nia zákona č. 349/1921 Sb•エ a n., zákon 
č, 109/1926 Sb. z. a n,, vládne nariadenia 
己 96/1933 a č. 40/1939 Sh z. a n., § 5 vlád
neho nariadenia č. 2/1939 Sl. z. ako aj 
vládne nariadenia č. 115/1939, 157/1939, 
293/1939 a č. 79/1940 Sl. z.

『)Zrušuje ša aj zákon č. 73/1930 
Sb. z. a n. a k nemu vydané vykonávacie 
nariadenie, a'ko aj všetky s ním súvisiace 
právne predpisy.

§ 7.
Tento zákon nadobudne účinnosť 

dňom, ktorý určí vláda nariadenímí vy
koná ho minister financií so zúčastnenými 
ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r. 
Dr. Tuka v. r.

Dr, Pružinský v. r.
Mach v. r. Dr. Medrický v. r.
Dr. Fritz v. r. Stano v. r.
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Príloha h zákonu č. 258-1941 SL z.
PreHad.

Sadzobná 
trieda

Prvý dícL — Dovoz.

Sadzobné 

ČUlo

L KolomiáDny dovar.................................. •
IL Koreniny.................................................. •

IIL Južné ovocie.................................................. • • •
1V・ Cukor......................................................... •
V.
VI. Obilie; g!ad; strukoviny; múka a mlynské výrobky;

VIL Ovocie, zelenina, ra-stliny a časti rastlín . . ■ .
V1IL Dobytok jatečný a ťažný...............................................IX. Iné zvieratá................................................................................x. Výrobky živočíšne...............................................................• XI. Tuky.........................................................................  - •Xll. oleje................................................................................XIII. Nápoje................................ .......................................................XIV. Potraviny........................................  .XV. Drevo, uhlie a rašelina . . . ,XVI, Suroviny tokár&ke a rezbárske ；xvn. Nerasty ....................................................................... .......XVIIL Látky lekárnické a vonavkárske.......................................XIX, Farbivá a trieslivá...............................................................XX. Klovatiny (gumy) a živice...............................................XXI. Oleje minerálne; decht hnedouhoľný, decbt bridli

cový a oleje z nich..................................................
XXII. Bavlna, priadza a tovar z nej.......................................
XX11L Ľan, leonope, juta a iné rastlinné pradivá( výslovne 

nemenovanéi priadza a tovar z nich ,
XXIV. Vlna, vlnená priadza a vlnený tovar..............................
XXV. Hodváb a hodvábny tovar.............................................
XXVI. Tovar konfekčný.............................................................
XXVIL Tovar kefársky a rešetársky.............................................
XXVIII. Tovar zo slamy, trstiny, lyka, lubu, a podobných 

hmôt, nemenovaných v iných triedach sadzobných
XXIX. Papier a papierový tovar.............................................
XXX. Kaučuk! gutaperča a iné chemicky vyrobené náhra

dy kaučuku ako aj 'tovar z nich.........................
XXXI. Voskované plátno a tovar z neho . • • .
XXXIL Koze vyrobené a kožený tovar.....................................
XXXIII. Tovar ikožušnítŕky............................................................
XXXIV. Tovar drevený; tovar zo surovín tokáiskych a rez- 

bárskych........................................................................
XXXV. Sklo a sklený ťovar............................................................
XXXVI. Tovar kamenný , ..............................
XXXVII. Tovar lilinený . .
XXXVIIL Železo a železný tovar . . <

XXXIX. Obecné kovy a tovar z nich .

3
1
2
 

4
2
2
7
 

フ
 0
0
1
3
3
4
 

ー

鼠F

 

麒
晨
78-8
88—1
02—1

に
屑 

Ť 

1
1
1

142—150 
151—155 
156—163 
164—174

175—179 
180—201

202—219 
220—239 
240—260 
261—274
275—278

279—283 
284—303

304—320 
321—327 
32&-344
345—346

347-367 
368—390 
391^110 
411—427
42 J87 
483—525
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SadzjbnA Sadzobné
:rieda číslo

XL. Stroje, prístroje a ich súčiastky z dreva, železa alebo 
obecných kovov, okrem tých, ktoré patria do trie
dy XLL a XLII....................................................... 526—538

XLI. Elektrické stroje, prístroje a elektrotechnické po
treby ................................................................ 539—546

XLII. Vozidlá............................................................................ 547—559
XLIII. Drahé (vzácne) kovy, drahokamy a polodrahokamy a 

tovar z nich; mince.................. 560—572
XLIV. Prístroje a nástroje (inštrumenty), hodiny . . . 573—591
XL V. Kuchynská sof................................................ 592—595

XLVI. Chemické látky pomocné a chemické výrobky . . 596一622
XLVIL Pokos tyf tovar farbiarsky, lekárnický a voňaivkár^ky 623—633

XLVIII. Sviečky, mydlo a voskový tovar.................................. ......... 634―639
XLIX. Zápalný tovar........................................................... 640―646

L. Diela literárne a umelecké.................................. 647—651
LI. Odpadky ..................................................................................... 652—657

Druhý dieL 一 Vývoz»
Handry a iné odpadky na výrobu papieru . . . 658
Kosti všetkého druhu; rohová duša (rohové jadro); 

piïné kopytá a plné paznechty...................................... 659
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PRVÝ DIEL.
Dovoz*

Saxizobaé 
číslo

1 Colná sadzba
1 vieobecoá

L Koloniálny tovar.
za 100 kg

1. Kakaové boby a šupiny:
a) surové . . 90.—
b) pražené ... . 350.—

2. Káva:
a) surová ... . 2,000.—
b) pražená . . . 3.000.—

3. Čaj............................... .

II. Koreniny.

5.000.—

4. Piepor (karenie čierne a biele); dlhý piepor; pieprový 
prach; nové korenie; paprika (korenie červené [špa
nielske]) ;dumbier:

a) nejnleté: ▼
1 .v balení pre drobný predaj . .
2 . iné:

800.—

a) piepor čierny (korenie čierne) ■. . 250,—
ク)ostat-né ....................................... .

b) mleté:
660,—

1.v balení pre drobný predaj , 1.000.—
2. ostatné ............................... . 860.—

5. Škorica:
a) nemletá:

1.v balení pre drobný predaj . . 1.850.—
2. ostatná....................................... . 1.650.—

b) mletá:
1.v balení pre drobný predaj.............................. 2.200.—
2. ostatná ............................................................ 1.850.—

6. Badyán (čínsky aníz); hrebiček (tiež hrebíčkové 
matky); muškátový kve-t (macis); muškátové orechy 
nevylúpané:

a) nemleté:
1.v balení pre drobný predaj . 2.500.—
2. ostatné ............................... .

b) mleté:
2.180.—

1.v balení pre drobný predaj . 3.000.—
2. ostatné ............................... 2*500. —

7. Muškátové orechy vylúpané: 
a) nemleté:

3.400.—1.v balení pre drobný predaj . ,
2. ostatné ............................... ・

b) mleté:

3.Ü00.一

1.v balení pre drobný predaj . . 4.000.—
2. ostatné ............................... • 3.400.—

8. Kardamoniy, šafran vanilka: 
a) nemleté:

4.760.—1.v balení pre drobný predaj . •
2. ostatné .............................. • 4.200.—
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Sadzobné 
éis!o

9.

10. 
ÍL
12.

13.

14.
15.
16.

Colná sadzba 
vSeobccnA___ 一・… __ ——

za 100 kg .
b) mleté:

1 .v balení pre drobný predaj .
2 . ostatné ..................................

5,600.—
4.760.—

III. Južné ovocie.
Figy:

a) čerstvé . . .
b) sušené:

70.—

1 .v škatuliach, debničkách alebo v košiďcoch
2 . vo vencoch alebo ináč balené . . ； .

400.—
300.—

Poznámka, Sušené fígy vo vencoch alebo 
ináč balené, dovážané na dovofovací list pre to-
várne na výrobu kávových náhrad, pod dozorom 
a podlá podmienok určených Ministerfiivom fi-
nancií...................................................................................... 50.—

Vínne bobule a hrozná, sušené; korintky .... 350.—
Citróny, limóny, cedráty.................................................. .... .... 140.—
Pomaranče................................................................................... 480.—

Poznámka. Pomarance, vynímajúc manda-
z hrubej váhy

rínky, v polo debnách...........................................................
Citróny, límóny, . cedráty a pomaranče, naložené 
v slanej vode; nezrelé drobné pomaranče; kôra po- 
marančováf cedrátová a citrónová, tiež mletá alebo

480.—

naložená v slanej vode.......................................... ........ 70•—
Datle, pistácie, banány (písang).......................................... 540.—
Ananás................................................................................... 600.—

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Mandle:
a) suché, nevylúpané alebo vylúpané • .. 360.—
b) nezrelé v škrupine.................................. ........ 150.—

Píniové (limbové) jadrá, nevylúpané; svätojánsky 
chlieb, nazaroly, jedlé gaštany; kokosové a podobné 
jedlé orechy cudzokrajné; olivy čerstvé, sušené alebo 
solené.......................................................................................... 120.—
Píniové (limbové) jadrá, vylúpané; granátové jablká . 600.—

IV. Cukor.
Cukor z repy a oslatn6 cukry rovnakého druhu (cu
kor trstinový), bez ohradu na stupeň čistoty, okrem 
melasy  
Cukor iného druhu, napr, glukóza, cukor škrobový, 
hroznový, ovocný, mliečny a podobné cukry; pálený 
cukor (cukrový a pivný couleur [karamel]), . .
Melasa.........................................................................................

Poznámka. Okrem cla vyberá sa z cukru 
spotrebná dan, a to z cukru čís.19 vo výmere 
určenej pre cukor trstinový a z cukru čís. 20 vo 
výmere určenej pre cukor iného druhu.

V. T a b a k.
Tabak a tabakové výrobky .

340.—

340.—
45.—

3.750.—
len na osobitné 

povolenie
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Sadzobné 
Číslo

23,

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30,

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.

VI. Obilie; slad; strukoviny; múka a 
mlynské výrobky; ryža.

Pšenica( tenkef...................................................................
Poznámka. Súraž vyclieva sa podľa pome

ru váhy zŕn pšeničných a ražných príslušnými , 
colnými sadzbami. K obsahu zŕn jedného alebo ' 
druhého druhu obilia do 5°/o váhy sa neprihliada.(

Raž...........................................................................................

Jačmeň

Ovos

Kukurica (
Pohánka
Proso .
Slad . • i

Bobyf h.racht šošovica • j
i

Ľaduík,lupina (vlčí bôb): '
a) Fadník ....................................................................  
b) lupina (vlčí bôb).....................................................

Poznámka k sadz. čís, 23 až 29, 31 a 32, | 
Obilie v klasoch a strukoviny v strukoch, zrelé( । 
vyclievajú sa ako príslušný druh obilia alebo slní-i 
kovín. Obilie a strukoviny v slame vyclievajú sa 
polovinou colnej sadzby pre príslušný druh obilia 
al&bo strukovín.

Múka a mlynské výrobky z obilia a strukovín (opi- 
chané, šrotované, lúpané zmo; krúpy, krúpky, kru
pica) ....................................................................................

Poznámka. Semolina, dovážaná továrňami 
na výrobu cestovín, na osobitné povolenie do 
množstva 20.000 q ročne podlá podmienok urče
ných Ministerstvoni financií...............................  

Ryža nelúpaná a lúpaná, tiež ryža zlomková: 
a) nelúpaná.............................................................  
b) ostatná.............................................................

Poznámka. Mlynské výrobky z ryže vy
clievajú sa podľa čís. 33.

Colnú sadzba 
všeobecná

za 100 kg

75.— 
z hrubej váhy

65.— 
z hrubej váhy

60.— 
z hrubej váhy

60.— 
z hrubej váhy

18.— 
16,—
20.— 
80.— 

z hrubej váhy
70.— 

z hrubej váhy

48.— 
48,—

150.— 
z hrubej váhy

Í5.—

5.40
16.20

VII. Ovocie, zelenina, rastliny a časti 
rastlín.

Ovocie:

Vinne hrozaot čerstvé; vínna brečka (vírmy rmut).
Vlašské orechy a lieskové oriešky, zrelé . . ・
Ovocie výslovne nemenované, Čerstvé: i

a) jemné ovocie stolné: '
1 .broskyne a nektarínky, hrušky, jablká a i 

jahody.............................................................. .....

400 —
200.—

200.一
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Sadzobné 
číslo

j Colná sadzba
i _ i všeobecná

1 za 100 kg
! 2. oslatné 200.—
i z hrubej váhy
1 b) ostatné nebalené alebo jednoducho vo vre-

ciach nasypané:
1.jablká, hrušky a duly, nebalené (alla rin-

fusa)： 
门)jablká 200,—

z hrubej váhy
/í) ostatné ...........................................................
2. jablká, hrušky a duly, jednoducho vo vre-

50.—

ciach nasypané:
r：) jablká . . 200.— 

z hrubej váhy
ク)ostatné ........................................................... 50.—
3. slivky a ostatné ovocie, nemenované pod

1 .a 2....................................................................... 50.—

c) ostatné ovocie inak balené:
1.jablká............................. . 200.— 

z hrubej váhy
2. ostatné 50.—

38. Slivky sušené:
a) v sudoch, debnách, vreciach alebo v podob-

ných obaloch o hrubej váhe väčšej ako 30 kg 100alebo nebalené........................................................... 170b) inak balené...........................................................
39. Ovocie výslovne nemenované, upravené (sušené» 

stlačené, rozkrájané, na prach rozmrvené alebo inak 
rozdrobené; naložené v slanej vode alebo v octe, 
v sudoch; slivkový lekvár bez prísady cukru). 100.—

Zelenina:
40. Zemiaky, repa cukrová, repa krmná:

a) zemiaky: 260.— 
z hrubej váhy1.od 1.februára do 31.júla .

2. od 1.augusta do 31.januára . 
Poznámka. Zemiaky na sadenie, na osved-

30,—

čenie Polnohospodárskej rady............................. bez cla
b) repa cukrová, repa krmná.................................... 5.——

Poznámka. Repa cukrová, dovážaná cu
krovarmi v pohraničí na osobitné povolenie, po
dľa podmienok určených Ministerstvom financií bez cla

41. ) Cibuľa a cesnak:
a) cibuľa：

1.o priemere 2 cm a väčšom . 60.—
z hrubej váhy

2. o priemere menšom než 2 cm . 100.—
z hrubej váhy

b) cesnak 150.—
z hrubej váhy

Poznámka. Cibuľa o priemere 2 cm a väč
šom, dovážaná továrňami na výrobu rybích ko#
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Sadzobné 
číslo

Colná sadzba 
1 všeobecná

1 zerv v dube od 15. februára do 31,mája na clovo- 
fovací list, pod dozorom a podľa podmienok urée- {

za 100 kg

ných Mínister^lvom financií...................................... I 24.—

42. Kapusta čerstvá: í
a) od 16, júla do 15. septembra . • । 30.—
b) od 16, septembra do 15. júla . • i 60.— 

z hrubej váhy
43. Zelenina výslovne nemenovaná a iné rastliny pre ku

chynskú potrebu, čerstvé: 
a) jemná zelenina stolná:

1.jelenice (lanýže)....................................... 800.—
2. špargľa, karotky vo sväzočkách, uhorky, । z hrubej váhy

šalát hlávkový a špenát.......................... 260.—
ヽ 3. ostatné ..................................................... 260,—

z hrubej váhy
b) obyčajná zelenina . •丨 100.— 

z hrubej váhy
44. Všetky druhy zeleniny (okrem jelenice) a iné rastliny 

pre kuchynskú potrebu, upravené (sušené, stlačené, 
krájané, na prach rozmrvené alebo inak rozdrobené)：

a) sušená zelenina) tiež so'lená..........................
b) ostatné, tiež solené; v slanej vode alebo v ode 

naložené, v sudoch:

360.—

1.uhorky ..................................................... 200.—
2. ostatné .....................................................
Poznámka, Ovocie a zelenina v plechov

kách, fľašiach a podobných nádobách vzducho
tesne uzavreté alebo inak, ako tu udané, uprave
né vyclievajú sa ako potraviny.

Rastliny a časti rastlín：

Semená:

160.—

45. Repka a podobné olejnaté semená:
a) repka ........................... . 60,— 

z hrubej váhy
b) podobné olejnaté semená . . .

Poznámka. Semená tohto sadz. čísla dová
žané továrňami, na lisovanie olejov na potvrdenie

200.一 
z hrubej váhy

Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave , bez cla
46. Mak (tiež zrelé makovice)....................................... 200.—
47. Semeno ľanové a konopné (semenec), semená olej

naté, inde nezaradené:
a) semeno ľanové a konopné (semenec). .

Poznámky.
1,Siatbové semeno ľanové a konopné na osved-

40.—

čenie Poľnohospodárskej rady..........................
2. Semeno ľanové a konopné dovážané továrňa
mi, na 'lisovanie olejov na potvrdenie Obchodnej

bez cla

1 a priemyselnej komory v Bratislave . bez cla



1034 S 1 o v e n s k ý zákonní k č. 258.

ScJzpbne 1
čísio j ____ ____________

Colná sadzba 
všeobecná

1 'za 100 kg
! b) semená olejnaté, inde nezaradené . bez cla

48. 1 Semeno horčičné (tiež mleté, v sudoch). 30.—
49. ! Semeno ďatelinový:

a) vičenec . 70.—
b) inkarnát . 40•—
c) iné .. 210.—

50. Semená trávne . 300.—
z hrubej váhy

Poznámka. Pre siatbové účely na osvedče-
nie Poľnohospodárskej rady.......................................... bez cla

51. Auízj koriander, rasca, fenikel........................................... 80.—
z hrubej váhy

52. Semená výslovne nemenované........................................... 150.—
53. Všetky semená v obálkach a podobne . pre drobný

predaj upravené........................................................................... 1500.—

Okrasné kvetiny a okrasné lístie, tiež -
živé rastliny:

54. Okrasné kvetiny (tiež ratolesti s ozdobnými plodmi).
urezané, nesviazané aüebo sviazané, tiež na drôte;

a) čerstvé........................................................................... 750.—
b) sušené (tiež prírodné slamienky)( aj farbené,

napustené alebo ináč upravené, aby boly
trvanlivé.................................................................. * 240.—

55. Okrasné lístie, traviny, ratolesti (bez ozdobných pio-
dov a kvetov), urezanét nesviazané alebo sviazané,
tiež na drôle: I

a) čerstvé................................................................................. | 500.—
b) sušenéi t加ヌ farbené, napustené alebo ináč

upravené) aby boly trvanlivé................................. 240.一
56 Živé rastliny (tiež v obyčajných kvetináčoch, kbelí-

koch a podobných nádobách):
a) kvitnúce rastliny . . 600.—
b) stromy a kry：

1,azalea mollis, azalea pontica
2. iné................................................

c) vínna réva . ...
d] ostalné . ...

Os t a t n é rastliny a časti r

57, Koreň čakankový, sušený (nepražený),
58. Štetka súkenícka.....................................
59. 1 Chmeľ..................................................

i
60. í Chmeľovオ múčka (lupuJín].

. 50.—
480.— 
100.— 
50.—

as 11 in: j
-tiež krájaný 1 50.——

. bez cla
.... 200.—

z hrubej váhy 
400.—
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61

71.
72
73"

乃

Sadzobná 
čislo

I Coln& sadzba

_____ ________ _ _ i všeobecná

za 100 kg
Morská tráva, esparlo (kavil prepevný či alfa), pia- 
sava a podobné rastlinné látky na vypchávanie, ple
tenie, na kely a melly; lyko, rafia, rákosie; slama; 
seno; stelivo; všetko tiež farbené:

a) seno............................................................. 1 25 —
b) ostatné..................................................... |

Rastliny výslovne Jiemenované a ich časti:

bez cla

a) čerstvé....................................................................
b) sušené alebo upravené (na prach rozmleté ale-

bez cla

bo ináč rozmrvené alebo farbené):
1.luffa.............................................. 3.—
2. drevená múčka.............................. 5.—
3. ostatné ...................................... 84.—

VIII. Dobytok jatečny a ťažný.
za 100 kg 
živej váhy

Voly ...................................................................... • 500.—
Býčí ...................................................................... • 500.—
Kravy...................................................................... . 450.—
Mladý hovädzí dobytok...................................... • 450.—
Telatá...................................................................... • 400.— 

za kus
Ovce a kozy (tiež barany, škopca a capy) 75.—
Jahňatá a kozľatá.............................................. . 45.—

Ošípané:
za 100 kg 
živej váhy

a) vážiaca do 120 kg . 500.—
b) ťažšie ako 120 kg . 300.—

Kone:
1 za kus

a) slarWie a'ko dva roky............................................. ' 2500.—
b) do dvoch rokov ..................................................... i 1200.—

Poznámka: Savé žriebätá pri kobylách 600.—
Muly, mulice a osly............................................................ 1000.—

IX. Iné zvieratá.
V§eLka hydina (okrem perna-tej zveri): 

a) živá..................................................................... 
b) mŕtva, tiež vypitvaná, ošklbaná alebo bez kon

čatín ...............................................................

Zver srstnatá a pernatá: 
a) živá  
b) mŕtva, tiež rušená . .

Ryby, raky sladkovodné, pozemné slimáky, scampi, !

všetko čerstvé: i
a] ryby morské.......................... ；
b) ostatné.................................................................... j

Poznámka. Násady rýb na chov na osved-)
č&niie PoTnuho&podànskej rady, 1

za 100 kg 
200.—

400.—

bez cla 
500.—

bez cla
200.—

bez cla
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Sadzobná 
číslo i ___

1 Colná «adzba
1 všeobecná

=—■— za 100 kg
76. Morské zvieratá lastúrové alebo kôrovcové (napr, 

ústiice, morské raky, morské pavúky, kraby, koryt
načky), čerstvé, tiež uvarené, nie však vyliípané . 500.—

77. Zvieratá výslovne nemenované..................................... bez cla

X. Výrobky živočíšne.

78. Mlieko:
a) mlieko . , .
b) smotana . . .

50.—
750.—

z hrubej váhy
79. Vajcia hydiny, tiež žĺtok a bielok, tekutý:

200.—a) vajcia hydiny.....................................
b) žĺtok a bielok, tekutý .... 300.—

80. Med včelí a umelý：
600.—a) včelí . .

b) umelý . . 1500.—

81. Vosk živočíšny:
50.—a) prírodný..................................................................

b) pripravovaný (bielený, farbený, v tabuľkách
alebo do gúí zhnetenýj, tiež s inými látkami 
smiešaný, napr, vosk záhradnícky, vosk lepia- 210.—ci, voskový tmel a pod. vosky . •

82. Špongie:
a) jemné í obyčajné Špongie (špongie mycie a 

konské) v prírodnom stave, neupravené, ne- 
prané; špongie konské prané, ďalej spracova
né, avšak nebielené . - • . ♦ * 216.—

b) ostatné špongie ...................................................... 350.—"
83. Kožušiny a kože, surové (mokré alebo suché, tiež 

solené alebo vápnené, avšak ďalej nespracované). bez cla
84. Chlpy( vlasy a žíne všetky, surové alebo upravené (a 

to česané, vyvarené, farbené alebo morenéf tiež ka-
bez claderené); štetiny.................................................................

85. Perie výslovne nemenované (tiež perie driapané, pá
perie a brká); ozdobné perá, neupravené . . . 600.—

86. Mechúre a črevá, čerstvé, solené alebo sušené; 
blany zlalotepecké; črevové povrazy . 24.—

z čistej váhy
87. Živočíšne výrobky výslovne nemenované bez cla

XI. Tuky.

Jedlé tuky:
8S. Maslo prírodné, čerstvé alebo solené( tiež prepúšťané 630.—
89. Bravčová a husia masť, surová (sadlo alebo slanina), 

tiež vyškvarená:
a) surová . . 120.—
b) vyškvarená . 150.—

90. Umelé tuky jedlé . 245.—
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Sadzobnd 
číslo

91.
92.
93.

94.

95.

96.

97.

98.

Poznámky.
1. Jedlý loj, surový alebo vyškvarený( vyclíeva sa 
podľa čís. 90,
2. Jedlé tuky, ktoré chutou a ostatnou povahou 
zdajú sa byf náhradami bravčovej a husei masti 
surovej alebo vyškvarenej, -vyclievajú sa podľa 
čís, 89.
3. Všelijaké jedlé tuky po denaturácii pre tech  
nícké upotrebenie ..............................................

*

4, Oleomargarín a premier jus, dovážané továr
ňami na výrobu jedlých tukov na osobitne povo
lenie! podľa podmieno'k určených Ministerstvom 
financií...................................................................

C°!n& cadzba 
I všeobecná 

j za 100 kg

13.50

105.—

Technické tuky a mastné kyseliny: 
Tuk rybí, veľrybí a tulení.......................................  
Loj zvierací, surový alebo vyškvarený; loj： lisovaný 

Loj rastlinný, olej palmový, olej z palmových jadier 
a kokosových orechov, tuhý:

a) loj rastlinný a olej palmový..........................
b) olej z palmových jadier a kokosových orechov, 

tuhý.............................................................
Vosk rastlinný:

a) vosk japonský .................................
b) vosk kamaubový a iný ras llinný vosk výslo-

ne nemenovaný:
1.surový............................................................
2. pripravovaný (bieflenýj farbený, v tabuTkách 

alebo v guliach)l tieZ s primiešaním iných 
látok......................................................

Kyselina stearová (stearín), kyselina palmitová (pal
mitin)；

a) kyselina stearová (stearín) .
b) ostatné................................ •

Parafín:
a) nečistý, tiež paraíínové šupiny.......................... 
b) iný...................................................................

Poznámka. Mäkltý parafin, taviaci sa pri 
teplote 42° C alebo nižšej, dovážaný na dovoľo- 
vací list na výrobu zápaliek, pod dozorom a po
dľa podmie.nok určených Ministerstvom financií

Degras a kyselina alejová:
a) kyselina olejová (olein)................................  
b) degras ..................................................................

Poznámka. Degras s obsahom minerálne
ho oleja, dovážaný továrňami na výrobu kože( na 
potvrdenie príslušnej Obchodnei a priemyselnej 
komory do 31.decembru 1942 .........................

Ceresin . •

6.—

7.50

20.—

560.-

150.—
280.—

80.—
100.—

49.—

30.一
20.—
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Sadzobné 
Cľ!o

99. X^azelína a lanolín (prečistený luk z vlny)：
a) v sudoch................................. ........
b) v plechovkách a podobných menších nádo

bách ..............................................................................

Colná sadzba 
všeobecná 
—- •二^=

za 100 kg

100.—

200,—

100.

101.

102.
103.

104.

105.

106.

Kolowaz:
a) s prídavkom minerálnych olejov alebo minerál

nych tukov ......................................................................
b) iná............................................................................................

Tuky a smes! tukov, výslovne nemenované . ,
Poznámka. Pevné ostatky po čistení a 

spracovaní tukov a mastných olejov, dovážané 
továrňami na extrakciu tukov a mastných olejov 
na osobitné povolenie podľa podmienok určených 
Ministenstvom financií...................................................

XII. Mastné oleje.
Olej repkový v sudoch, mechoch a mechúroch .
Olej lanový, sójový, čínsky drevný a iné oleje mastné, 
výslovne nemenované, v sudoch, mechoch a mechú
roch, okrem olejových pokostov ・ ・ ・ .■. .

Poznámka. Olej ľanový, -dovážaný †ovár- 
nami na výrobu fermeží, lakov, farieb a voskova
ného plátnaf na osobitné povalenie Ministerstva 
financií po dohode s Ministerstvom hospodárstva 

Olej olivový, kukuričný, malcový, sezamový, podzem- 
nicový, bukvicový a filnečnicový, v sudoch, mechoch 
a mechúroch......................................... *

Poznámka. Olej repkový s,る.102, olej 
skočcový s, č,103, olej olivový (tiež olej turnan- 
tový, aj olej z olivových jadier ) a podzemnicový 
s. č.104 na technické účely s podmienkou, že sa 
zdenaturujú u colných úradov výslovne zmocne
ných ....................................................................................  

Olej bavlníkový v sudoch, mechoch a mechúroch ..
Poznámky.

1.Olej sulfurový..................................................................
2, Olej balvníkový, dovážaný na dovoľovací list 

na účely technické a na výrobu mydla, pod 
dozorom a podľa podmienok určených Mini
sterstvom financií ....................................................
Poznámka k s a d z. či s.103 až 105.

Oleje, sojový, podzemnicový, sezamový a bavlní
kový, surové, dovážané továrňami na výrobu jed
lých tukov a olejov na osobitné povolenie podľa 
podmienok určených Ministerstvom financií . .

Oleje masín@, vo fľašiach, džbánoch a podobných 
nádobách pod 25 kg:

a) oleje čís,102 a 103 .
b) oleje čís.104 .. -
c) olej bavlníkový •

112.—
50.— 
10,—

2.50

100.—

100.—

bez cla

100.—

6.—
100.—

6.—

10,—

200.—
120.—
150.—
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Sadzobné 
číslo

ColnS sadzba 
všeobecná

Poznámka k tr. XII.

Mastné o加jらyo fľašiach a džbánoch alebo v iných 
podobných nádobách vo váhe aspoň 25 kg vy・ 
clievajú sa ako mastné oleje v sudoch.

XIII. Nápoje.

za 100 kg

107. Pivo:
a) v sudoch...................................... . 65.—
b) vo fľašiach alebo džbánoch . . 2必・一

108. Liehové tekutiny pálené:
• a] koňak............................................................................

b) likéry, punčové tresti- a iné liehové tekutiny 
pálené, s prísadou cukru alebo iných látok,

4000.—

francovká'.................................................................... 4250.—
c) arale, rum.................................................................... 1885.—
d) iné liehové tekutiny pálené................................... | 2200•—

109. Víno, ovocné víno, vínny a ovocný mušt,式aVy z plo
dov, ovocia a bobuli, nezahustené; medovina:

a) v sudoch ...‚し・.，.. 420.—
b) vo fľašiach.............................................................

Poznámka. Vína, obsahujúce viac ako 
22.5 objemových percent alkoholu, vyclíevajú sa 
ako liehové tekutiny pálené.

975.—

110. Víno šumivé....................................... . 3000.—

111. Ocot stolný;
a) v sudoch.................................................................... 180.—
b) vo fľašiach a džbánoch............................... - 360.—

112. M.inerálne vody prírodné alebo umelé ,
Poznámka k čís. 107,109 a 111.Nápoje, 

ktoré sa dovážajú v pohraničnom styku pre spo
trebu pohraničného obyvatelstva v kaňvíach, 
džbánoch, plechových fľašiach alebo vo fľašiach 
sklených, po obchodnícky neupravených( vyclie- 
vajú sa ako nápoje v sudoch.

XIV. Potraviny.

10.50

113. Chlieb obyčajný, čierny i biely; lodné suchary . . 150.—
114. Pečivo (suchary, kakes, koláče, oblátky atď,). . 1050.—
115. Sago a sálavé náhrady, tapioka a arrowroot , , 180.一
116. Cestoviny (t. j. makaróny, rezance a podobné ne-

pečené výrobky z múky)............................................. 280.—

117. Miiso:
a) čerstvé:

L bravčové ... .............................. 1000 —
2. ostatné . .....................................

b) upravené, a to nasolené, sušené, údené, v rô-
850.-

solej tiež varené.................................................... 1500.—
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Sadzobné 1 Colná sadzba
tislo 1 ___________ __ ____ -=________ 一ー všeobecná

--- ------------
za 100 kg 

100,—c) zvieracie krmivo . ・ ‚

118, Mäsité droby ... . . 1600.—

119. Syry a tvaroh: f
a) syry：

1.tavené . 1000.—
2. ostatné .... 800.—

b] tvaroh................................. 600.—

120. Siedi nasolené alebo údené;
a) nasolené.................................. . bez cla
b) údené.......................................... . 100.—

z hrubej váhy
121. Ryby výslovne nemenované, nasolené, údené, sušené:

a) nasolené............................................................................ bez cla
b) ostatné................................................................... 180.—

122. Ryby pripravené (marinované aleibo v oleji atď.) 
v sudoch ............................................................................................ 480.—

123. Kaviár a kaviárové náhrady................................................... 4000.—

124. Kávové náhrady (tiež pražená čakanka) . - . 450.—

125. Kakaové maslo........................................................................... 180.—

126.
127.

Kakaový prášok ............................................................................
Kakaová hmota; čokoláda, čokoládové náhrady a

2000.—

výrobky............................................................................................ 2600.—

128. í Konzervy rybie, mäsové a kôrovcové .... 1200.—

129.

130.
. 1

j

Konzervy zeleninové (okrem zeleniny sušenej čís. 
44a).................................................................................................... 
Konzervy ovocné, zahustený mušt, zahustené šťavy

1200.—

z plodov, ovocia a bobúľ; taraarindy.................................. 1200-—
1I Poznámka. Zahustená šťava pektínová . 200.—

131.j

1
Požívatiny v škatuliach, fľašiach a podobných nádo
bách vzduchotesne uzavreté (okrem požívatín meno-
vaných pod. čís.114,126 a 127).......................................... 1200,—

Poznámky.
1.Kondenzované alebo sušené mlieko . ♦ 360.—
2. Kaviár a kaviárové náhrady ... . 4000.—

132, Požívatiny výslovne nemenované ... 1200.—

Poznámky.
1,Pevný žítak pre závody priemyslové na oso-

bitné povolenie podľa podmienok určených
Ministerstvom financií.................................................. bez cla

2. Kondenzované alebo sušené mlieko . . . 360.—

XV. Drevo, uhlie a rašelina.

133. Drevo palivové, tiež kôraf raždie, viazanice, vŕbové 
prú tie, chj astie, vylúhované trieslo a trieslové tehly 6.—

134. Drevo stavebné a úžitkové; korok:
a) drevo stavebné a úžitkové, europské, tvrdé

alebo mäkké, guľaté, prikresané, rezané pílou
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Sadzobné 
Číslo

Colná sadzba

alebo inak orezàvané( štiepané, okrem dýh, bez 
ďalšieho opracovania, tiež železničné podvaly:
1 .gulalma, lúpaná alebo nelúpaná:

a) bukováj dubová, jasanová, brestová, agá
tová, brezová......................................

ß] z ihličnatých drevín.....................................
ツ)ostatná............................................................

2 . drevo prikresané, rezané pílou alebo inak 
orezávané, stiepanéf okrem dýh, bez dal- 
šieho opracovania, tiež železničné podvaly: 
a) železničné podvaly:

aa) dubové....................................................
ßß] ostatné.....................................................

f) sudovina dubová......................................
ァ)drevo bukové . . ■ • • . • 
d) drevo z ihličnatých drevín . . . '■.
f) drevo dubové, jasanové, brestové a agá

tové ..............................................................
t) ostatné.............................................................

vKeobecná.

za 100 kg

5.—
4.— 

bez cla

4.—
6.—
2.-

10.—
■10.—

10.— 
bez cla

Poznámky k pol.134 a)1.—2.
1 .Drevo brusné a píUar&ke odrezky, dovážané 

továrňami na výrobu celulózy, do množsbva 
650.000 q ročne, na osobitné povolenie, pod 
dozorom a podľa podmienok určených Mini- 
eterstvom financií........................................

2 . Drevo impregnované podlieha colnej pri
rážke .........................................................  

b) drevo stavebné a úžitkové, mimoeuropské, 
gulalé alebo v hrubých špalkoch sekerou ose
kaných, tiež rezané pílou ailebo inak orezáva
né, štiepanét okrem dýh, bez dalšieho opra
covania:
1 .guľatina lúpaná a nelúpaná .
2 . ostatné . .....................................

bez cla

6.—

4.—
6.—

Pozná mk a. Guľatina o strednom priemere 
nad 30 cm, dovážaná továrňami na výrobu dýh, 
na dovoľovací li&L pod dozorom a podîa pod
mienok určených Ministerstvom financií . .

c) korok............................................................................
bez cla 
bez cla

135. Drevené uhlie, rašelina a rašelinové uhlie, lignit a 
kamenné uhlie, kolts a všetko pevné palivo umeile 
z týchto hmôt vyrob&né:

a) drevené uhlie a rašelina (tiež brikety z nich). 18.一
b) ostatné.................................................................... bez cla

136,

XVL Suroviny tokárske 
a rezbárske.

Trstina obecná, surovát neštiepaná; palice a vzácnej- 
šie trstiny, surové............................................................ bez cla
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Sadzobné !
tislo i 一_ 一 一一 一

137. Orechy kokosové, kokvilové a škrupiny orechov ko
kosových; orechy arekové a kamenné . . .

138. Rohy, rohové kotúče, hroty rohov, paznechly, hnáty, 
kopytá; kosti štiepané, narovnané alebo rozrezané •

139, Jantár (tiež jantárová hmota); gagat; slonovina a iné 
zuby zvieracie; korytnačina; morská pena; perleť a 
iné škrupiny lastúrové . . ....................

Suroviny pod č.138 a 139 menované 
prírodné alebo 1 e n štiepané! n a r o v-

I n an é alebo rozrezané.
140. I Kostica surová; koraly surové (tiež vŕtané, nie však

I čistené alebo brúsené) . . -...........................................
141. 1 Celuloid v doskách, prútoch alebo trubkách, tiež

i leštený a podložený, ďalej však nespracovaný; ume
lé suroviny rezbárske a lakárske výslovne nemeno
vané, ďalej neopracované:

a] celuloid v doskách, prútoch alebo trubkách, 
tiež leštený a podložený, ďalej však nespra
covaný ............................................................

b) umelé suroviny rezbárske a tokárske výslov
ne nemenované, dalej neopracované . . .

142.

143.
144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

XVn, N e r a s t y.

Kamene surové aiebo len zhruba osekané alebo naj
viac na troch stranách pílou rezané; dosky neštiepa- 
né a pílou nerezané...................................................................  
Kýz železný (pyrit).................................................. •
Rudy výslovne nemenované, tiež upravené . •

Sadra:
a) prírodná, í mletá........................................................
b) pálená...................................................................................

Biela krieda, faživec (príiodný baryt [síran barnatý]): 
a) prírodné.......................... • •
b) mleté, plavené................................. •

Smirek.................................................................. ” •

Farebné hlinky: 
a) prírodné.......................................... • .
b) pálené, mleté, plavené, lisované . 
c) krášlené..........................................................................

Iné zeminy a kamene, umele farbené ....

Zeminy a látky nerastné, výslovne nemenovanéj prí
rodné, pálené, mleté alebo plavené:

a) vápno pálené, tiež hasené . ...
b) mletá kremienka , 
c) ostatné..........................................................................

Všetky tieto veci, a k n i e s ú obsažené 
v iných sadzobných triedach.

Colná sadzba 
všeobecná 

za 100 kg

bez cla

bez cla

bez cla

bez cla

70.— 
z hrubej váhy

bez cla 
bez cla 
bez cla

bez cla
2,"-

bez cla
2.—

bez cla

bez cla
10.— 
80.—1 
80.—

7.—
6.— 

bez cla
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Sadzobné 
tislo

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

153.
159.

160,

161.

162.

! Colná sadzba 
v£eob«cn&

XVIII. Látky lekárnické 
a v o ň a vk á r s k e.

Sfava liekoricová (zo sladkého dreva), zahustená.

za 100 kg

v debnách alebo v kusoch............................................
Ajňbra šedú; bobrový stroj; pižmo (mošus); cibet; 
kantaridy (španielske mušky); zrná pižmové (abel- 
mošové); kubeby; opium; muškátový balzam (mušká
tové ma<slo); voda bobkočerešňová.............................

Gáfor:

240.—

360.—

a) surový............................... ....... .................................... bsz cla
b) čistený (rafinovaný) .............................................

Vonné vodičky (bez liehuレ ako: vodička z kvetov 
pomarančových, vodička ružová, levanduľová, fe- 
niklová, z máty peprnej, milleflsurová a podobné 
vodičky:

468.—

a) v nádobách najmenej 10 kg hrubej váhy . . 70.—
b) v nádobách ľahších ako 10 kg hrubej, váhy

Silice (éterické oleje):
a) silica anízová, badyánová, ialovcová a z máty 

pepmej; anethol...............................................

195.—

600.—

b) isalicylan metylnatý............................................. bez cla

c) ostatné....................................................................

XIX. Farbivá a trieslivá.

Drevá farbiarske:

240.—

a) v špalkoch :..................................................... bez cla

b) rozdrobené (t. j. nárezané, rozstrúha-né, mleté) 32.50

c) rozdrobené, kvasené.............................................

Drevo kvebračové a iné drevá trieslové:

65.—

a) v špalkoch............................................................ bez cla

b) rozdrobené (t, j. narezané, rozstrúhané, mleté] 30.一
Kôra dubová, kôra stromov ihličnatých a borky , 
Kôry iné, tiež korene, listy, kvety, plody (napr, my- 
robalány), borky, dubienky a pod.f tiež rozrezané, 
mleté aicbo inaik rozdrobené, na farbenie alebo vy-

bez cla

rábanie koží............................................................................
Kalechu (hlinka japonská); kino; zrná alkermasov©;

bez cla

lac-dye, orlean....................................................................
Morenové výfažky; gazane由 a garancinetta; lakmus; 
sépia surová, v mechúrkoch.............................................  
Onseil'le, perei。； indigo; košenila (če>rvec nopálový); 
výťažok z dreva gaštanového; výtažok z dreva kve- 
bračového; výslovne nemenované výťažky Irieellové:

a) výtažtík z dreva dubového alebo z dreva gašta-

bez cla

bez cla

nového, bez prísad.............................................
b) výEažok z dreva gaštanového, iný; výťažok

8.一

dubienkový a škumpinový..................................... 8.—

c) ostatné ................................................................... bez cla
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číslo

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.
170.

171.
172.
173.

174.

175.

176.

Colná sadzba 
všeobecná

Výťažky farbiarske výslovne nemenované:
za 100 kg

a) tekuté................................................................... . 120.—
b) pevné.......................................................... ・・ « 150.—

XX. Klovatiny (gumy) a živice.

Decht, okrem dechtu hnedouhoľného a bridlicového :
a) decht kameňouhoľný................................................... bez cla ヽ
b) ostatné...........................................................................

Živica obyčajná： kolofónia; smola výslovne nemeno-
5.—

vaná....................................................................................................
Smola z kameňouhoľného, hnedouhoľného a bridlico
vého dechtu, petrolejová a fitearinová:

bez cla

a) smola petrolejová a petrolejový asfalt . . 12•—
b) ostatné ............................................................................

Smola debnárska, pivovarská, kefárska a povraz-
bez cla

nícka................................. ..................................................................
Zemina asfaltová, kamene asfaltové, surové, tiež

50.—

milete bez cla
Asfaltová živica...........................................................................
Asfaltový tmel; asfaltový maistix; živičné cementy

bez cla

(drevitý cement)........................................................................... 14.—
Dlaždice a kocky asfaltové................................................... 10.—
Ozokerit (zemný vosk, slca：lný vosk), surový . . .
Terpentín, olej terpentínový, ole) smolný (živičný); 
surový olej jantárový, z rohu a kaučukový, tiež oleje 
radu benzolového z kameňouhoľného dechtu; vtáčí

bez cla

Živica kopálová, živica damarová； šelak, guma arab
ská, guma gaddah, senegálska, gumigutta, guma tra- 
ganlová; klovatiny (gumy), živice a glejoživice, prí
rodné balzamy a šfavy rastlinné, výslovne nemeno-

bez cla

vane ....................................................................................................

Poznámka k sadzobnej triede XX.

Tovar tejto triedy, používaný na stavbu ciest,— 
ak podlieha clu — dovážaný štátom alebo sta
vebnými podnikateľmi na stavby ciest, slúžia
cich verejnej premávke, na potvrdenie Minister
stva dopravy a verejných prác vydané po dohode

bez cla

s Minis ters lv om hospodárstva..................................

XXL Oleje -minerálne; decht 
hnedouhoľný, decht bridlicový 

a oleje z nich.

bez cla

Decht hnedouhoľný a decht bridlicový , . .

Prírodný «urový minerálny olej (ropa), ak obsahuje 
podiel prechádzajúci do 150° C;

1.— 
z vlastnej váhy

a) najviac 3Ou/o obレ ・ . , 1.— 
z vlastnej váhy
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Sadzobné 
číslo

Colná sadzba 
v&eobscni

177.

178.

179.

180.

181.

b) viac ako 3O°/o ob j. . .

Oleje minerálne( ako aj o'leíe z dechtu hnedouhoľného 
a biidlicovéhOf poiorafinované (poločíslené) alebo ra
finované (čistené), husloty 880° alebo menšej, tiež 
smiešané so živočíšnymi alebo rastlinnými olejmi 
alebo tukmi:

a] hustoty do 790° . . •
t!

b) hustoty vyššej než 790" do 880° ,

Oleje minerálne( ako aj aleje z dechtu hnedouholné- 
ho a brídlicovéhot poiorafinované (poločistené) alebo 
rafinované (čistené), hustoty väčšej ako 880°) tiež 
smiešané so živočíšnymi alebo rastlinnými olejmi 
alebo tukmi............................................... ......

Zbytky destilácie alebo rafinácie o-lejov minerálnych, 
ktoré sa nemôžu použiť ako oleje na mazanie, vyní
majúc zbytky tuhé.....................................................

Poznámka. Minerálne oleje, dovážané ra
finériami minerálnych olejov na ďalšie priemyslo
vé spracovanie destiláciou alebo rafináciou na 
osobitné povolenie, podľa podmienok určených 
Ministerstvom financií:
a) Prírodný surový minerálny olej (ropa) sa也・ 

pol.176 b), ak obsahuje podiel prechádzajúci 
do 150° C:
1. nad 30 do 45°/o obj........................................
2. nad 45 do 6O°/o obj.........................................
3. nad 60 do 8Oü/o obj...........................................
4, nad 8Oú/o obj....................................................

b) surový benzín sadz. Čís.177..........................
c) destilát petrolejový sadz. čís.177 ,
d) destilát mazacích olejov sadz. čís.178 . ,
e) parafínový olej sadz. čís.177 a 178 a zbytky 

deslilácíe minerálnych olejov sadz. čís.179 ,

za 100 kg
50.— 

z vlaslnej váhy

48.— 
z vlaslnej váhy

43.— 
z vlastnej váhy

55,— 
z vlastnej váhy

60.— 
z vlastnej váhy

5.—
10.—
20.— 
35.— 
15.50 
12.50 
15.50

1.-

XXII. Bavlna, priadza a tovar 
z nej,

liez smiešané s inými rastlinnými pradivami1 
nie však s vlnou alebo s hodvábom.

Poznámka,
Ako bavlna)priadza a tovar z nej prejednáva sa 
tiež umelá slriž (buničitá vlna), priadza a tovar 

<z ユ吼 tiež smiešané s bavlnou, nie však smiešané 
s inými pradivami.

Bavlna surová, mykaná, bielená, farbená, mletá; 
odpadky .........................................................................  
Bavlnená vata, okrem vaty k liečebným účelom; ni
te upravené na čistenie strojov ald..........................
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Sadzobné 
číslo

Colná sadzba 
všeobecná一・ 一 ---Ä：

za 100 kg
182. Predpriadza surová, bielené, farbená, potlačená:

a) jednoduchá alebo dvojpramermá . . . 200L
b) Iroj- alebo viacprameiuiá..................................

Bavlnená p r i a d z a :

400L

183. Bavlnená priadzaf jednoduchá, surová:
a) do čís,12 po anglicky................................. 182•—
b) nad čís.12 až čís. 29 po anglicky . * . 247.—
c) nad čís. 29 až čís. 50 po anglicky . . . 429.—
d) nad čís. 50 až čís. 70 po anglicky . . 494,—
e) nad čís. 70 až čís. 90 po anglicky .. . 516.—
f) nad čis. 90 po anglicky , .

Poznámky.
1.Bavlnená priadza útková, jednoduchá, surová, 
v spôsobe potáčov na krátkych alebo prestupujú' 
cich cievkach, ktoré nie sú dlhé viac ako 13 cm 
a hrubé viac ako 22 mm, dovážaná na dovofovaci 
list pre tkalcovne poíohodvábnych látok, pod do- 

・ zorcm a podľa podmieno'k určených Minister- 
stvoni financií:

559.—

z c) nad čís. 29 až čis. 50 po anglicky .. 299.—
z d) nad čís. 50 až čís. 70 po anglicky •..

2, Jednoduchá surová priadza bavlnená, dováža
ná na dovoFovací list, na výrobu tylu, záclon, vý
šiviek a čipiek, pod dozorom a podľa podmienok 
určených Ministerstvom fma-ncií:

364.—

z c) nad čís. 29 až čís. 50 po anglicky ,, 299.—
z d) nad čís. 50 až čís. 60 po anglicky . - • 364.—
z d) a e) nad čís. 60 až čís. 80 po anglicky .. 429.—
z e) nad čís. 80 až čís. 90 po anglicky ・・« 280.—
z f) nad čís. 90 po anglicky..........................................

Jednoduchá priadza bavlnená, uvedená v po
známkach 1.a 2., môže sa odoberať aj ked je 
bielená. K vyššie uvedeným colným sadzbám sa 
potom vyberie prirážka podľa sadz. pol.187 a). 
3, Bavlnená priadza jednoduchá, surová, bielená 
a farbená (tiež takzvaná železná), dovážaná to
várňami na výrobu kábelov a izolovaných elek- 
trovodných drôtov na dovofovaci list, pod dozo
rom a podľa podmienoik určených Ministerstvom 
finíancii:

bez cla

z c) nad čís. 29 až čís. 50 po anglicky . • . 200.—
z d) nad čís. 50 až čís. 70 po anglicky . . . 250.—
z ej a f) nad čís. 70 až čís.100 po anglicky .. 300.—
z ŕ) nad čís.100 po anglicky................................. bez cla

184. Bavlnená priadza dvojpramenná( surová:
a) do čís.12 po anglicky . . 200,—

300.—b) nad čís.12 a乞 čís. 29 po anglicky , .
; c] nad čís. 29 až čís. 50 po anglicky . . 494.—
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Sadzobné 
Sišlo

Colná eadzba 
všeobecná

•d) nad čís. 50 až čís. 70 po anglicky . .
za 1ÓÓ kg

585.—
e) nad čísr 70 až čís. 90 po anglicky . . 640.一
f) nad Čís. 90 po anglicky . , 720,—

ヽ
Poznámky,

1.Dvojpramcnná surová priadza bavlnená( dová-
žaná na dovolovací list pre tkalcovne na polo- 
hodvábne látky, taktiež na výrobu tylu, záclon, 
výšiviek a čipiek, pod dozorom a podľa podmie
nok určených Minŕs.tenstvo-m financií:
z c) nad čís. 29 až čís. 50 po anglicky ... 364.—
z d) nad čís. 50 až čís, 60 po anglicky .., 420.—
z d) a e) nad čís. 60 až čís. 90 po anglicky ,. 420.—
z f) nad čís. 90 po anglicky..................................... bez cla
2, Bavlnená priadza dvojpramemná, surová, bie- 
lená a farbená (tiež takzvaná železná), dovážaná 
továrňami na výrobu kábelov a izolovaných elek- 
trovodných drôtov na dovolovací list, pod dozo
rom a podlá podmienok určeaých Ministerslvom 
financií:
z c) nad čís. 29 až čís. 50 po anglicky ... 250.—
z d) aad čís. 50 až čís. 70 po anglicky ・i. 300.—
z e) a f) nad čís. 70 až čís.100 po anglicky . • 350.—
z f) nad čís.100 po anglicky.............................. bez cla

185. Bavlnená priadza txoj- alebo viacpramenná, raz ska-
ná( surová: 

a) do čís.12 pod anglicky..............................432.—
b) nad čís.12 až čís. 29 po anglicky .... 522.—
c) nad čís. 29 až čís. 50 po anglicky .... 774.—
-d) nad čís. 50 po anglicky..................................... 900.—

Poznámka. Bavlnená priadza troj- alebo 
viacpramenná -nad čís. 60 po anglicky, dovážaná 
na dovoFovaci list na vyšívanie (vyšívacta niE)( 
ipod dozorom a podFa podmiemo-k určených Mini
sterstvom financií:
1.nad čís. 60 až čís. 80 po anglicky .... 630.—

2. nad čís. 80 až čís. 90 po anglicky . 455.—

3. nad čis. 90 po anglicky..................................... bez cla

186. Bavlnená priadza troj- alebo viacprameiw!否 opátov-
ne skaná, surová: 

a) do Čis.12 po anglicky..................................... 522.—

b) na.d čís.12 až Čís. 29 po anglicky . 594.—

c) naid čís. 29 až čífi. 50 po anglicky . . • 900.—

nad čís. 50 po anglidky.....................................1026,—

187. Bavlnená priadza bielená, mercerizovanât farbená
(tiež potlačená) podlieha prirážke k colnej sadzbe, 
určenej pre príslušnú surovú priadzu, a to:

a) bielení.................................................... • 144.—
b) mercerizovaná............................................ • 162,—
c) farbená (tiež potlačená) , • 252,―■
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Sadzobné 
Číslo

Colná sadzba 
všeobecná

za 100 kg
252.—d) bielená a mercerizovaná...........................................

e) farbená (tiež potlačená) a mercerizovaná . . 288.—

188. Priadza pre drobný predaj upravená:
a) jednoduchá alebo dvojpramenná; *troj-  alebo

viacpramennáj raz skanA.......................................... 1660.—
b) troj- alebo viacpramenná, opätovne s kána .

Bavlnený t o v a r :

1800.—

189. Bavlnený tovar obyčajný, t j. tkaniny z priadze čís. 
50 a nižšieho, ktoré majú vo štvorci 〇 strane 5 mm 
38 alebo menej nití:

a) hladký, tiež jednoducho vyrážaný (keprovanýj :

1.surový ............................................................................ 450.—
2. bielený............................................................................ 600.—
3. farbený............................................................................ 1000.—
4. jednou až štyrmi faxbaimi potlačený . 550.—
5. vo dvoch farbách pestro tkaný . . . 900.—
6. piatimi alebo viac farbami potlačený . . 650.—
7, viac ako vo dvoch farbách .pestro tkaný . 

b) vzorkovaný:

1000.—

1.. .............................................................................................. 600.—
2. bielený........................................................................... 700.—
3. farbený........................................................................... 1000.—
4. jednou a芝 štyrmi íarbaimi potlačený . • 700.—
5. vo dvoch farbách pestro tkaný . - - 1000.—
6. piatimi alebo viac farbami potlačený . . 750.—
7. viac ako vo dvoch farbách pestro tkaný . 1100.—

190. Bavlnený tovar obyčajný, hustý, t. j. tkaniny z pria
dze čís. 50 a nižšieho, ktoré majú vo štvorci o strane 
5 mm viac aho 38 nití:

a) hladký, tiež jednoducho vyrážaný (keprovaný):
1.surový.......................................................................... 500.—
2. bielený.......................................................................... 600.—
3. farbený..........................................................................
4. jednou až štyrmi farbami potlačený alebo

1000.—

vo dvoch farbách pestro tkaný .... 1100.—
5. piatimi alebo viac farbami potlačený alebo

viac ako vo dvoch farbách pestro tkaný . 

b) vzorkovaný:
1200.—

1.surový .................................................................. 600.—
2. bielený .................................................................. 700.—
3. farbený ..................................................................
4. jednou až štyrmi farbami patlačený alebo

1000.—

vo dvoch farbách pestro tkaný .
5. piatimi alebo viac farbami potlačený alebo

1200.—

viac ako vo dvoch farbách pestro tkaný ・ 1300.—
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Sadzobné 
£hlo

Colná sadzba 
vdeobecna

za 100 kg
191. Bavlnený tovar jemný, t, j. tkaniny z priadze nad čís.

50 až čís.100:
a) surový:

1.hladký, tiež jednoducho vyrážaný Jkepro*
vaný)................................................................... 800.—

2. vzorkovaný....................................................
b) bielený, farbený, po'tlačený, pestro tkaný:

1 .bielenýí
a) húadíkýi tiež jednoducho vyrážaný (kc-

1000.一

provaný) .................................................... 1000.—
夕)vzorkovaný .............................................

2. farbený:
a) hlladlký, tiež jednoducho vyrážaný (ke-

1200.—

provaný) ......................................   . 1300.—
ß} vzorkovaný .............................................

3. potlačený alebo pestro tkaný:
a) hiladlký, tiež jednoducho vyrážaný (ke-

1400.—

provaný) ..................................................... 1500.—
ダ)vzorkovaný ............................................. 1500.—

192. Bavlnený tovar veľmi jemný, t. j. tkaniny z priadze 
nad čís.100:

a) surový:
1.hladký, tiež jednoducho vyrážaný (kepro-

vaný).................................................................... 1Ü0Û.—
2. vzorkovaný ....................................................

b) bielenýt farbený, potlačený, pestro tkaný：
. 1.bielený:

a) hladikýj tiež jednoducho vyrážaný (ke-

1300.—

provaný)..................................................... 1600-—
力)vzorkovaný .............................................

2. farbený:
a) híadký, tiež jednoducho vyrážaný (ke-

1700.—

provaný)..................................................... 1700.—
Q) vzorkovaný ............................................. 1800 —

3. potlačený alebo pestro tkaný:
a) hiľadúcý, tiež jednoducho vyrážaný (ke-

-

provaný)....................................................1800.—
夕)vzorkovaný .............................................

P oznámka k sadz. Čís.189 až 192.

1800.—

Tkaniny t. zv. bagdadské a madrasové , 2500.—
193. Aksamiety a tovar tkaný na spôsob aksamietu, tiež

aksamietové stuhy...........................................................

Poznámka. Podlá sadzby určen-ej na 
alcsamidty vyclievajú sa tiež manches try s rozre
zaným flórom.

1000 —

194. Tovar stuhový (okrem aksamietových stúh): 
a) pásky do písacích, počítacích a pod. strojov,

650,—napustené farbou....................................................
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Sadzobné 
číslo

195,

196.

197.

198.

199.

200.

201.

b) ostatné . ...........................................

Poznámkak sadz. čís.189 až 194. Tkaniny 
mercerízované v kuse alebo tkaniny zhotovené 
celkom alebo čias točne z mercerizovanej priadze, 
ako i také to aksamiety a stuhy, sú podrobené 
prirážke k colnej sadzbe, určenej na prišitúšnú 
■tkaninu....................................................................................

Tyl a siefovité látky, tkané na spôsob tylu:

a) hlardké:

1 .surové.......................................................................
2 . bielené, farbené, potlačené, pestro 'tkané .

Poznámka. Tuhé siete na spôsob bobinetu 

b) vzorkované, okrem tých, ktoré majú vzorok 
(dessin) na spôsob čipiek......................................

Poznámka. Tyl a sieťovité látky, tkané na 
spôsob tylu s čipkovým vzorkom, vyclievagú sa 
ako čipky.

Záclony (stores, vitrages a pod. veci) a nábytkové 
sieťky, zhotovené na spôsob bobinetu alebo čipiek, 
odmeráse tkané...........................................................................
Čipky, tiež vzdušné vyšívanie (leptaný tovar):

■a) látky na záclony s čipkovým vzorkom . .

b) ostainé.........................................................................

Výšivky:
a) vložky (bandes, entre-deux):

1 .len na okraji vyšívané « -
2 . iné (tiež v prostriedku vyšívané). .

b) tyl a čipky, vyšívané............................... •
c) výslovne nemenované............................... •

Tovar pramkársky a gombickársky . •

Tovar stávkový a pletený;
a) stávkované a pletené látky v celých kusoch 

(tovar metrový):
1 .surový.....................................................................
2 . bielený, farbený, potlačený, peltro stáv- 

kovaný alebo pletený...................................
b) pančuchy a ponožky;

1 .ak váži tucet párov viac alco 1 kg . .
2 . aik váži tucet párov najviac 1 kg .

c) rukavice:
1 .a3c váži tucet ‚párov viac ako 300 g . ,
2 . a:k váži tucet párov najviac 300 g . .

d) výslovne nemenovaný............................... .

Technické potreby:
a) žiarové pančušky (nevypálené aj vypálené)

Colná saílzba 
vžeobecná

=_ -—~
za 100 kg

500.—

120.-

1.600.—
2.000.—

650.—

3.000.—

4.000L

4.000.—
10.000.—

10.000.—
12.000 —
11.000.—
10.000.—
1.500.—

1.500.—

1.700.—

2.000.—
2.500.—

4.000 —
6.000.—
2.000,—

1.500.—
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Sadzobn© 
£Ulo

• i Colná sadzba 
vfieobecn&

-- ----- —

b) hnacie remene; vysúšacia plsť, tkaná, tiež 
čechraná; tkalcovské nitenky; popruhy a knô
ty： hadice tka-né alebo pletené; motúz prieme
ru 1 mm alebo väčšieho; hrubé siete, povrazy 
a podobné technické potreby........................

za 100 kR

250.—

Poznámka. Motúzy menšieho priemeru 
ako 1 mm vyolievajú sa ako priadz?•ヽ

XXIII. Ľan,1c o nop e, juta ainé'^aštlinné 
p r a d i v át výslovne ii e m e n o v à nJé, pria

dza a tovar z nich,'

tiež smiešané 6 umelou strižou (buničitou vlnou), nie 
však smiešané s bavlnou, vlnou alebo hodvábom.

202.

203.

Ľan, 'konope, juta a iné výslovne nemenované rast
linné pradavá, všetko surovéi močené (rosené), tre- 
panét česané, bielené, farbené a ich odpadky , 
Vata z týchto piadi% okrem vaty k liečebným úče
lom; nite upravené na Čistenie strojov atď,, .

bez cla

120.—

204.

205.

206.

Priadza:
Priadza fanová (z lanového vlákna aJebo z ranovej 
kúdele); priadza ramíová (z čínskej zihFavy):

a) jednoduchá, surová.............................................
b) jednoduchá, bielená,1心hovamを alebo farbená .
c) skaná............................................................................
d) pre drobný predaj upravená:

1 .jednoduchá .....................................................
2 . skaná....................................................................

Priadza konopná (z konopného vlákna a z konapnej 
kúdele, tiež smiešaná s inými pradivaimi patňacimi 
do tejto triedy); priadza výslovne nemenovaná:

a) jednoduchá, surová:
k priadza papierová a sisalová ....
2. ostatná ............................................................

b) jednoduchái bielená, lúhovaná alebo farbená , 
c) skaná ....................................................................
d) pre drobný predaj upravená:

L jednoduchá ....................................................
2. skaná...................................................................

Priaidza jutová (z juty, tiež smiešaná s ranom): 
a) jednoduchá, surová.....................................  
b) jednoduchá, bielené, lúhovaná alebo farbená;

júlová priadza skaná.............................................

bez cla 
200.—
400.一

500.—
600.—

100.—
bez cla

200•一
400.—

500.—
600.—

bez cla

200.—

c) pre drobný predaj upravená:
1 .jednoduchá . •
2 . skaná . •

500.—
600•一
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Sadzobné 
číslo

Colná sa<lzba 
vSeobecnA

________________—=

za 100 kg

207.

Tovar ranový, konopný, jutový a t ď.:

Tkaniny z priadze lanovej alebo ramíovej (z čínskej 
Žihľavy), nevzorkované (len s jednou väzbou základ
nou):

a) surové:
1. do 40 nilí v osnove a v útku vo štvorci o 

strane 2 cm..............................................................
2. od 41 do 80 nití v osnove a v útku vo Štvorci 

o strane 2 cm.....................................................
3. od 81 do 160 nití v osnove a v útku vo 

štvorci o strane 2 cm.....................................
4. viac ako 160 niti v osnove a v útku vo

štvorci o strane 2 cm...........................................

b) bielené, lúhované, färbenシ potlačené, pestro 
tkané:
1. do 40 nití v osnove a v útku vo štvorci o 

strane 2 cm ..............................................................
2. od 41 do 80 niti v osnove a v útku vo štvorci 

o strane 2 cm.....................................................
3. od 81 do 160 nití v osnove a v útku vo 

štvorci o strane 2 cm ....................................
4. viac ako 160 nití v osnove a v útku vo

štvorci o strane 2 cm...........................................

208. Tkaniny z priadze lanovej alebo ramiovej (z čínskej 
žihTavyji vzorkované (so striedavými väzbami zá-.
kladnými alebo i naie vzorkované okrem damaskov)：

surové:
1.do 80 nití v osnove a v útku vo štvorci o

strane 2
2, od 81 do 

štvorci o
3. viac ako 

štvorci o

om
160 nití v o<snove a v útku vo 
strane 2 cm..........................................
160 nití v osnove a v útku vo 
sírane 2 cm..........................................

b) bielené, lúhované, farbené, potlačené, pestro 
tkané;
1,do 80 nití v osnove a v útku vo štvorci o

strane 2 cm , ..................................
2. od 81 do 

štvorci o
3. viac ako 

štvorci o

160 nití v osnove a v útku vo 
strane 2 cm..........................................

160 nití v osnove a v útku vo 
strane 2 cm ......

300-^

400，—

50ÖL

2.000L

5O0L

700L

1.000L

2500，1

1.200L 

1500^

2.500L

1.500L

2.000L

3.000L

209. Damasky každého druhu tiež surové:

a) surové:
L do SO nití v osnove a v útku vo štvorci o 

sírane 2 cm.....................................................
2. od 81 do 160 nití v osnove a v útku vo 

štvorci o strane 2 cm . - - . .

1.200，—

1,500•一
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Sadzobné 
CLslo

210.
211.

212.

213.

214.
215.

216.

217.

3. viac ako 160 nití v osnove a v útku vo 
štvorci o strane 2 cm...............................

b) bielené, lúhované, farbené, potlačené, pestro 
tkané:
1.do 80 ni H v osnove a v útku vo štvorci o

strane 2 
2. od 81 do

štvorci o 
3. viac ako

štvorci o

cm
160 nití v osnove a v útku vo
strane 2 cm .
160 nití v osnove a v útku vo

strane 2 cm
Batisty, gázyt linony a iné riedke 'tkaniny
Čipky, čipkové okraje, tyl a sieťovité látky" tkané na 
spôsob tylu...........................................................................

Výšivky:
a) vložky (bandes, entre-deux)：

1 .len na okraji vyšívané . .
2 . iné (tiež v prostriedku vyšívané).. .

b) čipky a tyly, vyšívané.............................................. 
c) "výslovne nemenované .

Aksamiety a tovar tkaný na spôsob alesanúetu 
(s rozrezaným alebo nerozrezaným flórom)・ ・ .
Tovar stuhový....................................................................
Tovar pramkársky a gombičkársky..............................

Tkaniny z konopnej a inej priadze, vyclievanej podlá 
ČÍ6. 205, itiež p omiešané s inou priadzou k tej bo trie
de patriacou, nevzorkované (len s jednou väzbou 
základnou):

a) surové:
1 .do 20 niti v osnove a v útku vo štvorci 

. o strane 2 cm....................................................
2 , od 21 do 40 niti v osnove a v útku vo šIvot- 

ci o strane 2 cm....................................二
3 . od 41 do 160 nití v osnova a v útku vo 

štvorci o strane 2 cm...............................

b) bielené】 lúhované, farbené) potlačené, pestro 
ikané:
1 .do 80 nití v osnove a v útku vo štvorci 

o strane 2 cm...............................................
2 . od 81 do 160 nití v osnove a v útku vo 

štvorci o strane 2 cm...............................
Poznámka. Všetky iné tkaniny z priadze 

konopnej atd,( vyclievajú sa ako tkaniny z ľano
vej priadze

Jutové tkaniny:
a) surové, nevzorkované (len s jednou väzbou zá・ 

kladnou} najviac so 40 ni(ami v osnove a v 
útku vo štvorci o strane 2 cm........................

Colná gdzba 
víeobecni

za 100 kg

2.500.—

1.500.—

2.000.—

3.000.—
3.300.—

10.0C0.—

10.000.—
12.000.—
11.000.—
10.000.—

1000.—
500.—

1.000.—

30.—

300.—

400.—

650.—

750.—

30.—
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Sadzobné
Čísla

218.

219.

P o z n á m ik a. Jutové pás»ky, dovážané 'továr
ňami na potvrdenie Obchodnej a priemyselnej ko
mory v Bratislave...........................................................  

b) látky na nábytok a na odevy, čalúny, ako 
i všetky tkaniny z juty, spojené s inými rastlin
nými pradivami, včítane bavlny, ak prevláda 
počet júlových nití..............................................
Poznámka. Tkaniny jutové, v ktorých 

počtom nití prevláda bavlna, po prípade Tan, ta
mia (čínska žihľava), konope alebo rastlinné pra- 
divá výslovne nemenované, vyclievajú sa ako 
tkaniny bavlnené, po prípade ľanové alebo ko
nopné, 
c) výslovne nemenované................................................

Poznámka. Jutové tkaniny vyšívané, čip
ky, tyl, aksamiety a tovar tkaný na spôsob aksa- 
mielu, tovar stuhový, pramkársky a gombičkár- 
sky z juty vyclievajú sa ako tie isté predmety 
z ľanu.

Koberce na podlahu z ľanu, konopí, juty a z iných 
pradív rastlinných, výslovne nemenovaných, tiež bie
lené« fai*bené t potlačené, vzorkované:

a) bez flóru okrem kokosových .
b) bez flóru kokosové ... •
c) s flórom ................................ •

Tovar povraznícky a potreby technické:
a) laná, lodné laná, povrazy priemeru aspoň 5 

mm, tiež bielené, dechtom napustené . • •
Poznámka. Kokosové a podobné vlákna 

v povrazy stočené (kokosová priadza atď.)f do
vážané na dovolovací list na výrobu pokrývok a 
pod., po<d dozorom a podľa podmienok určených 
Ministerstvom fin.an.cii..................................................

b) povrazy menšieho priemeru ako 5 mm a mo
túzy:
1. pre drobný predaj neupravené ....
2. pre drobný predaj upravené (v klbko s vi

nuté atď,) o priemere väčšom ako 1 mm .
3. pre drobný predaj upravené o priemere 1 

mm a menšom....................................................
c) hadice, tkané alebo pletené................................  
d) hnacie reme-ne..........................................................
e) tovar povraznícky a potreby technické, vý

slovne nemenované ....................................
Poznámka, Tovar stávkový a pletený 

z pradív triedy XXIII. vyclieva sa podľa čís. 200.

Colná sadzba 
všeobecná 

za 100 kg

bez cla

400.—

200,—

600.—
300.—

1.000.—

290.—

bez cla

350.—

800.—

1.400.—
1.000.—

500.—

400•—
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Sadzobné 1
číslo 1 . 一・ ... - . _______

Colná &adzba 
v&eobecnä

-二•」・丁

XXIV. Vlna, vlnená priadza a vlnený 
tovar,

tiež suniešané s inými pradivamí, aj s umelou strižou 
(bunicilou vlnou), nie však smiešané s hodvábom.

za 100 kg

220. Vlna surcvá, praná, česaná, farbená) bielená, mletá
bez claa odpadky .................................................................

221. Vata z vlny a chlpov (srsti); klobúková vata a klobú- 
'kový pod'Sadok (navej) (obidvoje len polosplstené,

200.—nevaichované) . ,..............................................

Priadza:

222. Prŕadza z hrubei srsti (chlpo-v) zvieracej (z chlpov ho
vädzieho dobytka a z podobnej srsti) až do čísla 5 
metricky, surová;

a) jednoduchá alebo dvojpramenná . . | 285.—
b) viacpramenná ..............................................

Poznámka. Priadza z hrubej srsti zvieracej 
nad čís. 5 metricky! ako aj priadza bielená, íar- 
bená, potlačenáf vyclieva a podlá čís. 226 ako 
priadza mykaná.

435.—

223. Priadza mohérová, alpaková (tiež mollled-alpaková) 
a ispahánska; všetka tálo priadza jednoduchá alebo 
dvojpr-amennáj surová, pri dovoze cez colné úrady 
výslovne «splnomocnené.............................................. bez cla

224. Priadza česaná z tavej srsti, jednoduchá alebo dvoj- 
pramennát surovál pri- dovoze cez colné úrady vý
slovne splnomocnené............................................. 50.—

225. Priadza česaná, výslovná nemenovaná: 
a) surovát jednoduchá:

1.až čís. 45 metricky . 240.—
2. nad čis. 45 metricky . . . , .

b) surová, dvoj-alebo viacpramenná:
420.—

1.až čís. 45 metricky . . 340.—
2. nad čís. 45 metricky .
Poznámky,

1 .Priadza česaná, výslovne nemenovaná, surová, 
jednoduchá alebo dvojpramenná, nad čís. 30 až 
čis. 50 metricky1 dovážaná na dovoFovací list na 
■výrobu prámikov, pod dozorom a podľa podmie-

580.—

mok určených MíniS'terSitvom financií . . .
2, Dvojpramenná priadza laslingová čis, 40 až čís. 
65 meincky, dovážaná na dovoľovací list pre 
tkalcovne na lasting, pod dozorom a podlá pod-

bez clæ

mienok určemých MnnisterZvom financií . .
c) bielená, farbená, potlačená, jednoduchá:

bez cla

1,až čís. 45 metricky.......................... . 580.—
2. nad čis. 45 metricky.......................... . 760.—
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Sadzobné 
cislo

226. j

227,

228.
229.

230.

231.
232.
233.

Colná sadzba
vSeobecná---------- - —

za 100 kg
d) bielená, farbená, potlačená, dvojpramenná ale-

bo viacpľamenná:
1.až čís. 45 metricky............................................. 760.—
2. nad čís. 45 metricky................................  

e) melírovaná vlnou farbenou alebo potlačenou,
960.—

ako aj vlnou nefarbenou (prírodné Bielou):
1 .jednoduchá...........................................................
2 . dvoj- alebo viacpramenná, tiež takáto pria  

dza z prairienkov rôzaej farby .... 
Poznámka. Priadza tohto sadzobného

*
660.—

760.—

čísla, dovážaná továrňami na vlnené tkaniny a 
pletený tovar z vlny na povolenie Ministerstva fi
nancií po dohoda s Ministerstvom hospodárstva bez cla

Priadza mykaná a priadza výslovne nemenovaná, 
pradeaá na spôsob mykanej:

a) surová, jednoduchá .... . 250.—
b) surová, dvoj- alebo viacpramenná . •
c) bielená, farbená, potlačená:

400.—

1.jednoduchá ............................................ ....... 400.—
2. dvoj- alebo viacpramenná.............................. 
Poznámka. Priadza vigoňová, dovážaná

500.—

továrňami na pletený a stávkový tovar aíebo 
tkalcovňami pre vlastnú po'Lrebu na povolenie
Ministerstva financií po dohode s Ministerstvcm 
hospodárstva ........................................................... bez cla

Priadza upravená pre drobný predaj.............................. • 1.000.—

Vlnený tovar;
Hune; hrubé súkno (na haleny); súkenné okraje . .
Vlnený tovar tkaný, výslovne nemenovaný, tiež po
tlačený:

600.—

a) ak váži štvorcový meter viac ako 700 g . •
b) ak váži štvorcový meter viac ako 200 až

1.700.—

700 g............................................................... •• • 2.500.—
c) ak váži štvorcový meter 200 g alebo menej 3.000.—

Poznámka. Nekonečne tkané piste a súk-
na dovážané pre účely technické na osvedčenie 
Obchodnej a priemyselnej komory v Bra-lislave . bez cla

Aksamiety a tkaniny na spôsob aksamietu (s rozre
zaným alebo nerozrezaným flórom), liež potlačené . 1.100.—
Tovar stuhový......................................................... ....... 1.500.—
Tovar pramkársky a gombičkársky.............................
Tovar stávkový a pletený:

1.560.—

a] stávkované a pletené látky v celých kusoch 
(metrový tovar).............................................

b) pančuchy a ponožky:
2.400.—

L ak váži tucel párov viac ako 1 kg . . , 2.600.—
2. ak váži tuest párov 1 kg alebo menej . • 3.500.—

c) rukavice...................................................................... ! 4.000.—
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__________
Sadzobné Colná sadzba 

víeobccná

za 100 kg
d) výslovne nemenovaný....................................... 3.000.—

234, fály a tkaniny na spôsob šálov; čipky a čipkové 
šatky; tyl a sietovité látky tkané na spôsob tylu . . 6.000.—

クスq Výšivky vyšité hodvábom............................................i 10.000.—
イj j * 

236.

237，

Výšivky vyšité inými látkami.................................

Koberce na podlahu;

8.000.—

a) zo srstí psej, teľacej alebo hovädzej, pomieša-
né tiež s malým množstvom vlny . 1.000.—

b) koberec viazané..............................................
c) iné koberce z plsti( liez potlačené;

3.000.—

1.velúrové..................................................... 2.500.—
2t ostatné ..................................................... 1.500.—

つ4a. Plsť a pktený tovar (okrem kobercov na podlahu):
a) hi-ubá plsť zo zvieracej srsti (tiež prikrojenaf 

dechtovaná alebo lakovaná).......................... 1
b) iná pls( a plstený tovar: 1

100.—

1.nepotlačené ................................................... ! 700.—
2. potlačené.....................................................
Poznámka. Piste a plstený tovar tohto sa-

1.000.—

dzobného čis'la, dovážané na technické účely (pre 
potrebu továrenských a iných výrobných podni
kov) na osvedčenie Obchodnej a priemyselnej ko-
mory v Bratislave.............................................. bez cla

239. Technické potreby, ako: *
hnacie remene; hadice tkané alebo pletené; popruhy; 
plachetky na lisovanie a filtrovanie, ak váži štvorco*  
vý meter viac ako 500 g; dná k sitám, povrazy a
laná zo ž iní; hrubé mriežky; uzlové siete a podobné 
potreby technické výslovne nemenované , , , 300.—

Poznámka. Plachetky na lisovanie a íil- 
trovanie, ak váži štvorcový meter 500 g alebo 
menej, vyclievajú sa ako vlnený tovar tkaný, vý
slovne nemenovaný,

XXV. Hodváb a hodvá'bny tovar,
tiež smiešané s inými pradivami.

Poznámka.
Ak obsahuje tovar tejto triedy umelú striž (húni- 
čilú vlnu)f posudzuje sa rovnako ako by obsaho-
val bavlnu.

Hodvábne zámotky (kokony); odpadky hodvábne
bez cla240， nespradené ...................................................................

241， Hodvábna vata, okrem vaty k liečebným účelom , . 300-

242， Hodváb (smotaný alebo niEovaný [íilovaný]), líež 
skaný: •

bez claa) surový........................... •
b) bielený (zbavený lepidla) . •
c) farbený:

360.—■
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Sadzobné | Colná sadzba 
všeobecná

za 100 kg
1.200.—1.na čierno...................................................................

2. inak farbený........................................................... 1.500.—

243. i Florelový hodváb (hodvábne odpadky, pradené), 
tiež fikauý:

a) surový alebo bíelený . .
b) farbený:

bez cla

1.na čierno . . 1.235.—
2. inak farbený . 1,560.—

244. i Hodváb umelý:
a) surový alebo bielený, nefarbený:

1.jednoduchý .................................. . 2.000.—
2. skaný . .................................. .

b) farbený:
2.400.—

1.jednoduchý ........................................................... 2.800.—
2. skaný........................................................................... 3.200.—

245. Priadza z hodvábu, z hodvábu íloretového alebo 
umelého, spojeného s inými pradivamí, tiež skaná:

a) priadza s vločkami (chuchlíkmi) z odpadko-
vého hodvábu ................................................................... 650.—

b) iná...................................... .............................................
Poznámka. Surová priadza česaná, prestú- 

paná vláknom ncnitovaného (neíilovaného) hod
vábu, vyclieva sa ako priadza česaná čís. 225,

900.—

246. Nite z hodvábu, z hodvábu floretového alebo umelé
ho, tiež spojeného s inými pradivami, bielené alebo 
farbené, upravené pre drobný predaj . .'. . .

■
Tovar celohodvábny (z hodvábu« z hod

vábu íloretového alebo u m e 1 é h o):

2.880.—

247. Celohodvábny iovar vyšívaný.......................................... 12.000.—

248. Tyl a sicfoviíé lálky, tkané na spôsob tylu; gAzy 
(tiež tkané krepy a flóry); čipky a čipkové šatky:

a) tyl a siefovilé látky, tkané na spôsob tylu . .
b) gázy (tiež tkané Icrepy a flóry):

L surové;
a) z umelého hodvábu, bez primiešania hod-

6.000.—

vábu alebo hodvábu íloretového « , . 2.000.—
ガ)iné..........................................................................

2. farbené:
a) z umelého hodvábu, bez primiešania hod-

3.500.—

vábu alebo hodvábu íloretového . . . 2.800.—
fí iné..........................................................................

3. ostatné:
a) z umeílého hodvábu, bez primiešania hod*

5.400.—

vábu alebo hodvábu íloretového . . , 3.500,—
グ）iné.......................................................................... 7.200,—

c) čipky a čipkové šatky.................................................. 10.000.—
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Sadzobné 
číslo

! Colná eadzba
1 Yšeobecoá

249.

Poznámka. Hodvábne gázy, d&vážané na 
dovoľovací Ľst na vzdušné vyšívanie (základ na 
leptanie), pod dozorom a podlá podmienok ut- 
čenýcih Ministerstvom financií.............................

Hodvábne mlyn-ské plátenká............................................
Poznámka. Okolnosť, že hodvábne mlynské 

plátenka sú konfeJtcionované pre mlynárske úče
ly, nemá vplyvu na ich vyclíevanie. !

za 100 kg

1.400.—
6.000.—

250.

251.

Celohodvábne Lkaminy výslovne nemenované: I

a) surové:
1,z umeilého hodvábu, bez primiešania hodvá

bu alebo hodvábu Horetového .
2. iné...........................................................................

b) farbené:
1,z um&lého hadválbu, 'bez primiešania hodvá

bu alebo hodvábu Horetového ....
2. iné...........................................................................

c] potlačené, pestro 'tkané:
1 .z umeilého hodválbu, bez primie兔n值 hodvá

bu alebo hodvábu Horetového ....
2 . iné....................................................................
Poznámka. Celohodvábne tkaniny, dováža

né na dovoTovací list na vzdušné vyšívanie (zá
klad na leptanie), pod dozorom a podľa podmie
nok určených Ministerstvom financií .

Aksa-mie'ty a tkaniny na spôsob aksamietu (s rozre
zaným alebo nerozrezaným flórom).............................

1.800.—
3.200,—

2.100.—
4.300.—.

2.300.—
6.400.—

1.400.—

5.000.—

252. Tovar stávkový a pletený:
a) stávkované alebo pletené látky v celých ku

soch (metrový tovar).......................................
b) pančuchy a ponožky .
c) rukavice .... ...
d) výslovne nemenovaný .

4.000 —
6.000.一
5.000-'—
5.000 —

253. Stuhový tovar：
a) vyšívaný alebo z tylu, gázu alebo z iných tka

nín čis. 248 ..............................................................
b) stuhy a:ksamietové a stuhy s alesamietovými 

vzorkami.............................................................
— c) ostatný:

1 .nefazónovaný:
a) z umelého hodvábu, bez primiesania. hod

vábu alebo hodvábu Horetového .
户)0ý..................................................................

2 . fazónovaný: '
a) z umelého hodvábu( bez primtesanía hod

vábu alebo hodvábu Horetového . .
P) Ry..................................................................

12.000.—

5.000.—

2.400.—
6.000.—

4.000.—
6.000.—



1060 Slovenský z á k onu í k č. 258,

Sadzobné 
číslo

Colná sadzba 
všeobecná

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

Tovar pramlcársky a gombíčkársky:
a) úplety na klobúky .... ...
b) osta'Lný.......................................... .

Tovar polohodvábny (z hodvábut z hodvábu 
íloretového alebo umelého, spojeného s inými pra- 
divami):
Polohodvábny -t eva r vyšívaný; <tyl a sieťovité lá'tlcy 
tkané na spôsob tylu, gázy (tiež 'tkané krepy a flóry); 
čipky a čipkové šatky:

a) poloho-dvábny tovar vyšívaný; čipky a čipko
vé šatky.....................................................................

b) os tí. tne............................................................................
Polohodvábne tkaniny výslovne nemenov-ané: 

a) vlnené tkaniny s primiešaním hodvábu . 
b) ostatné：

1 .hladké (nefazónované)..........................................
2 . fazónované...................................................................
Poznámka. Polohodvábne tkaniny i fazóno- 

vané vyclievajú. sa podfa položky a)( ak váži štvor
cový meter viac než 200 g.

Aksamiety a tkaniny na spôsob aksamietu (s rozre
zaným alebo nerozrezaným flórom)..................................
Tovar stávkový a pletený:

a) stávkované a pletené lá'lky v celých kusoch 
(metrový tovar).....................................................

b) pančuchy a ponožky................................................... 
c) rukavice...........................................................................
d) výslovne nemenovaný . ....

i Stuhový -tovar:
I a) vyšívaný alebo z tylu, gázu aleibo z iných tka- I 

nín čís. 255 ........................................................
b) stuhy aksamietové a stuhy s aksamietovými 

vzorkami.....................................................................
c) iný:

1. polohodvábne stuhy tkané na spôsob rypsu, 
6 cm široké alebo užšie, farbené na čierno, 
na šedo alebo na hnedo (stuhy na klobúky)

2. nefazónova-né iné..................................................
3. fazónované . .................................................................

Tovar pramkársky a gombičkársky:
a) úplety na klobúky................................. .
b) ostatný................................................. .

Pozná mky k triede XXV.
1 .Celkom hrubé tkaniny vzhľadu rezného balia
ceho plátna, pripravené zo surového pradiva z od
padkového hodvábu, ktorých sa užíva na pla- 
chetky pre lisy, na uterky a pod., tiež s jednotli
vými farbenými júLkami..................................................
2 . Hodváb, ktorý je spradený v priadzi z iného 
pradiva, avšak ito to pradivo buď nezakrýva, alebo 
sa n e tiahne súvisle po oelej dĺžke niti tkanivovej, |

za 100 kg

1.300.—
2.000.—

10.000,—
3.500.—

3.000.—

1.500.—
1.600.—

3.000.—

3,000.—
4.000.—
3.000.—
3.000.—

10.000.—

3.000.—

1.500.—
2.000.—
2.300.—

650.—
1.800.—

570.—
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Sadzobné 
£felo

Colná sadzba 
víe&becná

..• . ‚ 丁
zostáva pri tkaninách z takejto priadze nepovšim- ! 
nulý. ；

za 100 kg

XXVI. Tovar konfekčný.

261. Umelé kvetiny, hotové, celkom alebo čiastočne j
z textilných látok................................................................; 8.000.—

262. Súčiastky umelých kvelín( celkom alebo čias točne
z tcxtiliných látok...........................................................

Poznámka. Kaučukové trubičky k výrobe 
umelých kvetín, aj ked sú spojené s latkami tex-

4.800.—

tilnými.......................................................................... 500.—
263. Ozdobné perá( upravené, tiež práce z nich . j 10.000.—

264. Umelá kožušina z peria:
a) z pštrosieho a podobného jemného peria , 16.500.—
b) z iného peria........................................................... 9.300.—

265. Práce vlásemkárske a imé práce z vlasov . 4.500.—

266. Klobúkové šíšaky z plsti: za kus

a) trstenej .... 2.—

b) vlnenej .... 1.20

267. Klobúky mužské a chlapčenské:
24.—a) z hodvábu, klaky; tiež garnované .

b) z iných tkanín..............................
c) z plsti：

1.negamo vaine:

3.一

a) z plsti 'Srstené). . 4.—
仍 z plsti vlnenej .

2. gamované:
2.—

a) z pls>ti snďtenej............................................. 5 —
/) z plsti vlnenej.............................................

d) zo slamy, lyka, drevených lubov alebo z iných 
•surovín:

3-—

1.negarnované
2. garnované:

2.—

a) pravé klobúky „Panama'* 10,—
仍 ostatné............................................  . 4.—

268. Klobúky ženské a dievčenské všeftkého druhu:
a) negamo,vane............................................. . 11.20

b) garnované..................................................... . 19.20

269. Klobúky -vŠ&tkého druhu, ozdobené ... .
Poznámky,

L Klobúky ženské 包 dievčenské tvaru a úpravy 
ako klobúky mužské a chlapčenské vyclievajú sa 
ako tieto klobúky,
2. Čiapky,己apice a podobné pokrývky hlavy( 
okrem fezov, vyclievajú sa ako klobúky.
3. Garnovamým je klobúk, ktorý je vypravený 
podšívkou, ieinovkou, kožou do klobúkov a jed-

28.80
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£adzobn6 
číslo

CoIdA sadzba 
všeobecná

270.
271.

272.

273.

274.

noducho danou stuhou, látkou, šnúrou a podobný
mi vecmi alebo tiež len jednotlivými týmito sú- 
čiaslkauú.

Fezy (turecké čapice) 60 strapcom alebo bez neho

Vejáre všetkých druhov:
a) z obyčajných hmôt...................................................
b) z jemných hmôt alebo v spojení s nimi , 
c) z velini jemných hmôt alebo v spojení s nimi 
d) vystrojené drahými kovmi:

J. zlatom.................................................. ,
2. striebrom.......................................... •

Dáždniky a slnečníky, potiahnuté látkami:
a) nevystrojené drahými kovmi:

L ozdobené alebo z čipiek, z výšiviek .
2. z hodvábu...................................................
3. z polohodvábu........................................... .
4. z iných látok........................................... .

b) vystrojené drahými kovmi:
L zlatom............................................................................
2. striebrom...................................................................

Nášivky zo šnúr, bíz, ženiliek a podobných prámi
kov, aj ďalej konfekcianované (nie však Čipkami ale
bo výšivkami), zhotovené:

a] celkom alebo čiastočne z hodvábu, hodvábu 
florelového alebo umelého.............................

b) z iného pradiva...........................................................
Poznámka. Ta*kéto  nášivky, konfekciono- 

vané čipkami alebo výšivkami, vyclievajú sa alco 
tovar výstrojný čís. 274.

Šatstvo, prádlo, tovar výstrojný a iné veci šité z lá
tok, výslovne nemenované, vyclievajú sa podlá hlav
nej súčiastky, za ktorú sa pokladá pri dámskej kon
fekcii a pri tovare výstrojnom súčiastka zaťažená 
najvyšším clom, s 40 percentnou coln<ou prirážkou.

Všeobecné poznámky k sadzobnej 
triede XXIL a ž XXVI.

1 .Slichtované alebo gl ej ovaň é pradivové osnovy 
podrobené sú §°/o colnej prirážke podfa sadzby, 
určenej pre upotrebený druh priadze.

2 . Sklené, porcelánové alebo kovové perly, skleň, 
cetinky( s-klené pradivo, vlákna z kostice atď.( ktoré 
sú do lálky vtkané, vostávkované alebo vpletené 
atd” zostanú pri zaraďovaní textilného tovaru ne- 
povšimnulé,

3 . Tovar textilný všetkého druhu, spojený s kovo
vými vláknami (s oblým alebo plochým drôtom), 
podrobený je 30% colnej prirážke k sadzbe, urče
nej na upotrebený druh textilného tovaru.

4 .(り Pri vyclievaní výšiviek rozhoduje základná 
látka a neberie sa do úvahy látka, ktorou sa vyší
valo, ak neobsahuje sadzobník o tom osobitných

za kus

1.60 
za 100 kg 

2.250.— 
3.750.L 
7.870.—

15.870.—
11.250.—

za kus
30.—
20.—
10.—
7.—

90.—
55・ー

za 100 k£

19.000.—
5.000.—
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Sadzobné 
Sišlo

ustanovení. Vyšívané aksamiety a tkaniny na spôsob 
aksamietu? ako i vyšívané sluhy v sadzobníku vý
slovne neuvedené, vyclievajú sa ako výšivky,

(2) Vyšívaný tovar stávkový, pletený, pramkár- 
sky a gombičkársky — okrem tovaru čis. 247 (vy
šívaný tovar hodvábny) a 255 (vyšívaný tovar polo- 
hodvábny) — nevyclieva sa ako výšivky, ale podlá 
svojej vlastnej povahy. Bavlnený, lanový a vlnený 
tovar stávkový a pletený! ktorý je vyšívaný hodvá
bom alebo vyzdobený hodvábnou šitou prácou, vy- 
clieva sa ako polohodvábny tovar stávkový a ple
tený č. 258; tak isto sa vyclieva bavlnený, lanový a 
vlnený tovar pramkársky ako aj gombičkársky, ktorý 
je vyšívaný hodvábom alebo vyzdobený hodvábnou 
šitou prácou, a'ko polohodvábny tovar pramkársky 
a gombičkársky čís. 260,

5. (x) U pančúch, ponožiek, rulcavíc, u stávkové
ho a pleteného tovaru, výslovne nemenovaného, ne
berie sa do úvahy konfekcia, a*k  nejde o stávkový 
alebo pletený tovar výstrojný (výstrojný tovar fan“ 
tazijný)( ktorý treba vyclievať alto tovar výstrojný 
podľa výzdoby, zafaženej vyšším clom.

(2) Tkaumy, ktoré sú obrúbené alebo steh ovaň é 
len jednoducho, nevyclievajú sa — ak nejde o pred
mety obchodu výslrojn ým iovarom — podľa colných 
sadzieb na veci šité( ale uvaľuje sa na ne 10% pri
rážka k clu určenému na príslušnú tkaninu.

6. Vrecia z hrubých látok vyclievajú sa ako prí
slušné tkaniny.

XXVIL Tovar kefársky a 
rešetársky.

275.

276.

Colná sadzba 

vjeobecná

za 100 kg

Kefársky tovar obyčajný, t, j, tovar z neupravených 
štelin (tiež z náhrad štetín), zo slamy, piasavy a 
z iných láto'k rastlinných, tiež vystroiemý nefarber ; 
ným, nelešteným alebo nelakovaným drevom alebo ： 
železom:

a) metly zo slamy, piasavy alebo z iných rastlin-； 
ných látok . ..................................... |

b) hnibé štetce................................................................ I
c) iný obyčajný tovar kefársky............................

Kefársky tovar výslovne nemenovaný (okrem drô
tených kief pre technické účely), vystrojený:

a) obyčajnými hmotami............................. ,
b) jemnými hmotami..................................... .
c) veľmi jemnými hmotami . .

d) drahými kovmi:
1 .zlatom ( .
2 , striebrom • .
Poznámky.

L Pri kefách trecích a kefách na kone, spojenie
$ textilným tovarom ostáva bez povšimnutia.

180.—
645.—
360.一

1080.—
1200,-

3.120,—

13.600.—
9.600.—
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Sadzobné 

číslo

277.

278.

279.
280.

281.

282.

283.

2. Jemné štetce, nezaradené do položky c) a d)( 
vyclievajú sa podľa položky b).
Hotové drevené silá s dnami z dreveného pletiva 
alebo zo železného drôtu； drevené dná na sitá . .
Rešelársky tovar výslovne nemenovaný s dnami:

a) zo žiní alebo drôtu................................................... 
b) z iného pradiva (okrem zo žiní a z hodvábu) 
c) z hodvábu............................................................................

XXVIIL Tovar z o slamy, trstiny, lyka, 
lubu a podobných hmôt, nemenovaný 

v iných triedach sadzobných.

Trstina obecná............................................................................
Hrubé pokrývky na dlážku a rohoža (pokrývky na 
vozy a podobné veci), nefarbené alebo fanbené . .
Pletený tovar výslovne nemenovaný:

a) obyčajný, t. j. hrubý -tovar pre domácu alebo 
živnostenskú potrebu, tiež spojemý s drevom .

b) jemný, pokiaľ nepatrí do položky c)t iíež spo
jený 6 obyčajnými hmotami.............................

c) veľmi jemný,匕 j. pletený tovar pretiahnutý 
alebo prepletený pradivom hodvábnym alebo 
iným, žiňamí alebo kovovými vláknami, tiež 
spojený s obyčajnými alebo jemnými hmotami

d) spojený s inými veľmi jemnými hmotami .
Tovar košikársky (tiež z vŕbového prútia upletený): 

a) obyčajný [hrubé koše na balenie, nose, koša- 
tiny, kose na bielizeň, wvrše a podobné veci) 
z neolúpaného alebo olúpaného prútia atď., 
nemorený, nefarbený, nepokostovaný, nelako- 
vany, tiež spojený 6 drevom, železom alebo 
obecnými kovmi.............................................

b) jemný, t. j. všeták osta-Lný tovar, ale ne
patrí do položky c), tiež spojený s obyčajnými 
alebo jemnými hmolami....................................

c) veľmi jemný, t. j. tovar spojený s veľmi jemný
mi hmotami ............................................................  
Poznámka. Prútený nábytok vyclieva sa

ako drevený tovar triedy XXXIV.
Tovar tejto triedy, vystrojený drahými kovmi: 

a) zlatom . ................................................. .
b) striebrom.......................................................... .

Colná sadzba 
vSeobecná

za 100 kg

400.—

504.— 
840.— 

1.680.—

bez cla

120.—

120.—

360.—

1.560.—
3.120.—

240.—

600.—

1.500.—

25.500.—
18.000.—

284.

XXIX. Papier a papierový tovar.

Papíerovina, biekiná alebo nebielená:
a) z handier (polohandrovina)..................................
b) z dreva, slamy, ka^i'lu (e&parto) a podobných 

vláken:
1.mechanicky rozomlelá . 30.—
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Sadzobné 
čLslo

285.

286.

287.

2, vyrobená spôsobom chemickým .；
Poznámky. I

1.Papierovína dovážaná v hárkoch, svilkoch 1 
alebo v .tvare lepenky vyclieva sa len vledy po- 1 
dia tohto čísla, ak je prerážaná, alebo ak sa pre
razí na žiado-sE stránky pod úradným dozorom. j 
2. Papierovina, obsahujúca viac ako 5Oň/o vody, | 
podlieha polovičnej sadzbe. V sporných p ripa- j 
doch treba zistif obsah vody vysušením 300 g j 
papieroviny. |
3, Nátronová buničina, dovážaná továrňami na 
výrobu iiá'lronového papveru na osvedčenie Ob
chodnej a priemyselnej komory v Bratislave do 
31.decembra 1942 .............................................

Lepenka, tiež pokrývky na podlahu z lepenky:
a) obyčajná^ a<k váži štvorcový meter 300 gramov 

a viac.............................................................

b) lisovacie listy, lepenka bridličná, lepenka 
lesklá ......................................................

c) jemné kartóny, taktiež všetky kartóny na trené 
alebo vzorkované farbami. Liez s vylisovanými 
vzorkami.......................................................

d) pokrývky na podlahu z lepenky .
Poznámky.

1 .Železná lepenka (kartón-ferj, dovážaná to
várňami na stavbu vagónov <na dovoTovaci 出し 
pod dozorom a podTa podmienok určených 
Ministerstvom financií......................................
2 . Surová lepenka z handiei- pre potrebu továrni 
na výrobu krycej lepenky; lesklé lepenky pre po
trebu tovární na elektrotechnický materiál (elek
trické motory, transíor-mátory, kábdy, izolačný 
elektrický materiál); takzvané obuvnícke lepen
ky pre potrebu tovární na výrobu obuvi; všetko 
na osvedčenie príslušnej Obchodnej a priemysel
nej komory..........................................................

Lepenka dechtovaná a kamenná .

Poznámky.
1 .Nepieskovaná, dechtom alebo asfaltom im
pregnovaná lepenka, s vylisovanými drážkami po 
šírke (drážkovaná stavebná lepenlea).
2 . Dechtovaná lepenka na výrobu pokrývok na 
podlahu na povolenie Ministerstva financií do 31. 
decembra 1942 ....................................................

Coln6 udzba 
všeobecná 

za 100 kg 
30.—

bez cla

108.— 
z hrubej váhy

108.— 
z hrubej váhy

250.—
600.—

bez cla 
120.— 

z hrubej váhy

10.—

bez cla

Papier :
Papier balíiací, ak váži štvorcový meter aspoň 30 

gramov:
a) nefarbený . 90.— 

z hrubej váhy
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Poznámka. Paípieff viskózový (celofánový 
bez ohľadu na svoju inakšiu povahu,. . .

Sユdzobn6 Colná sadzba
čí^lo všeobecná __

za 100 ké
b) farbený v papierovine alebo deditovaný . . 120,—

Poznámka. Papier z nalronovej buničiny
do 31.decembra 1942 ................................................... bez cla

288. Papier pijavý:
a) obyčajný, nefarbený ... ... 110.—
b) jemný, tiež pijavé kartó'iiy . ... 210.—
c) vzorkované lisovaný (pijavý damask) . . 210.—

289. Papier na kre&ïenie, lepenlea maliarska, papier mado-
tlačový............................................................................................ 400.—

290. Papier peistrý, tiež lakovaný a bielo natrený papier:
a) hladký.................................................................................... 100.—
b) vzorkované lisovaný, rapavý alebo rýhovaný 200.—

291- Papier pergamenový:
a) pravý.................................................................................... 300.—
b] nepravý............................................................................ 400.—

1.000.—

292.

293.

294.

Papier pripravený k účelom fotografickým:
a) necitlivý (papier albumínovýf želatínový, p“ 

mentový atď.).....................................................
b) citlivý................................. ..........................................

Iné papiere chemické:
ユ)karbónový a inciifový..........................................
b) ostatné . ..........................................

Papier zlalý a strieborný a papier so zlaitými a strie 
hornými vzorkami (pravý alebo nepravý, tiež brou 
zovaný), papier čipkový a podobný papier preca 
žaný...........................................................................................

400.—
600.—

600.—
300.—

600.—

295.
296.

297.

Poznámka. Pruhy z jednoduchého zlatého 
a strieborného papieru s hladkými, priamočiarýim 
okrajmi, tiež vo svítkoch, vyclievajú sa podlá čis 
294; zúbkované pruhy zo zlaitého a strieborného 
papieru, všetky kašované pruhy z týchto druhov 
papieru, ako aj všetky pruhy z čipkového papieru 
a z podobného papieru prerážaného, tiež vo 
svitkoch, vyclievajú sa však podlá čĺs. 299 ako 
prepychový tovar papierový.

Čalúny.........................................
Papier výslovne nemenovaný:

a) hladký:
L novinový papier tlačiarsky v ko>túčoch . .
2. papier cigaretový a hodvábny .... 
3. ostatný  

b) linkovaný  
c) vzorkované lisovaný, krepovaný, rýhovaný 

alebo rapa-vý  
Poznámka. Papier z nátronovej buničiny 

do 3】•decejnbra 1942 ..........................................
Papier a lepenka, podložené alebo preložené plát
nom (tiež bavlneným); podšivlca z papieru do klobú
kov, tiež povlečená labkou..................................................

420.—

100.— 
180.—
180.— 
200.—

360.—

300.—
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Sadzobné 
čísla

298.

299.

300.

Papierový tovar；
Tlačivá, oznámenia a plakaly:

a) dvoj- alebo viacfarebné alebo potlačené zla
tom alebo striebrom alebo zhotovené spôso
bom fotomechanickým......................................

b) iné:
1 .z viskózového papieru..................................
2 . ostatné , ....................................................

Papierový tovar prepychový, výslovne nemenované 
hromadné výrobky obrázkovej Liace, hračky, všetky 
tieto predmety tiež spojené s obyčajnými alebo jem
nými hmotami; papierová bielizeň; kvety a ich sú- 
čiaiStký z papieru:

a) pohládnice a blahoprajné lístky .
b] ostatné............................................

Poznámky.
L Tovar tohto čísla, spojený s veTmí jemnými 
hmotami, vy eli eva sa podle čís. 300 d).
2, Hlavičky na bábky a hlasy do bQbuk a zvie- 
ratok....................................................................................

1

Tovar z papieru, lepenky alebo papieroviny, vý
slovne nemenovaný:

a) z papierovíny, lepenky, papieru, okrem z pa
pieru čísla 290 b), 294 a 296 c):
1. listy k strojom Verdolovým ,
2. prúžky z viskózového papieru v šírke naj- 

viac 6 cm................................ .......
3. umelé črevá z viskózového papieru .
4. iný tovar z viskózového papieru . . .
5. ostatný . .....................................

b) z papieru alebo s papierom čísla 290 b), 294 
a 296 c)t potom všetok tovar s obrázka mi ale- 
bo s maľbami:
1 .prúžky z viskózového papieru v šírke naj

viac 6 cm; nádoby, tuby a iné obaly z pa- 
rafinovaného papieru........................

2 . ostatný................................................................
Pozná m. k a. Tovar, ktorý patri do pol. a) 
a b) môže byť tiež spojený s obyčajnými 
hmotami.

c) spojený s jemnými hmotami alebo s knihár
skym plátnom......................................................

d) spojený s veïmi jemnými hmotami . . .
Poznámka. Sem patria hlavne tiež výrob

ky lepenkové a 'knihárske (škatule, puzdrá, dosky 
na spisy, dosky na knihy a na albumy, súčiastky 
albumov, hotové albumyt kordekcionované alebo 
prepychové kalendáre, zápisníky) záznamné kniž
ky, písacie sošity atď.))okrem viazaných kníh, 
zemepisných máp, časopisov a hudobnín, ktoré 
patria do čís. 647.

Colní sadzba 
všeobecní 

za 100 kg

900.—

1,200.—
400.—

500.—
1.000.—

300.—

72.—

324.—
1.000.—
1.200.—

600.—

324.—
1.200--

1.500 —
2.000 —
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Sadzobné 
číslo

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

Výrobky formované z kamennej lepenky, asfaltu a 
podobných látok:

a) nenatrené, nelakované, tiež spojené s drevom 
alebo železom:
1. z lepenky alebo z papieru, napojených ume

lou živicou..............................................................
2. z textilných látok, napojených umelou ži  

vicou......................................................................
*

3. ostatné ............................................................................
b) iné| tiež spojené s obyčajnými hniolamí:

1 .cievky pre priadelne .
2 . ostatné.......................................................................  *
Poznámka, Výrobky lormované, spojené 

6 jemnými alebo veľmi jemnými hmatami, vyclie
vajú sa podľa čĺs. 300 c) a d), hračky a podobné 
predmety z kamennej lepenky a'td. podlá čĺs, 299,

Hracie karty....................................................................................
Poznámka. Z hracích karát iLreba zaplatiť 

kolok zo spotreby podľa platných predpisov a 
prehlasovať ich podľa počtu hier a druhu i ako
sti karát.

Tovar tejto triedy, vystrojený drahými kovmi: 
a) zlatom.................................................... -
b) striebrom ... . •

XXX. Kaučuk, gut ap e r č a a iné 
chemicky vyrobené náhrady 
kaučuku ako a j tovar z nich.

Kaučuk, gutaperča (tiež balaita), prírodné alebo či- 
I stené; odpadky z nich, staré opotrebované kusy to- 
I varu z nich vyrobeného; obrodený (regenerovaný) 

kaučuk z kaučukových odpadkov (guma Mitchelová) 
! Kaučukové roztoky...................................................................

Poznámka. Roztoky kaučuku v benzíne, 
I dovážané lovárňami na výrobu máčaného tovaru

I bez švov na dovolovací list, pod dozorom a podľa
j podmienok určených Mínísters-tvom financií . .

I Kaučukové cesto:
a) faktís a iné chemicky vyrobené náhrady kau

čuku .............................................................................
b) o&tatn©...........................................................................

Kaučukové vlákna neopradené (tiež ploché, najviac 
； 3 mm široké)..................................................................................  
i Dosky nevulkanizované, krájané, rozstierané, rozvá-

Tané (patentné dosky):
a) tenšie ako 2 mm..........................................................  

b) ostatné...........................................................................
Tovar výslovne nemenovaný z patentných dosák, 

' vulkanizovaný alebo nevulkanizovaný, tiež spojený 
i 6 obyčajnými ailebo jemnýnu hmotami ....

ColnA sadzba 
všeobecná 

za 100 kF

360.—

600.—
300l

100l
600.—

3.500•一

25,500.—
18,000.—

bez cla
120.—

bez cla

bez cla
70.—

36.—

500.—
300.—

1.000.—
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SndzobM 
čhlo J
310.

311

312.

313.

Detské hračky z mäkkého kaučuku( tiež spojene 
s obyčajnými alebo jemnými hmolami .
Obuv, tiež spojená s tovarom textilným všetkého 
druhu alebo s inými hmolanú:

a) gaiose a snehovky.....................................
b) (½t-atné.........................................................

Tovar z mäkkého kaučuku, výslovne nemenovaný, 
tiež spojený s obyčajnými alebo jemnými hmo'lami . 
Tvrdá guma (tvrdosti rohu alebo kože) v doskáchl 
tyčiach a trubkách, tiež leštená, avšak dalq ne
opracovaná ..................................................................

314.

315.

Tovar z tvrdej gumy, výslovne nemenovaný: 
a) hrubo lisovaný, s paitmými švami po lisovaní 
b) iný, tiež spojený s obyčajnými alebo jemnými 

hmotami . ................................
Tkaniny a stávkové látky kaučukom potiahnuté, na
pustené, potre»té alebo vnstvárni kaučuku medzi se
bou opojené, z týchto pradív:

a) z hodvábuf z hodvábu floretového alebo ume
lého, celkom alebo čiastočne.....................

b) z iných látok textilných, tiež z umelej striže; 
z plsti.............................................................
Poznámka. Tkaniny napustené kaučukom, 

dovážané továrňami ni výrobu obuvi na potvrde
nie Obchodnej a priemyselnej komory v Brati
slave .........................................................................

316.

317.

318.

Pružné tkaniny, pružný tovar stávkový a prámový, 
z týchto pradív:

a) z hodvábu, z hodvábu floretového alebo ume
lého, celkom alebo čiastočne.....................

b) z iných látok textilnýchj li&ž z umelej slxiže . 
Odev a iné predmety kanfekcionované lepením, ši
tím a podobným spôsobom z látok v čís. 315 a 316 
menovaných vyclievajú sa ako tieto látky s 2O°/o 
colnou prirážkou.

Poznámka. Hlasy do bábik a zvieratok . 
Kaučukový tovar spojený s veïmi jemnými hmotami

319. Kaučukový tovar vystrojený drahými kovmi: 
i a) zlatom.......................................

i b) striebrom...............................................

320. Technické potreby:
a) hadice z kaučuku alebo s kaučukom, tiež s po

vlakmi z tkanín alebo s drôtenými vložkami
Poznámka. Hadice z patentných dosák 

vyclievajú sa podfa čís. 309.
b) upchávky......................... .
c) hnacie remene .
d) pneumatiky (duše a plášte) .

1059

Colní sadzba 
všeobecná 

za 100 kg

2.000,—

600.—
1.200.—

650.—

300.—

600.—

1.200.—

3.000.—

1.300.一・

50.—

1.500.-
1.200.—

300,- 
3.600.—

25.500.-
18.000.—

600 一

600,— 
600,— 
600.—
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Sadzobné 
tislo

e) izolačná hmota z patentných dosák, tiež vul
kanizovaná ..................................................... ........

f) predmety pre technické a elektrotechnické 
účely, pre prístroje a nástroje atď. z tvrdej 
gumy, okrem vecí z tvrdej gumy hrubo lisova
ných, ktoré patria do sadz. pol. 314a)・ ‚ .

Poznámka. Na stavbu telefónov a mi
krofónov na dovoFovací list, pod dozorom a 
podľa podmienok určených Ministerstvom fi
nancií ..................................................................

g) kaučukové podložky potlačovacie a íiné tech
nické potreby výslovne nemenované . .

Colná sa&ba 
všeobecná 

za 100 kg

600.—

600.—

bez cla

600.—

321.

322.

323.

324.

325.

326.

XXXI. Voskované plátno 
a tovar z neho.

Voskované plátno, hrubé, nepotlačené; plátno asfal- 
tované............................................................................................ 
Vozové plachty a iné prikrývky z hrubých látok, 
chemicky preparované v tkanine alebo v priadzi aie- 
bo na trené oleiom, dechtom alebo tukovou smesou 
alebo týmito látkami napustené..........................................  

Pokrývky na podlahu z voskovaného plátna, linolea;, 
kamptulíkonu a z podobných smesí:

a) až 2 mm hrubé...........................................................
b) hrubšie ako 2 mm....................................................  

Knihárske plátno...................................................................  

Voskované plátno výslovne neimenovajné, tíež vosko
vaný muselía a voskovaná dykyta:

a) tovar metrový s neohraničeným vzorom . .
b) tovar zhotovený na určitú mieru alebo tovar 

metrový s ohraničeným, vzorom .

Tovar z voskovaného plátna, voskovaného mušelínu 
a z voskovanej dykyty, okrem tovaru sedlárskeho, 
remenárskeho a brašníarskeho：

a) tiež spojený s obyčajnými alebo jemnými hmo
tami ............................................................................

b) spojený s veľmi jemnými hmotami . . .

360.—

1.200.—

1.350.—
600.—
100.—

1.875.—

2.125.—

2.000.—
3.800.—

327. Tovar tejto triedy vystrojený drahými kovmi: 
a) zlatom.........................................................  
b) striebrom..................................................

25.500.—
18.000.—

328.

XXXII. Kože vyrobené a 
kožený tovar.

K o ž e :

Koža hovädzia a konská, vyrobená na spôsob po- 
došvíc (tiež na hnacie remene):

a) c hrbatý (croupons):
1 .čiuené trieslom . .
2 . činené minerálnou fiofou .

750.—
1.000一
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Sadzobné 
číslo

329.

330.
331.

332.

333.

334.

335.

336.
337.

b) i-ná (okrem kože odpadkovej)：
1 .Činená tTÍeslom............................................
2 . cinená minerálnou soľou........................  

c] 'koža odpadková...................................................

Koža hovädzia a konská, vyrobená inak ako na spô
sob podošvíc, tiež úplne upravená, avšak nelakovaná:

a) farby prírodnej aileibo čierna.............................  
b) iná..................................................................................

Koža [Macia, okrem kože lakovanej .
• Koža capia, kozia a kozľacia, vyrobená, tiež polleaá, 

nela-rbená, bez dalGej úpravy , 
Koža ovčia a jahňacia, vyrobená, nefarbená, bez daL 
šej úpravy:

a) po rube poltená.................................................... 
b) iná...................................................................................

Poznámka. Ovčia a jahňacia koža len ne
činená, bez ďalšej úpravy, dovážaná na osobitné 
povolenie na výrobu usní určených pre brašniar- 
stvo, ozdobníctvo, kniháns-tvo ald“ avšak s vy
lúčením koži určených ma výrobu obuvi a ruka
víc podfa podmienok určených Ministerstvom 
financií...........................................................................

Koža capia, kozia -a kozíacia, upravená, okrem ko
že imkavíčkárskej a kože lakovanej.............................
Koža ovčia a jahňacia, upravená, okrem Iľože ruka
vičkárskej a kože lakovanej.............................................
Koža rúkavičkárska všetkých druhov .

Poznámka. Rukavičkárska koža, vyveze
ná na farbenie a po farbení dovezená na dovo- 
Tovací list ipod dozorom a podľa podmienok urče
ných Ministerstvom financií.....................................

Lakovaná koža všetkých druhov..............................
Koža výslovne nemeßôvaná; pergamen;

a) svinská koža; pergamen.....................................  
b) koža vtákov, plazov, obojživelníkov a rýb 
c) ostatné ...................................................................

Poznámky,
1.Odrezky a iné odpadky usní Čís, 329, 330, 

333—337 ..............................................................
2. Predmety vykrojené z kože, odkrojky a pruhy 

koえ風 ktoré boly vyrobené stmelením, vrezaním 
alebo výkrojom okrás, diarkovaním, prešíva- 
lúni, šitím atdM vyclievajú 5a ako kožený to
var výslovne nemenovaný čísla 342, ak colný 
sadzobník inak neurčuje.

Colná sadzba
všeobecná 

za 100 k?

650.- 
750，— 
350.—

800.一 
1.100.— 
1.500.—

200.—

280.—
600.—

100.—

1.800.—

1.000 —
860•一

320.一 
800l

700.—
1400.—
1.000.—

215.—

338.

Ko ž ený tovar :
Tovar sedlársky a remenàirsky, ti'už spojený s inými 
hmotami:

a) bez kovových -súčiaslck alebo 6 kovaním, 
prackatni, krúzkaniif oblúčkami a inými sú-
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Sadzobné 
číslo

352.

353.

354.

355.

356.

Drevené lišty (ca nábytok, na rámy atď.):
a) hladké a'lebo profilované:

1. surové............................................................................
2. morené, farbené, pokostované, lakované, po
dávané, leštené, taktiež všetky listy dýhované 
3. pokladané hmotou alebo s okrasami z hmaty, 

s vykrúženými alebo vytlačenými ornamen
tami ......................................................................

4. bronzované, zlátené, strieb-rené, jemne ma- 
fované............................................ ........

b) jemne prelamované( vyrezávané alebo vykla
dané ..............................................................................

am
2:a
 b
 
c

Ra
36

(na obrazy, zrkadlá atď.), ak nepatria do čĺs.

■z drevených líšt čĺs. 352 a/1 a 2
z drevených líšt čĺs, 352 a/3 . .
z drevených líšt čĺs. 352 a/4 a b).

Palice drevené alebo rákosové:
a) zhruba opracované, surové, tiež na konci 

okované ..................................................... .
b) zhruba opracavané, morené, farbené, pokos Lo- 

vané( lakované alebo leštené) tiež na konci 
okované ..........

c) jemne opracované, taktiež všetky palice spo
jené s obyčajnými hmotami (okrem palíc na 
konci okovaných).....................................................

d) spojené 6 jemnými hmotami..................................
e) opletené pradivami alebo črevovými strunami 
f) spojené s veľmi jemnými hmotami .

Drevené hračky：
a) hrubé, len hobľovanéf vyrezávané alebo íolcá- 

rené, surové, bez spojenia s inými hmottanii
b) jemne pracované, suravé, taktiež všetky hrač

ky morené, farbené, lakované, leštené, maľo
vané, tiež spojené 6 obyčajnými hmotami •

c) spojené s jemnými hmotami..................................
d) spojené s veTmi jemnými hmotami ....

Poznámka. Hračky z iných surovín, rez
bárskych tejto triedy vyclievajú sa ako tovar 
z týchto lalok.

Tovar výslovne nemenovaný z obyčajného dreva, tiež 
hobrovaný (hladko alebo profilovane), zhruba toká- 
rený alebo zhruba vyrezávaný, tiež sglejený, spáro
vaný alebo iným spôsobom sostavený;

a) surový, nespojený s inými hmctami:
1 .z mäkkého dreva :

a) ciev¾y až do dĺžky 70 min
z

Colná eadzba 
vSeobecnA =ー 一 ・= 

za 100 kg

130.—

250•—

600.—

800.—

tOOO.—

400.—
800.—

1.300.—

50.—

450.—

900.—
1.500.—
2.400.—
4.800.—

100.—

400.—
800.—

2.000.—

100.— 
hrubej váhy
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Sadzobné 
euio

Colná sadzba
vEeobecnä

357.

358.

359.

360.

361.

仍 os'latný . .

2, z tvrdého dreva alebo dýhovaný (obyčajným 
drevom). ..........................................................

b) surový, okovaný alebo inak spojený so žele
zom alebo s inými obecnými kovmi:
1 .z mäkkého dreva...........................................
2 . z tvrdého dreva alebo dýhひvaný (obyčajným 

drevom)............................................................
c) morený, farbený, pokostovamý, lakovaný, le

štený, taktiež všetok tovar epojený 6 kožou 
alebo s obyčajnými hmotami, okrem tovaru za
radeného pod položkou b):
1 .z mäkkého dreva............................................

2. z tvrdého dreva alebo dýhovaný (obyčajným 
drevom)......................................... 

Tov-ar výslovne nemenovamý z ienmého dreva alebo 
■takýmto drevom dýhovaný, tiež hobíovaný (hlaidko 
alebo proföLovane), zhruba tokárený alebo zhruba vy- 
rezávAný( tiež*  sglejený 虱?bo iným spôsobom so
stavený;

a) surový, tiež okovaný alebo inak spojený so že
lezom alebo s inými obecnými kovmi . •

b) morený, farbený, pokostovaný, lakovaný, le
štený, taktiež všetok tovar spojený 6 kožou 
aüebo s obyčajnými hmotanni, okrem tovaru za
radeného pod položkou a)........................  

Tovar drevený výslovne nemenovaný, jemne tolcá- 
rcný, taktiež všetok tovar 6 vypálenými, vytlačenými 
alebo vykrúženými omamentaimi, tiež spojený s ko
žou alebo s -obyčajnými hmotami; vypchávaný tovar 
bez povlaku..........................................................................  
Tovar drevený výslovne nemenovaný, jemne prela- 
movaný alebo vyrezávaný; drevený tovar pozlátenýi 
postriebrený alebo pobronzovaný (okrem drevených 
líšt a rámov) ; drevený tovar jemne maľovaný; dre
vený tovar výslovne nemenovaný, spojený s jemnými 
hmotami, ukrem kože a povlakov z 'tovaru 'textilného. 
Tovar drevený výslovne nemenovaný, vykladaný (ba
iova práca, intarzia, drevená mozaika); drevený to
var výslovne nemenovaný, hocičim povlečený ..... ,

Poznámka. Tovar drevený výslovne ne- 
nienovaný, spojený s veľmi jemnými hmobami, vy- 
clieva 6a podľa čís. 362 b).

Tovar výslovne nemenovaný z iných surovín tokár- 
skych a rezbárskych než z dreva:

a) z rastlinných látok rezbárskych, výslovne ne
menovaných (okrem gombíkov z orechov are- 
lcových( kamenáčov a pod.), tiež spojený s oby- 
-čajnýimd hmoLamí.............................................

b) z kostí, z rohu a z iných živočíšnych látok rez
bárskych pod položkou e) nemenovaných, tiež 
spojený s obyčajnými alebo jemnými hmobanu:

za 100 k£
200.— 

z hrubej váhy

300.—

250.—

400.—

300.—

500.—

400,—

550.—

600.—

800.—

1.000.-"

350.—
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Sadzobní 
číslo

362.

363.
364.
365.
366.

L kostice z rohu . ..........................................
2. iné predmety...........................................................
Poznámka. PodTa čís. 361 b/2 vyclievajú sa 

tiež gombíky z orechov arekových, kamenáčov a 
pod.
c) z moreltej peny, lávy, celuloidu a z podobných 

umelých surovín rezbárskych [okrem tovaru 
z napodobnenín látok menovaných pod polož
kou d) a e)], tiež spojený s obyčajnými aJie：bo 
inými jemnými hmotami:
1.osvetlené filmy hocakého druhu a neosve- 
tlené filmy iné ako kinematografické , . .
2. ostatný...........................................................................

Poznámky.
1 .Neosvetlené filmy kinematografické . . ,
2 . Polotovaryf ktoré patria do sadz. pol.361 c)( 

k ďalšiemu spracovaniu upravené .
d] z pravého alebo napodobneného jantáru, ga- 

gaiu, tiež spojený s obyčajnými, jemnými alebo 
š inými veľmi jemnými hmo'lami . ; . .

e) 2 pravej alebo napodobnenej slonoviny, perleti, 
■koryínačiny, tiež spojený s obyčajnými, jem
nými alebo inými veľmi jemnými hmotami .. .

Poznámky, »
L Polotovary, ktoré patria do čís. 361 b/2, d) 

a e), k dalšiemu spracovaniu upravené .. .
2. Tovar čis. 361 a), spojený s jemnými hmo- 

.tanu, vyclieva s>a podľa b/2, spojený s veľmi 
jemnými hmotami podľa po-ložky d); podľa 
tejto položky [361 d)] vyclieva sa tiež tovar 
čís. 361 b) a c), ak je spojený s veľmi jemný
mi hmolami.

Galanterný tovar (drobn6st:ky [nippes] a 'toaletné 
predmety):

a) z dreva alebo z látok rezbárskych, ktoré patria 
do čís. 361 a), tiež spojený s obyčajnými alebo 
s jemnými hmotami.............................................

b) ten istý tovar, spojený s vermi jemnými hmo  
lamí............................................................ ........

*

Korková drvina, korková múčka a korok v kockách 
Korok v doskách a kotúčoch..................................................  
Korkové tehly..........................................................................  
Korkové zátky, podošvy a podobný tovar, tiež spo
jený s obyčajnými hmotami................................................  
Poznámky,
1 .Korkový tovar, spojený s jemnými al ebo vermi 

jemnými hmotami, vyclieva sa podľa čís. 362 a), 
po prípade b).

2 . Nové korkové zátky, po dĺžke rozrezané, ako i po
užité korkové zátky, dovážané za účelom zošľach-

Colná sadzba 
všeobecná 

za 100 ké 
400.— 
700L

750L 
1500L

360L

500l

2.000. 一

2.500.—

240.-

900.—

1,500.—
12.—
24.—
50.—

150.—
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Sadzobné 
C išlo

Colná sadzba 
víeobecoí

lenia vínnej révy výrobcom! za podmienok pred
písaných Minis terstvom financií............................

za 100 kg 

bez cla

367. • Tovar tejto triedy, vystrojený drahými kovmi: 
a) zlatom ..................................................... .
b) striebrom.....................................................

15.000 —
10.000.—

XXXV： Sklo a sklený tovar.

368.

369.

Sklovina; smaltovina a poleva (glazúra); sklo rozo- 
mleté (sklený prášok)....................................................  
Sklené tyčinky, sklené doštičky a sklené rúrky bez . 
ohľadu ma larbu (používané na výrobu perál, na ume
lé vyfukovanie a >na výrobu gombíkov),

bez cla

36.—

一 Sklo duté:

370. Duté sklo obyčajné( t. j. nebrúsené, nevzorkované( 
nezabrúsené, nelisované:

a) prírodmej farby, ni'e všaík biele . •

b) biele, tiež polobiele (priehradné). .

c) farebné (v hmote farbené alebo vrstvené). .
Poznámka. Sklené balóny a demižóny o 

obsahu nad 5 litrov....................................................

65.— 
z hrubej váhy 

130.— 
z hrubej váhy 

300-—

bez cla
37Í. Duté sklo so zátkami len zabrúsenými alebo s obrú

senými dnami a krajmi:
a) prírodnej farby alebo biele (priehľadné). .

b) farebné (v hmote farbené alebo vrstvené). ,

130.— 
z hrubej váhy

300.—

372.

373.

374.

Duté sklo rafinované:
a) leptané, brúsené, vzoŕkovanéf zabrúsené alebo 

vyrezávané: ヽ

1 .prírodnej farby alebo biele (priehladné). .
2 . farebné (v hmote farbené alebo vrstvené).

b) malované, zlátené, striebrené.............................
c) sklom opradené alebo sklom pokladané . . 

Sklené baňky (hrušky) pre elektrické žiarovky . . 

Lisované a masívne sklo výslovne nemenované:
a] surové, tiež so za)lavenými okrajmi, tiež s obrú

senými okrajmi alebo dnami-, prírodnej farby 
alebo biele (priehTadné).....................................

b) iné (farbené, maTované atd.)..............................

260.—
300.—

i 300.—
300.—
390.-

260.- 
300* —

Sklo tabuľové:

375. Sklo zrkadlové a tabuľové výslovne nemenované, 
surové, nebrúsené, neleštené, nevzorko-vané, nepokla
dané, nefarbené:

a) zrkadlové sklo liate ailebo fúkané; surové sklo
lia Le hrubšie ako 5 mm.................................... 32.一
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Sadzobné 
číslo

376.

377.

378, 
379.

380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

b) tabuľové sklo a surové sklo liate hrubé 5 mm 
a 'tenšie, ak merá obvod jednollivej tabule:
1, 240 cm alebo menej..................................................

2. viac ako 240 cm až 400 cm . .

3. viac aku 400 cm . .

Sklo zrkadlové a tabuľové výslovne nemenované, 
farbené, nebrúsené, neleštené, nevzorkované, nepo
kladané ...........................................................................................

Sklo zrkadlové a tabuľové výslovne nemenované, 
brúsené) leštené, vzorkované, ohýbané, tiež farbené 
a加bo vrstvené:

a) nefacetované, nepokladané . . .

b) facetované, ale nepokladané; sklo katedrálne,
■tiež biele...........................................................................

c) pokladané...........................................................................
Poznámka. Zrkadlové a tabuľové sklo ma- 

Tovanéf zlátené alebo striebrené, tiež vzorkované 
naneeením alebo*  vpálením farieb, vyolíe” sa po
dľa čís. 377 c).

Zarámované zrkadlá...................................................................
Drôtové sklo (liate tabule alebo dosky s drôtenou 
vložkou)..................................................................
Suché dosky fotografické, citlivé ..........................................

Optické sklo surové, na šošovky nevybrúsené, v ku- 
soch( 'tabuliach alebo a'ko šošovky, liate, lisované 
alebo rezané, tiež pribrúsené, biele alebo farebné:

a) v kusoch...........................................................................
b) ostatné...........................................................................

Skielka hodinkové, sklá do okuliarov a iné sklá optic
ké, brúsené ...................................................................................

Sklené perly:
a) z bieleho aleibo farebného skla, avšak nemaJo- 

vané( nezlátené, neslriebrené , . . . .
b) maľované, siatene, striebrené..................................
c) napodobneniny pravých perál.................................

Sklené ovesky na histry atď,( masivné( tiež farebné, 
brúsené, s očkami alebo bez nich..................................

Sklené gombíky s očkami alebo bez nich, sklené 
koraly, sklené guľôčky, sklené krapaje, tiež z fa
rebného skla:

a) nemafované, nezlátené, nestriebrené .
b) maľované, zlátené( striebrené ... .

Nepravé kamene nezasadené .... .

Co'lná sadzba 
víeobeená_

za 100 kg

200.— 
z hrubej váhy

176.—
z hrubej váhy

208.— 
z hrubej váhy

384.— 
z hrubej váhy

448.— 
z hrubej váhy

480.— 
z hrubej váhy

528.— 
z hrubej váhy

640.—
384.— 

z hrubej váhy
900.— 

z hrubej váhy

25.—
90.— 

z hrubej váhy

2.340.—

100.— 
,390.—

3.120.—

65.—

65 •—■
390.—
390.—
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Sadzobná 
číslo

387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

Sklené náramky a náhrdelníky; predmety zo skle
ných perál (okrem napodobnemin pravých perál),z ne
pravých kameňov, zo sklených doštičiek, skleného 
pradiva a pod., tiež spojené 6 obyčajnými alebo jem
nými hmotami............................. ...................................

Sklený a smaltový tovar výslovne nemenovaný;
a) bíeš spojený s inými hmatami ako menovanými 

ipod položkou b) až d):
1. hračky...........................................  .
2. vložky do ízoláčných IHaš...........................
3. ostatný..................................................................

b) spojený 6 kaudukonif kožou alebo s neponiklo- 
vanými súčiastkami zo železa alebo z obecných 
kovov:
1. hračky................................................................
2. vložky do izolačných fliaš.............................
3. ostatný...................................................................

c) spojený s inými jemnými hmotami . 
d) spojený s veTmi jemnýmil hmotami, 

Umelé zuby Devystrojené drahými kovmi . .

Tovar tejto triedy, vystrojený drahými kovmi: 
a) zlajtom....................................................  
b) striebrom ....................... .

ColnA sdzba 
vSeobecnA ーー

za 100 kg

1.560* —

1.440.一
600•一
468.一

1.440•一
600.—
936.—

1,560.-
3.120.—
4.800.—

13,600ĺ
9.600«一

XXXVI. Tovar kamenný, z kameňat nepá
lených zemín, cementu a k am e nn ej 

s m e s i.

Kamene na viacej ako trooh stranách pílou rezané, 
inak však hrubé alebo len z hrubá osekané; kamenné 
dosky hrubšie ako 16 cm, iba pílau rezané alebo 
štiepané .........................................................................

Ohňovzdorné kamene kremencové tvaru tehiel, ose
kané alebo pílou rezané:

a) kusy do 5 kg ..
b) kusy nad 5 kg . •

Bridlica:
a) dosky len narezané............................................
b) bridlica pokrývačská a iná tabuTko-vá , . 
c) ďalej opracovaná, üez brúsená, čiemen  lin

kovaná, tiež v rámci zo surového dreva . .
*

Kamenné dnsky 16 cm hrubé alebo tenšie (okrem 
dosák bridlicových a kameňov litografických):

a) surové (osekané, šldepané, pilou rezané):
1,z ikameňov nemenovaných pod 2, a 3., .
2. z alabastru, mramoru a. serpentínu . , .
3. zo žuly, porfyru, syenitu a podobných 

tvrdých kameňov......................................

3，—

3l 
5

6l
7.50

55,—

10-
20.-

15.-
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Sadzobné 
číslo

Colná sadzba 
vfieobecná 

za 100 ké

395.

396.

397.

398.

b) ďalej opracované, tiež brúsené alebo leštené í
1. z kameňov nemenovaných pod 2, a 3.. .
2. z alabasiíru, mramoru a serpentínu . . .
3. zo žuly, porfyru, syenitu a podobných 

tvrdých kameňov.............................................

Predmety výslovne nemenované z kameňov, ktoré 
nie sú v nasledujúcich dvoch číslach menované:

a] osekan% pílou rezané alebo zrnovákom opra
cované:
1,jednoducho profilované alebo jednoducho 

opracované, inekrúžené..................................
2. inak profilované, ornamentované alebo krú

žené ................................................................  
b) úplne alebo čiastočne brúsené, leštenéf zláte

né alebo strieibrené...................................................

Predmety výslovne nemenované z alabastru, mramo
ru a serpentínu： ヽ

a) osekané, pílou rezané alebo zmováikom oprar 
cavané:
1 .jednoducho profilované alebo jednoducho 

opracovanéi snekrúžejié..................................
2 . inak profilované, ornamentované alebo krú

žené .............................................................
b) úplne alebo čiastočne brúsené, leštené, zláte

né alebo strieibrené.............................................

Predmety výslovne nemenované zo žuly, porfyru, 
syenitu a podobných tvrdých kameňov:

a) osekané, pílou rezané alebo zmovákom opra
cované:
1 .jednoducho profilované alebo jednoducho 

opracované, nekriizené ........ ..........................
2 , inak profilované, ornamentované alebo krú

žené .....................................................................
b) úplne alebo čiastočne brúsené, lestené^ zláte

né alebo s-trierbrené.............................................  
Poznámka. Predmety čís. 395 a/2, 395 b), 

396 a 397 môžu byf spojené tiež s drevom alebo 
so súčiastkami zo železa alebo z iných obecných 
kovov hrubo opracovanými. Predmety čís. 395 a/í, 
spojené s uvedenými hmotami, patria teda do 
čís. 395 a/2.

Hmoty izolačné z kremienky premiešanej azbestomf 
chlpmi, divinami a pod.:

aj strusková vlna...................................................................
b) ostatné...........................................................................

Poznámka. Formované izolačné hmoty 
z leriemenky vyclievajú sa ako korkové tehly po
dľa čís. 365.

20.—
55・ー

65.—

6.—

15.—

80.—

20,—

30.—

200.一

20.—

30.—

100.—

bez cla
40•—
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Sadzobné 
číslo

399.

400.

40L

402.

403.

404.

405.

406.
407.

408.

409.

410.

411.

Colná, sadzba 
všeobecná

Cement, šamotová múčka a šamolová malta: 
a) šaunatová múčka a šamotová malta . . . 
b) ostatné...........................................................

Tovar z cementu alebo sadry, výslovne nemenovæûÿ, 
tiež opojený s drevom alebo s hrubo opracovanými 
súčiastkam zo železa all&bo z iných obecných kovov: 

a) nebrúsené, nenatrené, asi lakované . . . 
b) brúsené, natrené alebo lakované .

Tovar azbestový：
a) azbestoceme!tová  bridlica a dosky . . .*
b) ostatný..................................................................

Mlynské kamene, tiež so železnými obručami alebo 
s kovovými obalnú; kamene litografické . . .

Prírodné brúsy a brúsky:
a) nespojené s inými hmotami.............................
b) spojené s drevom, železom alebo s inými obec

nými kovmi . ....... ......................................

Umelé brúsy a brúsky, tiež spojené fi drevonij žele
zom alebo s inými obecnými kovmi:

a) zo MÚrku, karbidu kremíku alebo z podobných 
tvrdých bru&idiel..............................................

b) iné...........................................................................
Nerastné čistidlá, brúsidlá a leštidlá, upravemé pre 
drobný1 predaj..................................................................  
Papier na brúsenie..........................................................  
Plátno na brúseni'e, pásy a pod.......................................

Kamenný tovar jemný,七 j. predmety prepychové 
(ťažidlá, svietniky, misky, kalamáre a podobné drob
nosti [nippes]; sochyt poprsia, figúry zvieracie a iné 
plastické výrobky až do 5 kg váhy), hračky; všetky 
tieto predmety tiež spojené s obyčajnými hmotami .

Kamenný tovar spojený s inými hmotami, ak sa 
nebral zreleT na laiké spojenie v iných číslach tejto 
triedy:

a) 6 obyčajnými hmotami............................................
b) s jemnými hmotami
c) s velini jemnými hmotami....................................

Tovar tejto triedy, vystrojený drahými kovmi: 
a) zlaitouR .
b) alriebrom....................................................

za 100 kg

6.-
27.—

36.—
70.—

180.—
100.—

9.-

9.-

56.—

100.—
50.—

40.—
50.一
80,—

800.一

500.一 
1.000.— 
2.000•一

25.500 —
18.000•一

XXXVII. Tovar hlinený.

Tehly (okrem ohňovzdorných), nepolievané:
a) dbyčajné tehly, obyčajné škridlice nedrážko-

<vané (bobrovky) a dlaždice z hliny [ilu)i nepá
lené alebo pálené, be-z ďalšej úpravy:
1 .škridlice (bobrovky)............................. .
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Sadzobnd Colná sadzba 
všeobecná
za 100 kg

2. ostatne . . ..... . 1.80
b) iné......................................................................... . 10・ー

412. Tehly (okrem ohňovzdorných)! polievané . . 24,—

413. Ohňovzdorné tehly:
a) magnezitové, chromomagnezitové ; samo to v é

tehly do 32 SK:
1.vo váhe kusu do 5 kg........................................... 20.—
2. vo váhe kusu nad 5 kg........................................... 30,—

i b) ohňovzdorné tehly iné než pod a) menované; 
šamotové tehly nad 32 SK, ak je zásielka 
sprevádzaná osvedčením výrobcu Q stupni
ohňovzdornosti........................................................... 3‚一

414. Zvonŕvky a dlaždice z obyčajnej kameniny, hrubšie
30 mm............................................................................................ 10.—

415. Hlinené rúry:
a) nepolievané, pórovité, z hmôt ohňu nevzd-o-

rujúcich (drenážne rúrky), . •一・ . 4.
b) poiEevané............................................................................ 16.一

416. Rúry z obyčajnej kameniny alebo z ohňovzdorných
hmôt ............................................................................................ 13•—

417. Obkladačky a dlaždice až 30 mm hrubé (okrem por
celánových):

a) inefpolievané:
L jednofarebné hrubšie 15 mm až 30 mm . • 12.—
2. jednofarebné 15 mm hrubé alebo tenšie . 24•—
3, viacfarebné hrubšie 15 mm až 30 mm . . 18.—
4. viacfarebné 15 nun hrubé alebo tenšie . .

b： polievané:
36,—

1.jednofarebné ン...........
2. viacfarebné, malovan6t poitlačené, mlátené

120.—

alebo s triebrea é...................................................
Poznámka : Obkladačky a dlaždice por

celánové vyclievajú sa podľa č. 424 b),

200.—

418. Stavebné okrasy (tiež -terakotové), polievané aleibo t
nepolievané................................................................................. 72.—

419. Obyčajné kachle a ich súčiastky.......................................... 36.—
420. Krivule( kelímky, mufle, vypalovačky, duvky (dyksy), 

mutvicky a podobné technické potreby; brúsy a
brúsky umelé z pálených zemín.......................................... 30.-■

421, Obyčajné nádobie hrnčiarske a tovar výslovne oe- 
menovaný z obyčajnej kameniny; čierne nádobie
z túhy........................................................................................... 30.—•

422. Obyčajné nádobie hrnčiarske z obyčajnej Kliny f arcb-
ne sa vypalujúcej...................................................................

Poznámka. Tovar menovaný v č fs, 411 až 
417a/4, 420, 421 a 422, spojený s drevom alebo 
s hrubo spracovanými súčiastkami železnými ale-

18.—

bo z iných obecných kovov.......................................... 75.—
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Sadzobné

423.

424.

425.

426.

427.

428.

429.
430.

431.

Izolačné a montovacie predmety pre elektrotechnic
ké účely, naspojené s inými hmotami:

a) biele.........................................................................
b) faTebné, s okrajom, maľované, potlačené, 

stnebrené, zlátené.....................................

Porcelán:
a) fajkové hlavičky a súčiastky fajok; hračky 

(okr&m bábkových hlavičiek) a tovar galan- 
ierný (drobnosti [nippes] a toaletné predmety):

Poznámka. Hlavičky na bábky .

1 .biele . • .
2 . farebné! s okrajom.

i

malovaué] potlačené.
striebrené, zlátené( 
nými hmolami ,

■tiež spájané 6 obyčaj-

b) ostatný:
1 .biely .,.
2 . farebný, s okrajom, malovaný, potlačený,

striebrený, zlátený] 
* nýtmí hmolami .

tiež spoj&ný s obyčaj-

Colná sadzba 
všeobecní 

za 100 kg

300.—

600.—

300.—

600.-

100.—

200.— 
bez cla

Hlinený tovar výslovne nemenovaný:
a) tovar z kameniny pre technické a hygienické 

■účely, ak nepatrí do čís. 423 .......................
b) hračky; tovar galantérny (drobnosti [nippes], 

ozdobné predmety [tiež vázy( svietniky, misy, 
krčaíhy, popolníky! kvetníky atd.]. toaletné 
predmedyji jedno- alebo ■viacfaTebné , , .

c) ostatné.......................................................................

Hlinený tovar iný (inde nezaradený), spojený:
a) g obyčajnými hmotami .....
b) s jemnými hmotami.............................. .
c) s veFmi -jemnými hmotami .... ,

Tovar tejto triedy, vystrojený drahými kovmi: 
a) zlatom   
b) striebrom . ....................................................

XXXVIH. Železo a železný tovar.
Železo a železné polotovary:

Surové železo a nekujné sliatiny železa; železo a 
oceľ, stafé polámané alebo v odpadkoch na rozta
venie a svarovanie............................................................ 
Vlkova kujnina (železo kryčné); vyliatky (ingoty). 
Brúsky (cagle) z plávkového železa a bnisky svárené 
zo železa svarn.éhof vývalky (balvany), plastiny , . 

Železo a oceT v tyčíadi, kované, valcované alebo 
fahané:

a) nefazónované..........................................................
Poznámka-. Tovar saHz. poL 431 a) zo Mia- 

tinovej Ocele alebo z ocele obsahujúcej síru a

225.—

300.—
60.—

300.—
900.—

1.800.—

13.600.一
9.600.-

bez cla
5.-

10.—

20.—



1084 S 1 o v e n ský zákonník č. 258,

Sadzoboč 
Mslo

432.

433.

434.

435.

436.
437,

Colná sadzba 
všeobecná.

fosfor dohromady najviac 0.06% na osvedčenie 
výrobcu....................................................................................

za 100 kg

10,—
b) fazónované.................................................................... 30,—
c) okrasné, omamentované.......................................... 40.—
d) upravené, ak nepatrí pod e).................................. 35.—
e) ni'klované, chromované, platované mecfou( sEa- 

tinami médi alebo hliníkom, alebo leštené . , 70.—

Plechy a platne:
a) neopracované (surové) [čierne plechy]:

1.hrubšie ako 3 mm................................................... 50.—
Poznámka. Tovar sadz. pol.432 a/1 zo slia- 

tinovej oceJe alebo z ocele obsahujúcej síru a 
fosfor dohromady najviac O.O6°/o na osvedčenie 
■výrobcu ;........................................... 10.——

2. hrubé 3 mm alebo tenšie............................  
b} hladené (drezované) alebo morené (dekapované) 
c) pocínované, pocinkované« poolovené, pomede-

né, pomosadznené, pokos<tovaiiéf brúsené ♦ .

仁
5.—

d) niklované, chromované, pliatované meďou, slia- 
Linami médi alebo hliníkom, leštené, vzorko*  
vane (faxbou alebo lisovaním), moírované, la
kované ...................................................................... 10.—

Pleohy a plaine prerážané, dierkované, hĺbené alebo 
pristrihnulé:

a) čierne plechy . . . ； . 240.—
b) hladené alebo morené (dekapované). . 235.—
c) ostatné .......................................................... . 400.—

Drót (valcovaný, vykovaný alebo ťahaný):
a) surový:

1.valcovaný alebo vykovaný.................................. bez cla
2. ťahaný........................................................................... 20.—

Poznámka. Ťahaný železný drót suro
vý, dovážaný továrňami na výrobu tovarov 
z drôtu (klincov, pletív a pod.) na osobitné po
volenie Ministerstva financií po dohode s Mi- 
nisterslvon hospodárstva.......................................... 2.—

b) poolovený, pomedený, pomoisadznený, poSosto- 
vaný............................................................................. 5.—

c) pocínovaný alebo pocinkovaný . 20.—
d) niklovaný, plaitovaný meďou, sliatinami medi 

alebo hliníkom alebo leštený............................. 20.—

Kalený drót:
a) neopracovaný (surový) . . 60.—
b) leštený alebo inak opracovaný 150.—

Železný t o v a r í 

Oceľový piesok.......................................... , 20.—

Valce z nekujnej Liatiny:
a) neopracované (surové), tiež odrhnuté . . 10.—
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Sadzobné 
Číslo

Coin厶 adzba 
všeobecná

za 100 kg
b) inak obyčajne alebo jemne opracované . . 30.—

438. Rúry a ich spojky z nekujnej liaiiny:
a) neopracované (surové), tiež odrhnulé, tiež 

asfa'Uom alebo diachtom nalrcné; pri hrúbke 
steny:
1.7 mm alebo väčšej...................................... 50 —
2，slabšej ako 7 mm......................................

b) inaile obyčajne opracované; pri hrúbke steny；
90.—

1.7 mm alebo väčšej...................................... 100,—
2. slabšej 7 min.............................................

c) jemnie opracované; pri 'hrúbke steny:
170.—

1.7 mm alebo väčšej....................................... 190.—
2. slabšej 7 mm .............................................. 220.—

439. Rúry, náe však ich spojky, z kujného železa, valco- 
一 vané alebo fahané, a：lebo z kujnej liatiny, tiež s pre- 

hnutými, priletova/nými alebo nasvarenýnu príruba.- 
mi; rúry vlnovitc:

a) neopracované (surové), tiež odrhnutét so zá
vitmi alebo s prírubami vŕtanými alebo toká*

170.—renými..................................................................
b) inak obyčajne opracované.......................... 220.—
c] jemne opracované.............................................

Poznámka. Dutá oceľ dovážaná továrňa
mi na výrobu nábytku na osvedčenie Obchodnej a 
priemyselnej komory v Bratislave; dutá oceî na"

320.—

výrobu dutých vrtákov....................................... 39.—

440. Rúry z platní a z pl s chov nilované, ielovaiié alebo 
falcované:

a) neopracované (surové) alebo obyčajne opraco
vané:
1 .dymové rúry k peciam, tiež kolená z Čier-

240.—neho plechu....................................................
2. iné.................................................................. 295.—

b) jemne opracované . . . •.......................... 400«一

441. Spojky rúr (fí'ttľngs) a príruby z kujného železa: 
a) neopracované (surové) alebo o'byčajne opraco

vané:
1.spojky rúr (filtings). . 280.—
2. príruby . .

b) jemne opracované:
215.一

1.spojky rúr (fitlings)....................................... 380.—
2. príruby........................................................... 290 —

442. Železné koíišlrulccíe (hotové v celku alebo ich hotové 
súčiastky) zo želeizných alebo oceľových tyčí, z ple
chu alebo z platní, nilované, skratkami alebo inak
spojené, tiež zhruba na trené...................................... 150.一

443. Sudy železnú, tiež plechové:
a) nitovattié, lisované, falcované, lelované, svaro- 

vané, tiež zhruba naitrené.......................... *
1 100-—
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Sadzobné 
Eíslo

444.

445.

-446.

447.

448.

449.

450.

-451.

b) inak obyčajne alebo jemne opracované, tiež 
spojené s obyčajnými hmotami.............................

Kotlársky tovar, kovaný, niiovaný, lisovaný, okrem 
tovaru, ktorý patrí do triedy XL.:

a) obyčajne opracovaný..................................................
b) jemne opracovaný, tiež spojený s obyčajnými 

hmotami......................................................................

Plechový tovar výslovne nemenovaný:
a) z D'&opracovamého (surového) čierneho ple

chu .................................................... ........ • . ・
b) z čierneho plechuf zhruba natrený, alebo 

z hladkého (drezovaného) plechu, tiež zhruba 
na Iren ý......................................................................

c) obrúsený, jemne natrený alebo pokostovaný, 
poolovený, pocmkovaný, pocínovaný (tiež 
z bieleho plechu); tiež spojený s obyčajnými 
hmotami......................................................................

d) maTovaný, potlačený, bronzovaný, lakovaný; 
smaltovaný alebo zo vzorkovaných plechov; 
tiež spojený s obyčajnými hmotami.

e) leštený, pomedený, pomosadzneuý, nikiowtný, 
chromovaný, platovaný meďou s liatinami me
di alebo hliníkom, alebo postriebreoiý; tiež spo
jený s obyčajnými alebo s jemnými hmotami .

Koľajnice, nehľadiac lk profilu, tiež vŕtané, ak váži 
bežný me 1er：

a) 15 kg alebo viac..........................................................
b) menej než 15 kg.........................................................

Predmety na upevňovanie koľajníc: spojky, kliny, 
koľajnicové Wince, jx)dložkyf ustáľ0fvacie krúžky atď. 
(okrem skrutáek skrui'k-ových svorníkov a matíc), 
železničné podvaly, koľajofvé stoličky .
Železničné osi a železné súčiaftky kol (hlavyf kolové 
obruče [tyres], kolové kotúče, (kolové hviezdice), 
tiež tokárenét brúsené..........................................................

Železničné kolá a súkolía, hotové, o priemere: 
a) 60 cm alebo väčšom , .................................
bj menšom alko 60 cm..................................................

Výhybkové zariadenie, krížovky, posunovadlá, vý
hybky. brzdové zaníadenia, nárazníky a podobný ťaž
ký železničný materiál:

a) neopracované (surové), tiež odrhnuté . • .
b) inak obyčajne opracované........................................

Osi, cepy ôsr obrúčky a zákolníky pre cestné vozidlá: 
a) surové, ďalej neopracované...........................
b) ďalej opracované:

1 ,obyčajné osi a ich súčiastky .
2 . osi olejné a poloolejné, potom osi palenťné, 

ako aij ich súčiadky, tiež spojené so sú- 
čias't'kami z obecných kovov ....

Colná sadzba, 
všeobecná

za 100 kg

200.—

200，—

300.—

250.—

300.—

900.—

1.200.—

2.000,—

15,— 
108.—

100,—

100.—

50.—
100.—

80.—
120.—

100,—

150,—

250.—
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Sadzobné 
Číslo

452.
453.

454.

455.

456.

457.

458.

459.

460.

——ー」

Nástroje a náčinie：

Kosy a kosáky (srpy), liež spojené s drevom .. 
Ťažké kováčske kliešte, sochory, sochory vidlicovíté 
(kozie nôžky) a skalné nebožiece, tiež na ostrí alebo 
na hrane brúsené; duté skalu© nebožiece . . ,

Nosáky, motáky a lopa*ty  (i murárske lyžice^ tiež 
spojeaé s drevám:

a) neopracované (suroivé)( 植ež brúsené na osiri 
ďlabo na hrane............................................

b) inak obyčajne alebo jemne opracované . •

Vidly ma seno a hnoj a 血点 hrubé vidly, braiM« a 
hrabky, tiež spojené s drevom;

a) neopracované (surové)( liež s upravenými hrot
mi . ..................................................................

bj inak obyčajne al&bo jemne opracovanéi tiež 
lešteoié alebo niklované........................................

Kladivá, palice; sekery všetkého druhu; Wiešle, 
okrem ťažkých klieští kováčskych; kovadiiny, kovad- 
lincvé babky, kováčske zápustky (tvárnice):

a) aJc váži kus 500 g alebo viac:
1 .čierne alebo obyčajne opracované ...
2 . jemne opracované............................................

b) ak váži kus menej aka 500 自 taktiež nehladiac 
tna váhu všetíko úplne alebo čiastočne leštené 
alebo nikllované............................... .......

Pilníky a rasplet o diaľke seku:
a) nad 250 nm...........................................................
b)150 mm až 250 nun............................................
c) menšom 150 mm...................................................

Poznámka. Pilníkové telesá vykované ale
bo na kusy nasekané, ako aj brúsené( avšak ne- 
vysekané, vyclievajú sa podlá čís. 483 b).

Pily a neozubené listy na pily, tiež úplne alebo čia
stočne leštené alebo nilílované:

a) lupenky...................................................................
b) ostatné............................................................................

Frézy, výstružníky (okrem výstružníkov uhlových), 
závitníky a špirálne ATláky, čelusle závilníc; šidlá; 
všetky tieto nástroje Hež úplne alebo čiastočne leš
tené alebo niklované; ak váži kus;

a)1.5 kg alebo *ac  . .....................................
b) men>ej ako 1.5 kg až 0.5 kg..............................
c) menej ako 0.5 kg až 0.25 kg.............................
d) menej ako 250 g az 50 g.....................................
e) menej ako 50 g...................................................

Želiezka do hoblíkov a dláU, lesliky, výslovne ne- 
! menované flebožiece( razidlá, priebojníky a fné ni*

Colní «cwl’h*  
vicobecuÁ 
za 100 k£

320.—

140.—

280.— 
352.—

384.—

560.—

300.— 
400.—

600.—*

1 250.—
400.—
600.—

1.400.— 
300,—

1.000.—
1.500.—
2.000 —
2.500.—
3.000* —
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Sadzobné 
číslo

Colui sadzba 
j všeobecná__

stroje výslovne nemenované; všetky tieto nástroje
za 100 kg

tiež úplne alebo čiasločne leštené alebo niklované . 900L

461. Klince a drôtené klince:
a) cvočky a cvoky; podkováky; klince sekané,

výslovne nemenované................................................... 280L
b) klince drôtené, tiež odrhnuté..................................
c) iné klince:

320,—

1 .neopracované (surové), tiež odrhnuté . .
2 . inak obyčajne opracované; s inými hmotami

220L

však nespojené...........................................................
d) jemne opracované, taktiež všetky klince is hla-

240，—

vĺčkami z iných hmôt obyčajných . 500L

462. Skrutkové matice a »vorníky, bez závitu; nity:
a) neopracované (surové), o priemere drieku ale-

bo otvoru:
1.14 mm alebo väčšom.......................................... 80L
2. menšom 14 mm až 7 mm.................................. 190L
3. menšom 7 mm...........................................................

b) obyčajne alebo jemne opracované, o priemere 
drieku alebo otvoru:

240L

1.14 ram alebo väčšom.................................. 120L
2. menšom 14 mm až 7 mm . 240.—
3. menšom 7 mm.........................................  . 290l

463. Skrutky, skrutkové matice a svorníky, so závitom: 
a) neopracované (surové), o priemere dri&ku ale

bo otvoru:
1.14 mm alebo väčšom , . . . .' 150,—
2. menšom 14 mm až 7 mm.................................. 290.—
3, mennom 7 mm ai 4 mm.......................................... 360.一
4. menšom 4 nun...........................................................

b) obyčajne alebo jemne opracované, o priemere 
drieku alebo otvoru:

430,—

1.14 mm alebo väčšom ・ ・ . 200.—
2. menšom 14 mm až 7 mm . . 360.—
3, menšom 7 mm až 4 mm . , 430.—
4, menšom 4 mm . • . 500.—

464. Reťaze, okrem refazí liatych a kĺbových:

a) s článkami hrubšími 6 mm;
1,neopracované (surové), tiež odrhnuté alebo

declilované................................................. 234.—
2. inaJc obyčajne alebo jemne opracované , .

b) s článkami 2 až 6 mm hrubými;
1 .neopracované (surové), tiež odrhnuté alebo

414,—

dechtované................................................................... 198,—
2, inak obyčajne allebo jemne opracované . .

c) s článkami tenšími 2 mm:
324.—
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Sadzobné 
Sišlo

465.

466.

467.

468.

469.

470.

471.

1 .neopracované (surové), tiež odrhnuté alebo 
deohtované.....................................................

2 . inak obyčajne alebo jemne opracované • . 
Reťaze kĺbové, okrem reťazi k bicyklom, ktoré patria 
do čis. 552 ..........................................................................

Colná sadzba 
všeobecná 
za 100 kg

648,—
720,—

150.-
Drótený tovar výslovne nemenovaný：

は)neopracovaný (surový) alebo obyčajne opra
covaný;
1 .z drôtu hrubého 1.5 mm alebo hrubšieho .
2 . z drôtu tenšieho 1.5 min . ... . .

Poznámka. Drôtené kefy .
b) jemne opracovaný, pocínovaný, pocinkovaný , 

Poznámka. Drôtené laná čis. 466 a/2 
a b]....................................................................

c) inak jemne opracovaný, tiež leštený alebo po- 
niklovaiiý; drót opradený vláknami pradív .
Poznámlca, Prstencové behťmky k pradía- 

cim alebo skacím strojom  
Myká eie povla'ky všdtkého druhu; tkalcovské pa- 
prsky‘a zuby na lltalcovské papriky, tiež vo sväz
koch alebo v kotúčoch; drôtené tkalcovské nitenky; 
drôtené alebo plechové ušká k nitenkám (mailloinß). 
Ihlice, ak nepatria da čís. 469; písacie para a rúč
ky na perá; ocefové perly, tiež zlátené alebo po- 
slriebrené; udice, háčky a sponky, pracky, gombíky, 
náprslky a podobné drobné potreby . . ...
Stvoly ihiel vyclievajú sa ako drótený tovar výslov
ne nemenovaný čís. 466.

Ildy (tiež ihly stehovacie, vyšívacie a látacie), tiež 
s pozláteným uškom; ihly k šijacím, pletacím, vyši- 
vaçim a slávkovacím strojom；

a) ihly strojové ... .
b) ostatné ihly:

1 .ihly s pozláteným uškom..........................
2 . iné........................................................................

Vzpružinová oceľ (oceí sploštená na pásy vo sväz
koch alebo v kotúčoch, na pružno kalená), liež leš
tená:

a) hrubá 0.5 mm alebo hrubšia .
b) tenšia 0.5 mm............................. .

Vzpruhy:
a) pásové vzpruhy a vzpruhy špirálne pre vozne 

železuičné a vazne pouličných železníc:
1 .pásové...............................................................
2 . špirálne.........................................................  

b) iné vzpruhy vozové...........................................  
c) vzpruhy nábytkové a iné hrubé vzpruhy:

1,neopracované (surové)( tiež odrhnuté alebo 
zhruba na trené............................................ »

352.—
608.—
200,—
800.—

648.-

1.500.—

100.—

300.-

2.000.

600.-

1.500.~
1.000.—

220.-
500.—

150.-
100.—
125.—

500.—
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Sadzobné 
číslo

472.

473.

474.

475.

476,

477.

2. inak obyčajne alebo jemne opracované . 
i d) vzpruhy výslovne nemenovanéf 加ez leštené 

alebo spojené s obyčajnými alebo jemnými hmo
tami ............................................. ..........

Kovanie (kĺby [závesy], závory, okenné a dvemé 
:stežaje, sležajné gombíky a súčiastky stežají, kova- 
' nie dvemé, okenné, nábytkové a vozové) ; tovar 
j ostrohánsky; všetky tieto predmety, ak nie sú vý

robkami umeleckého zámočníctva, tiež spojené 
s obecnými kovmi:

a) neopracované (surové), tiež odrhnuté, vŕtané 
alebo zhruba natrené.............................................

b) brúsené, jeuuie nailrené, pokoslované, poolo  
vené, pocinkované, pocínované alebo inak oby
čajne opracované (tiež z bieleho plechu)・ .

*

c) ínaik jemne opracované..........................................

Zámky, kľúče a iaé súčiastky zámkov:
a) zámky obyčajné, ákr&m zámkov bezpečnost

ných a zámkov umeleckého zámočníctva, ak 
váži kus:
1 .vtiac ako 300 g........................................................
2 . 300 g alebo menej...............................................

b) zámky bezpečnostné a zámky umeleckého zá
močníctva ......................................................................

Poznámka. Kľúče dovážané so zámka*  
mi, ku ktorým patria： vyclievajú 6a spolu so 
zámkami ; pri zisTovaní váhy kusu nepripočí
tava sa však váha kľúča.

c) kfúče a súčiastky zámkov obyčajne alebo jem
ne opracované, okrem vzprúh do zámkov .
Poznámka. Neopracované kľúče a súčiast

ky zámkov vyclievajú sa podľa svojej povahy.
Práce umeleckého zámočníctva s vykovanými, liso
vanými alebo vyiepanými omamentami( tiež spojené 
s obecnými kovmi...................................................................

Železné pokladnice a bezpečnostné skrinky:j a) nedohotovené, len zo železných platní a tyčí .
j b) holové (tiež také vložky do trezorov), tiež spo-
1 jené s prácami umeleckého zámočníctva:
I 1,vyplnené izolačnými hmotami .j 2. bez izolačných hmôt............................................

j Železný nábyto'k, okrem nábytku umeleckého zámoč
níctva; telocvičné náradie:

a) neopracované (surové) alebo zhruba natrené, 
liež spojené s drevom.............................................

b) inak obyčajne alebo jemne opracované, tiež 
spojené s inými hmotami.............................. 

Ostrohy všetkého druhu...........................................................

Colná sadzba 
všeobecná 
za 100 ké 

900l

1.000.—

264L

440,—
550L

400.•

750.

1.300.—

* 200,—

350.—
700.—

440.—

1.320,—
1.200.—
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Sadzobné 
Číslo

478.

479.

480.

481.

Zbrame a súčiastky zbraní: |
a) zbrane sečné a bodné, ako aj súčiaslky lýchlo 

zbraní...........................................................
b) zbrane strelné:

1. delá a čas>li die!...........................................
2. pušky izbičné a vzdušné (tŕňovky), Liež ro

zobrané . ...................................................
3. iné hotové strelné zbrane ručné, tiež vefmi 

jemne opracované.................................
c) súčiastky ručných strelných zbraní:

1. hlavne, tiež hotové . .........................
2. mé súčiastky ručných strelných zbrani, ne

opracované (surové), nekalené, neoceľované, 
nehnedené (na hned-o nekalené) .

3. iné hotové súčiastky- strelných zbraní ruč
ných, tiež veTmi jemne opracované . . .

Nožiarsky tovar a jeho súčiastky:
a) súčiastky tovaru nožiarskeho, liate, lisované 

alebo kované, drsné (surové), tiež s odlisova- 
ným ¼ritom, ďalej neopracované .

Poznámka. Súčiastky tovaru nožiarske- 
hof ďalléj opracované (vŕtané, opiTwainé, kalé- 
né( brúsené atď.), vyclievajú sa ako hoitový to
var nožiarsky.

b) hrubé nože a nožnice pre potrebu živnosten
skú alebo poÍnohospodársku....................

c) nožnice (okrem hrubých nožníc pre potrebu 
živnoslenskú a poTnohospodarsku), tiež velmi 
jemne opracované........................................

d) nože ■ vreckové a zavieraky všetkého druhu, 
tiež velnii jemne, opracované....................

e) všetok ostatný tovar nožiarsky, tiež veTmi jem
ne opracovaný:
1. čepelky do holiacich prístrojov .
2. nebrúsené čepelky do holiacich prístrojov 

' v pásoch....................................................
3. os-tatné.........................................................

Ga'lanlerný tovar (drobnosti [nippes], predmety to
aletné a šperky); hračky; tiež spojené s obyčajnými 
alebo jemnými hmotami:

a) hlasy do bábik a -zvieratok........................
b] ostaitné..........................................................

Poznámka. Neopracované (surové) sú
čiastky tovaru tohto čísla (len Hat% lisované aitď.) 
vyclievajú sa podľa svojej povahy.

Tovar z nekujnej liatiny, výslovne nemenovaiiý, tiež 
so spojkami z kujného železa alebo spajený 6 dre
vom:

a) neopracovaný (surový) alebo len odrhnutý, ak ' 
váži kus:

1091

Colná sadzba 
vfieobecná 
za 100 kg

1.200.—

960.—

1.800.—

3.000,—

960.—

1.200.—

2.400.—

100.—

630.—

2.100.—

2.100.—

7.000.—

500.—
2.100>一

300•一
1.500-
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Sadzobné
CZn& sadzba 
všeobecná ____________j 一—^

482.

483.

484.
485.
486.

1. viac ako 100 hg . ..................................
2, viac ako 40 kg až 100 kg...................................
3. viac ako 5 kg až 40 kg ...................................*
4. 5 kg alebo menej

b) inalc obyčajne opracovaný»謁”セ】kus:
1. viac ako 100 kg . '
2. viac ako 40 kg až 100 kg • • • ‘
3, viac ako 5 kg až 40 kg     •* * * *
4. 5 kg alebo menej . -

c) jemne opracovaný, alk váži kus:

1,viac ako 100 kg . - * 1 '
2. viac ako 40 kg až 100 kg...................................
3. viac ako 5 kg až 40 kg...........................................
4. 5 kg alebo menej...................................................

Umeiecká lia'tdna a iná ackujná liatina jcBMia, ti«ž 
60 spojkami z kujného železa alebo spofema s dre
vom:

a) n eopra co va na (surová) alebo "ßn o drhnutá . 
b) inak obyčajne alebo jemne opracovaná, tiež 

spojená s inými obyčajnými hmotami. . *

Tovar z kujného železa, výslovne neni€n.ovanýf tiež 
spojený s nekujnou liatinou alebo s drevom:

a) neopracovaný (surový), odrhnutý a'lebo zhruba 
matrený, ak váži kus:
1. viac ako 25 kg . ...................................................
2. viac ako 3 kg až 25 kg...........................................
3. viac ako 0.5 kg  až 3 kg .....................................*
4. 0.5 kg alebo menej.............................................  

b) inak obyčajne opracovanýf ak váži ku:*

2. viac ako 3 kg ai 25 kg . • • • *
3. viac ako 0.5 kg až 3 kg . • • ；
4. 0.5 kg alebo menej.................................. •

c) jemne opracovaný, ak váži kus:
L viac ako 25 kg...........................................................
2. viac ako 3 kg až 25 kg...........................................
3. viac ako 0.5 kg až 3 kg..................................
4, 0.5 kg alebo menej....................................................

Železný tovar spojený s obyčajnými hmotami . • 
Železný tovar spojený s jemnými hmotami ‘ • • 
Železný tovar pozlátený alebo postriebrený alebo 
spojený s veľmi jemnými himo'ba.nu..................................

Poznámka. Pozlátený alebo postriebrený 
tovar železný, výslovne menovaný, taktiež všetky 
predme ty výslovaic menované, ktoré -by vzhTadüm 
na svoje spojenie s nejakou hmotou patrily do 
niektorého z posledne uvedených troch čísel,

za 100 kg 
96l

120.— 
136.— 
168.—

224.—
256.— 
288L 
352L

320L
40DL
480L 
576L

576,—

800，—

160.—
192.—
224.— 
256,—

250.—
280.— 
300•— 
350.—

350.—
380.—
420.—
450.—
500.—

1.500.—

3.000 •—



Slovenský zákonník č, 258, 1003

Sadzobné 
Číslo

ColnÁ ‚adzba 
vUobecnA

za 100 k£
avšak na ktoré je stanovená colná sadzba vyššia,
ako je u čís, 484 až 486, vyclievajú sa podlá svo-
jich oáobitných. cusel.

487. lovar tejto triedy, vystrojený drahými kovmi;
a) zlatom ... ............................................................. 25.500.—
b) striebrom......................................................... 18.000.—

Všeobecné poznámky 
k triede XXXVIII, <

1,Podfa colného sadzobníka medzí kujné želazo 
je zaradená tiež oceľ, mäkká lialina a ocelová lia
tina.

2. Pri železnom tovare opracovanom oprali g 
opracovanému (surovému) roizoznávajú sa 伍 stupne 
spôsobu opracovania.

Ak nie je u jednotlivých čísel tejto triedy vý
slovne uvedený spôsob opracovania, alebo ak nie sú 
u nich určené výnimiky, poWadaýú. sa podlá tohto 
roztriedenia:

a) za tovar obyčajne opracovaný:
všel-ky železné predmety, ktoré sú odrhnuté, 
dierkované, vŕtané alebo opatrené vyrezanými 
závitmi, ako i všetky železné predmetyf ktoré 
sú celkom alebo čiastočne opilované, na po
vrchu zhruba ubrané, tokár£nét ošmirglované, 
ohoblované, obrúsené alebo zhruba natrcnéí 
taktiež všetky železné čas% ktoré sú snitova- 
né, skrutkami spojené alebo podobným spôso
bom dodatočne složené, ak nepatria vzhîa- 
dom na svoje ďalšie opracovanie do b) a c).
Za opracovanie 6a však nepokladá, ak sa švy, 
vzniklé pri liatí alebo lisひvaní, dlátom odstrá- 
oia, obrús-ia (tiež na šmirglových kotúčoch), 
opilujú alebo srazia, ak sa plochy na lome 
zarovnajú, ak sa priliatky odpichnú, taktiež ak 
sa predmety z oceľovej liatiny zhruba uberú, 
aby sa skúsilo či sú ibezvadné;

b) za tovar jemne opracovaný:
všetok tovar železný, ktorý je celkom alebo 
čiastočne pocínovaný, pocinkovaný( poolove- 
nýt pomedený, pomosadmený, okysličený, jem
ne na'lrenýt pokos tovaný, lakovanýf malovaný, 
bronzovaný alebo smaltovaný;
konečne

c) za tovar veTmi jemne opracovaný:
všetok tovar železný, ktorý je leStený, rytý, 
niklovaiiý, platovaný meďou, sliatinami médi 
alebo hliníkom.

Ak nie je v sadzobníku osobitného ustanovenia, 
vymeria sa. z t-oivatu vefnú jemne opracovaného 50% 
colná prirážka k sadzbe na dotyčný tovar. Ak fiú 
však pre Svár určené osobitné colné sadzby za
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Sadzobné 
číslo

488.

489.

490.

491.

492.

493.

494.

495.

496.

obyčajné alebo jemné opracovanie, vezme sa za zá
klad pre výpočet 5Ou/o prirážky colná s>adzba( 
ktorá platí pre tovar jemne opracovaný.

XXXIX, Obecné kovy a tovar z nich. 
Surové ko vy a polotovary:

Obecné kovy a sliatíny z obecných kovov, surové, 
staré polámané alebo v odpadkoch  
Rezané dosky (planches), t. j. dosky rezané z bal- 
va-nov surových kovov alebo kovových slialín1 n<a 
priame spracovanie valcovaním alebo ťahaním . .
Nikfové anódy............................................................................

Plechy a dovky (valcované, vykované), dalej ne
opracované：

a) olovené............................................................................
b) cínové alebo z kovu britaiúa................................... 
c) cinkové...........................................................................  
d) medené, niklové, hliníkové a z iných výslovne 

nemenovaných obecných kovov a kovových 
slia'lin：
1 .hrubšie ako 0.5 mm .... .
2 . hrubé 0.5 mm a tenšie . .

Plechy a dosky, hĺbené alebo dierkované: 
a) oiovené..................................................................... 
b) cínové alebo z kovu britanía...........................  
c] cinkové....................................................................  
d) medenét nťklovéi hliníkoivé a z iných výslovne 

aemenovaných obecných kovov a kovových 
sliatin.............................................................. * •

Plechy a dosky všetkého druhu, brúsené, leštené, 
pokos tované, lakované, nildované, pornosadznené, 
pomedené alebo povlečené inými obecnými kovmi» 
vzorkované (farbou alebo lisovaním):

a) hĺbené alebo dierkované..........................................  
b) ostatné..........................................................................

Plechy a dosky pozlátené alebo postriebrené, tiež 
zlatom akbo striebrom platované.................................. 
Valcované tenfké kovové pruhy a tepané lupene na 
výrobu 'kovových lístkov (šalbíc).................................. 
Tyče, prúty a drôty (valcované, vykované alebo ťa
hané):

a) olovené...........................................................................
b) cínové alebo z kovu brilania . ....
c) cinkové........................................................................... 
d) medené, niklové, hliníkové a z iných obecných 

kovov a kovových slíatin:
1 .drôty valcované alebo vykované ・ ・ «
2 . .tyče a prúty valcované, vykované alebo €a* 

hané; dróty ťahané: 一

Colná sadzba 
vSeobccnA
za 100 kg

bez cla

bez cla
50.—

40.—
30.—
65.—

285.一
360.—

180.—
140.—
180.—

700.—

300.—
100.—

900.—

170.—

40.—
30.--
50.—

bez cla
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Sa-dzobné 
Efslo

Colná sadzba 
všeobecná

1 za 100 kg
a) lírubšie ako 0.5 mm......................................... | 342r
仍 hrubšie ako 0.25 mm až 0.5 mm . . , 432.—
ア)hrubé 0.25 mm alebo tenšie . 504.—

497. Tyče, prúty a drôty, leštené, pokostované, lakované, 
niklované, pomosadznené, pomedeué alebo povleče- 
né inými obecnými kovmi, vzorkované lisované:

a) medené lakované (takzv, eunailované drôty);
1.hrubšie ako 0.25 mm.................................... 4节•一
2. hrubé 0.25 mm alebo tenšie ..'.. 

b) iné medené, taktiež niklové, hliníkové, olovené, 
cínové, z kovu britania alebo cinkové a z iných

540.—

obecných kovov a kovových sliatis . . ， 150,—
498. Medený drót, cementovamý; drôty z obecných kovov 

alebo kovových s liatin, poátriebrené alebo striebrom 
platované; všetky tieto drôty tiež zploštené, ďalej
však neopracované.......................................................... 250.—

499. Drôty z obecných kovov alebo kovových sliatin, 
pozlátené alebo 讯吐om ipíaltované, tielž zploštené, da
lej však neopracované:

1

a) hrubšie ako 0.5 nun • • • 350•—
b) hrubé 0.5 ee alebo tenšie 420.—

500.

50t

502.

Kovový tovar :

Rúry a valce, dalej neopracované: 
a] ólovené...............................
b) cínové alebo z kovu brítania . ..
c) cinkové:

1 .fahajié, liate alebo valcované .
2 . z cinkového plechu......................................  

d) z iných obecných kovov alebo kovových slia- 
tin, ak váži bežný meter:
1.1 kg alebo viac....................................................
2. menaj ako 1 kg....................................................
Poznámka. Za rúry a valce, ďalej (Opraco

vané, tiež ryté, vzorkované, íazónované, 
vané alebo inými obecnými kovmi povlečené, 
avšak neipozlátené ani nepo虱Hebron乐 platí sa 
k vyššie uvedeným sadzbám prirážka . . .

Odliatky, hi*ubé(  ďalej neopracované, bez omamen- 
tov( tiež spojené s drevom alebo so železnými sú
čiastkami zhruba opracovanými:

a) olovené................................................................... 
b)ラ iných obecných kovov a kovových sli'alin

(okrem hliníku a niklu), ak váži kus viac ako 
10 kg..........................................................................

Kotle a kolláisky -tovar, hrubý, dalej neopracovaný 
(okrem predmetov triedy XL.):

a) olovené kotle . •

100.—
140.—

150.—
300.-

500.—
800.—

20.—

180.—

300.—

180♦—
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Sadzobné 
číslo

503,

504.
505.

506.

507.

508,

509.

510.

511.

512.

513.

Colná sadzba

b) kotle z iných obecných kovov a kovových slia- 
■tin (okrem hliníku a n^klu]; polotovary len mis
kovité prehýbané; vykovaná alebo vyvalcova
ne dná a oluuská; vš&Lko ak váži kus viac ako 
10 kg..............................................................................  
Poznámka k čís. 501 a 502.

Iné odliatky, kotle a ko>tlársky tovar, aj niklové 
alebo hliníko'vé, vyclievajú sa ako kovový tovar 
podľa svojej povahy.

Pájka mäkká; guľky a broky olovené:

a) pájka mäkká (kľampieurska]..................................
b) guľky a broky olo'vené....................................  

Pájka tvrdá....................................................................................  
Listy (fólie) olovené (píumbio!) a cínové (s'tæni'ol), 
lesklé, vzorkované, farbené 削ebo lakované ; kapsle 
na fľaše, tuby a podobný tovar cínový, z pocínované
ho olova alebo z olovených sliaitin.................................. 
Kníhtlačiarske písmená (tiež linky, orámovania a 
okrasy) ............................................................................................  
Drôtené laná z obecných kovov alebo z kovových 
sloalín............................................................................................

1

Dná na sit^ drôtené plátno a iné drôtené ikaniny:
a) ak majú mesej ako 20 jednoduchých drôtov 

na 1 cm2......................................................................
b) ostatné............................................................................ 

Poznámky.
1 .Nekonečné tkaniny z fosforabronzového alebo 

medeného drôtu, dovážané továrňami na papier 
a lepenku na potvrdenie Obchodnej a priemy
selnej komory v Bratislave do 31.XII. 1942

2 , Ako ostatné drôtené tkaniny vyclieva sa aj' 
drótený 'tovar pletený do Šírky.

Kovové perly, tiež pozlátené alebo postriebrené; 
hračky; ihlice, krúžky, gombíky, pracky, háčky a 
sponky, náprstky a iné drobné potreby; písacia perá 
a rúčky na perá z obecných kovov a kovových slia- 
tin; všetky tieto predmety, ak nepatria do č Ss. 520 
Mužské a ženské sper*ky f nepozlátené, nepostriebre- 
nét tiež spojené s obyčajnými alebo 6 jemnými hmo
tami, ak tieto šperky nepatria do čis. 520 . ・ ・
Tovar galanilemý (drobností [nippes] a predmety to
aletné), nepozlátený, nepostriebrený, tiež spojený 
s obyčajnými alebo jemnými hmotami, ak tento to
var nepatrí do čís. 520b)..........................................................  
Kovové lístky (šalbice( nepravé zlato lístkové [ne
pravé pozlálko] a nepravé striebro lístkové [nepra
vé slriebrilko])............................................................................ 
Bronzový prášok a bronzové farby.................................

vSeobccná

za 100 kg

360--

180L
240L
360L

220L

200L

800L

1.100.—
1.875.—

100L

2.000.—

1.920.—

1.500.—

2.000.—
2.080,—
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516. -

Sadzobné 
£íslo

Colná sadzba 
vdeche-nA

-
za 1UU kg

Poznámka, Bronzový prášok dovážaný to
várňami na výrobu bronzových farieb, ^ia osobit
né povolenie................................................................ 50.—

514. Tovar výslovne nemenovaný z olova, cínu a zo slia- 
tin olova s cinomi tiež spojený s obyčajnými hmo-
tami:

a) obyčajne opracovaný:
1.olovené plomby.................................................. 750.—
2. ostatný................................................................. 350.—

b) jemne opracovaný.................................................. 450.—

515. Tovar výslovne nemenovaný z činku a cinkových 
sUag üez spojený s obyčajnými hmotami:

a) obyčajne opracovaný.................................... 600,—
b) jemne opracovaný.................................................. 900.—

Tovar uliaty z medi a z iných obecných kovov alebo 
2 kovových sliaitin výslovne nemettovaných, tiež spo
jený s obyčajnými hmolzLmi) okrem hrubých odliat- 
kovf ktoré patria do cís. 501:

a) neopracovaný (surový), tiež opilovaBý( neor- 
namentovaný.....................................................

b) ďalej opracovaný adeba ornamentovaný:
1 .drobný tovar liaty, Tahši ako 50 g na kus, 

tiež všetky Kale predmety omamenilované
2 . ostatný tovar liaty, obyčajne opracovaný . 
Poznámka k pol.516 b/2.

Takýto lovar jemne opracovaný vyclieva sa po- 
dTa sadz. pol,517 b).

800.—

2.000.—
900.—

517.

518.

519.

520.

521.

522.

Tovar výslovne nemenovaný z medi a z iných obec
ných kovov alebo z kovových sliatin výslovne ne
menovaných, tiež spojený s obyčajnými hmolami： 

a) obyčajne opracovaný.....................................
b) jemne opracovaný...................................................

Tovar výslovne nemenovaný z niklu, tiež spojený 
s obyčajnými alebo jemnými hmotami .... 
Tovar výslovne nemenovaný z brilanského kovu, 
tiež spojený $ obyčajnými alebo jemnými hmot^ni .

Všetok tovar hliníkový alebo zo sldalin hliníku po
dobných, tiež spojený £ obyčajnými alebo jemnými 
hmotami：

a) pre účely lechniclcé:
L hrubé odliatky, ďalej neopracované, bez or

namentov .....................................................
2. ostatné..................................................................

b) ostatný..................................................................
Tovar z obecných kovov alebo kovových slialiロ, 
spojený s jemnými hmotami.................................... .......
Tovar z obecných kovov alebo kovových sliatia, 
úpln.« alebo čiastočne pozlátený alebo postriebrený.

900.—
1.800.—

1.800.-

1.200.-

840.—
2.000.—
2.000.—

2.000.-
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Sadzobné 
číslo

523.

524.

525.

zlatom alebo striebrom platovaný alebo spojený s veT- 
mi jemnými hmotami:

a) stolné nàcinie, príbory a lyžice .
b) ostaíný tovar................................................................. ；

Poznámka. Pozlátený a postriebrený to
var kovový, výslovne menovaný, tiež všeíky 
predmety výslovne menované, ktoré by vzhľadom 
na hmotu, s ktorou sú spojené, patrily do jedného 
z obidvoch predchádzajúcich čísel, avšak na kto
ré je určená colná sadzba vyššia, ako je u číš. 
521 aleba 522, vyclievajú sa podľa svojich osobit
ných čísel.

Bouilloカ所 cetinlty (tíež lístkové) a pradivo z obec
ných kovov alebo z kovových s lia En;

a) nepostriebrené, nepozlálené  
b) postriebrené alebo striebrom platované . .
c) pozlátené alebo zlætom platované .

Leonský tovar (lemovky, prámiky atď.) z obecných 
kovov alebo kovových sliatin:

a) z nepozlátených a meipos triebrených drôtov, 
bouillons, ce liniek a kovových praďív , . .

b) z pozlátených alebo postriebrených tirótov, 
bouillons, cel皿ek a kovových pradív:
1.spojený s hodvábomt tiež vystrojený zlatom 

alebo striebrom.....................................................
2. ostatnýf tiež vystrojený striebrom . ■. .

Tovar tejto triedy, ak nepatrí do čís. 524b), vy
strojený drahými kovmi:

a) zirloni .... •
b) striebrom ... .

Všeobecné poznámky 
k triede XXXIX.

1. Tovar nepokladá 6a za opracovaný, ak sa 
švy (osirie) po slievaní alebo Ľsovaní( dlátom od- 
6-tránia, obrúsia (liez na šmirgrových katúčoch), upi- 
lujú alebo srazia, ako i keď 6a plochy na lome srov- 
najú alebo priliatky odpíchnú,

2. Za jemne opracovaný pokladá sa vse- 
to'k kovový tovaf maľovaný, bronzovaný, lakovaný, 
paHn-ovaný, vernovaný, pomosadznený, pomedený, 
níklovaný, smaltovaný, jemne leštený alebo iným 
podobným spôsobom jemne opracovaný.

Naopak pokladá sa všetok kovový tovar iným 
spôsobom opracovaný (dierkovaný, vŕtaný alebo opa*  
trený vyrezanými závitmi« úplne alebo Čiastočne opi
lovaný, tokárený, ohobrovaný, obrúsený alebo jedno
ducho leštený, pocínovaný, pocinkovaný, poolovený 
atď.) za obyčajne opracovaný.

Colná sadzba, 
väcobccná 

za 100 kg

7.200/
3.000/

1.450.-
2.400」
4.800.-

4.680」

13.600.—
11.200.—

25.500.—
18.000.—
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Sadzobné 
EJslo

! Colná sadzba.
1 všeobecná

XL. Stroje, prís troje a ich súčiastky 
z d r ,e v a, železa alebo obecných k o-

V o v, o k ľ e m <t ý c h( ktoré patria d o

za 100 kg

triedy XLI. a XLH.

526. Parné kotle i prístroje destilačné, chladiace a varné; 
dsterny a tanky; všetky tieto predmety hotové, liež 
s armatúrami k nim patriacimi a primontovanými;

a) železné.......................................................... 400.—
b) železné so súčiastkami z obecných kovov .. 500.—
c) z obecných kovov............................................. 600.—

527. Lokomotívy a tendry; lokomobíly:
a) lokomotívy a tendry...................................... 550.—
b) lokomobíly.................................................... 500.—

528. Parné stroje a iné motory výslovne nemenované 
(okrem motorov triedy XLI. a XLIL)； pracovné stro
je, spojené neodlučiilefne s pamými motormi (parné 
hlbidlá, parné žeriavy, parné kladivá, parné pumpy, 
parné stnekačky a podobné stroje); ak váži kus:

a) 2 q alebo menej............................................. 1,000.—
b) viac ako 2 q až 25 q....................................... 800.—
c) viac ako 25 q až 100 q .. 650.-
■d) viac alto 100 q až 1000 q................................ 550.—
e) viac ako 1000 q.............................................

P-oznâmkæ Karburátory, zv'lášť dováža“ 
néj vyclievajú sa podlá sadz. čís. 537,

500.—

529. Stroje obrábacie.................................: . 600-

530. Hospodárske stroje a prístroje, výslovne nemenované:
a) parné pluhy a mláťačky . .
b) iné;

20.一

1 .drevené (t, j. so 75% dreva alebo viac)..
2 . železné:

30.—

a) triery a stroje na čistenie semien . . 190.-户j Ootabié.................................................... 50.一
531. Stroje na prípravu a spracovanie fa叫 konopí, juty 

a iného pradiva triedy XXIII., česan&j vlny a hodvá
bu; taktiež všetky stroje spriadacie a skacie pre 
tieto pradivá; valcové stroje na potlačovanie tkanín;
stroje vyšívacie; stroje na mykacie povlaky . 「 . 20.一

532. Stroje na prípravu a spracovanie bavlny, ako aj ba- 
vlnárske stroje spriadacie a skaciet ak nepatria do
nasledujúceho čísla................................  . . • 45.-

533, Stroje na prípravu a spracovanie, ako aj stroje spria
dacie a skacíe na pra-denie odpadkov a mykanej
priadze z bavlny a vlny............................................ 45•—

534. Stavy tkalcovské a stávkarskét ako aj pomocné stroje
tkalcovské a stávkarské...................................... 45.—
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Sadzobné 
číslo

535.

536.

537.

538.

Colná sadzba
všeobecná 一
za 100 kg

Struje šijacie a pletacie:
a) podstavce, tiež rozložené..........................................

b] hlavy, hotové súčiastky hláv (okrem ihiel)í

60.—

1.hlavy pletacích strojov........................................... 250.—
2. ostatné............................................................................ 400.—

c) nehotové súčiastky hláv, tiež zo surovej liati-
ny; stroje šijacie a pletacie s podstavcom:
1.slroje pletacie s podstavçom .... 170.—
2. ostatné............................................................................ 250.—

Poznámka. Úplné stroje zariadené pre
mechanický pohon.................................................................... 40.—
Stroje a prístroje, výslovne nemenované z dreva (t. j.
so 75°/o dreva alebo viac)................................................... 360.—
Stroje a prístroje, výslovne nemenované z obecných 
kovov (t. j. s viac áko 5O°/o obecných, kovov). . 800.—

Stroje a prístroje, výslovne nemenované, iné, ak 
váži kus:

a) 2 q alebo menej . . 700.—
b) viac ako 2 q až 10 q . • 600.—
c) viac ako 10 q . . 500-—

Poznámka.
Koželužské síroje na prípravu, činenie a úpravu 
koží, stroje kníh tlačiarske a kamefňolílačiarske
(okrem príklopových lisov a rezacích strojov), 
stroje na výrobu kakaového prášku e čokolády, 
stroje pre priemysel vinársky (široké pracie stro
je, dekalovacie stroje, drasíiace [škrabacie] stroje 
s drótkovými povlakmi, postrihovacie stroje a 
stroje na potlačovanie vlnených látok doskami), 
ak váži kus:
a) 2 q alebo menej ....
b) viac ako 2 q až 10 q . •
c) viac ako 10 q................................. .

Poznámky k sadz. triede XL.
1 .Medené a mosadzné valce a dosky, ryté aj 

hladkéj pre tuzemské tlačiarne a úpravne (apre- 
tovae) látok na osobitné povolenie .

90・ー
84.—
72.—

bez cla
2. Stroje a prís troje sadz, čís. 526, 527, 528, 

529, 535, 536, 537 a 538 (o'krem strojov podľa po
známok za sadz. čís. 535 a 538), ako aj ich sú
čiastky, ak sa v tuzemsku nevyrábajú a ak 
ich <lovoz je potrebný, aby sa ujal alebo zdoko-
nalil niektorý odbor výroby priemyselnej alebo 
poľnohospodárskej, na osobitné povolenie Mini-
ßterstva fùiancii jx> dohode s Ministerstvom hospo- 15%
dárslva................................................................................. príslušnej 

vieabecnej
colnej sadzby
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Sadzobné 
Číslo Colná sadzba 

všeobecná

3. Pri zaraďovaní strojov, prístrojov alebo ich 
súčiastok neprihliada sa na spojenie s inými hmo- 
lami.

4. Ako 己asti strojov alebo prístrojov nech sú 
vyclievané Laké predmety výslovne nezaradené, 
ktorých nemôže byť inak použité ako na sosta
venie strojov alebo prístrojov.

Súčiastky strojov alebo prístrojov, jednotlive 
dovážanéf vyclievajú sa ako príslušné stroje (pri- 
stroje).

Ciel uvedených v sadzobných Číslach tejto 
triedy použije 6a na také súčiastky vtedy, ak 
strana predloží pri vyclievaní preukazy potreb
né k sadzobnému posúdeniu s-troja (prístroia). Ak 
nepredloží strana taltých preukazov, vyclia sa sú
čiastky strojov a prístrojov (okr&m súčiastok stro
jov šijacích a pletacích) takto:

súčiastky len z dreva alebo aspoň so 75% 
dreva podlá čís. 536;
súčiastky len z obecných kovov alebo s viac 
ako 50% obecných kovov podľa čís, 537;
všetky ostalné súčiastky, ak váži kus:

viac ako 2 q, podľa čís. 528 b);
2 q alebo menej, podľa čís. 528 a),

5. Mykacie povlaiky vyclievajú sa vždy odde
lene podľa čís, 467.

6. Výslovne nemenované easti strojov a prí- 
fitrojov, ktoré patria svojou povahou do čis. 481 a) 
alebo 483 a), vyclievajú sa podlá týchto čísel, 
ak nie sú opracované. Stroje alebo prístroje roz
ložené dovážané sú z tejto výhody vylúčené.

539.

XLI. Elektrické stroje, prístroje a 
eiektrolechnické potreby.

Dynamá a elektrické mo»tory (okrem motorov pre 
automobily), tiež spojené neodlúčíteíne s mechanic
kým zariadením alebo s prístrojmi; transformátory 
(otáčivé alebo nehybné meniče); ak váži kus:

a) 25 kg alebo menej:

1. motory k spúšťaciemu zariadeniu a spúštače 
pre mo'torové vozidlá a lietadlá; dynamá 
k osvelfovaciemu zariadeniu pre automobily

2. elektrické ventilátory a elektrické motory 
pre ventilátory............................... .......

3. ostatné................................................................
b) viac ako 25 kg až 5 q . •
c) viac ako 5 q až 30 q ....
d) viac ako 30 q až 80 q . . •
e) viac ako 80 q....................................

400,—

550* — 
650.一 
450.一 
370.— 
325.— 
200.—
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Sadzobné 
číslo

540.

541.

542.

543.

Elektrické prístroje telegrafné, zvonkové, návestné a 
železničné bezpečnostné prístroje; telefóny a mikro
fóny; ochranné zariadenia proti blesku (okrem hro- 
mosvodov); elektrické príslroje meracie a počítacie; 
ak váži kus:

a) 5 kg alebo viac..........................................................
b) menej ako 5 kg..........................................................

Poznámka k čís. 540. Zariadenie ràdà-ote- 
lefonné a rádio telegrafné a pod.; elektrické tlam- 
pače.....................................................................................  

Zariadenia rozvodné a dotykové, montované poistky 
a pod., e-lektrovodné prístroje; všelíky tiet-o predmety 
v objímkach (v puzdrách a pod.), ak váži kus najviac 
250 é............................................................................................  
Elektrické lampy (oblúkovky, žiarovky a pod・レ mon
tované objímky k elektrickým lampám; monitované 
sklené telesá pre svetelné elektrické javy; prístroje 
elektroliečebné (liež prístroje Roentgenové) •. 

Elektrické prístroje a elektrotechniclcé zariadenia 
(regulátory, odpory, napájače [spúšťače] a pod.), vý
slovne nemenované:

a) elektrické prístroje variace a vykurovacie . .
b) cslatné, ak váži kus:

1, 25 kg alebo menej .. .
2. viac ako 25 kg až 2 q . •
3. viac ako 2 q . •

Poznámka.
Ak sa dovážajú súčiastky dynám, elektromo

torov atď. sadz. čís. 539 zvlášť, vyclievajú sa 
hotové časti, z konštrukcie ktorých možno nepo
chybne poznať, že sú súčiastkajni takých strojov, 
podlá s. č. 539, a to podľa položky b) až e) vtedyt 
ak strana predloží potrebné preukazy, že tieto 
čaáti patria ku stroju, zaradenému pod položku 
b) až e). Ak niet takých preukazov, vyclia 6a 
podľa položky a/J.

Iné zvlášf dovážané súčiastky k týmto stro
jom atď. vyclievajú sa alco oddelene dovážané 
fiúčiastky strojov triedy XL.t ak vôbec majú 
povahu strojových súčiastok, všetky ostatné sú
čiastky však podľa povahy hmoty.

Súčiastky iných prístrojov a elektrotechnic
kých potrieb, ktoré patria do tejto triedy, vyclie- 
vaju sa, ak nie sú výslovne menované, ako dotyč
né prístroje atď.( ak 6a javia podľa svojej kon- 
stríľkcie hotovými Časfmí takých prístrojov atď., 
iné súčiastky vyclievajú sa podfa svojej vlastnej 
povahy.

Výslovne nemenované elektrické prístroje a 
elektrotechnické zariadenia, ktorých kus váži

Colná sadzba 
všeobecná

•za 100 kg

1.000.—
2.000.—

4.500.—

1.200.—

2.500.—

800.—

1.100.—
800.— 
600,—
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Sadzobné 
Sišlo

544.

545.

546.

s primontovanými eleklrickýmí prístrojmi mera
cími a počílacímí menej ako 5 kg, vyclievajú 6a 
podľa s. č. 540 b).

Kabely a izolované elektrovodné drôty:
a) s kovovou ochranou....................
b) bez kovovej ochrany, izolované:

1. papierom, azbestom a inými látkami (okrem 
kaučuku, perčovíny a pradiva).

2. kaučukom alebo perčovinou .
3. pradivom, tiež spojeným s azbestom, papié 

rom a podobnými látkami, s kaučukom, per 
čovinou alebo ich náhradami , . .

Akumulátory s olovenými elektródami, ako aj olo 
vené elektródy akumulátorové..........................

547.

548.

549.

Colrú sadzba 

všeobecná

za 100 kg

960.—

1.200.—
1.900.—

2.900.—

500,—

Elektrické uhlíky:
a} uhlíky osvetTovacie, ak váži meter dĺžky 1 kg 

alebo menej..............................................
b) inč:

1 .ak váži kus 3 kg alebo viac , ,
2 . ostatné.................................... .
Poznámka k sadz. triede XLL

Stroje a prístroje sadz. čís. 539 a 543, aiko aj ich 
súčiastky, ak sa v tuzemsku nevyrábajú d ak 
ich dovoz je potrebný, aby sa ujal alebo zdoko- 
nalül niektorý odbor výroby priemysebwj alebo 
poTnohospodánskej, na osobitné povolenie Mini- 
slerstva financií po dohode 6 Ministerstvom hospo
dárstva .................................................................

XLII. Vozidlá.

Vozidlá cestné :

Nákladné vozy a nákladné sane................................

Osobné vozy a detské kočíky, oboje bez úpravy sed
lárskej alebo čalúnnickej:

a) detské kočíky . .

b) ostatné.........................................................
Osobné vozy a detské kočíky, oboje s úpravou sed
lárskou alebo čalúnníckoui

a) detské kočíky . . •

b) ostatné.........................................................
Pozná mk a. Sane- čís. 548 podliehajú po

lovici a sane čís. 549 dvom tretinám cla určeného 
u položky b) tých to čísel.

150,—

24.-
72.-

15% 
príslušnej vše
obecnej colnej 

sadzby

300.--

170.— 
za kus

400.—

za 100 kg

400.— 
za kus 
1.200.—
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Sadzobné
číslo

550.

551.

552.

553.

Bicykle, úplné, tiež rozložené ; hotové bicyklové rá
my, tiež spojené s inými časťami bicyklovými . .

Poznámka. Súpravy k bicyklom . . •

Kolá na bicykle (napnuté), jednotlivé, hotovéi dová
žané samostatn e :
a) bez pneumatík..........................................................
b) 6 pdbeumaitíkami..........................................................

Súčiastky bicyklov (spojky rúrok, vidlice, kormidiá, 
podpery sediel, prevodové kolá, šlapadlá, záklopky, 
časti bŕzd, náboje a prevody [tiež rozložené], refaze, 
šfapacie kľuky, drôtené špice so závitom, vŕtané 
obruče, vofnobežky, ozubené vence valjiob&žiek, 
obručové brzdy, krúžky na zachytenie guTočiek, gu〜 
flôčky o priemiEre 10 mm alebo menšie, reťazové 
skrinky aidj opracované:

a) drôtené špice so závitom, matice k drôteným 
špicom a drôty na pridrziaArani« blatníkov , .

b), ostatné...........................................................................
Motocykle, tiež s prívesným vozíkom, prívesné vo
zíky zvlášf dovážané, automobily (tiež motorové 
trojkolky), chásis s motorom alebo bez neho a karo
série zvlášf dovážané:

a) molocykĺe, tiež s príveseým vozíkom a príves
né vozíky zvláME dovážané.....................................

b) osobné auitomobíly (tiež mo'loTOvé trojkolky), 
chasis s motorom alebo bez neho a karosérie 
zvlášf dovážané.....................................................

c) nákladné automobily, autobusy, auiomobPy 
nerozlučne spojené s pracovným zariadením, 
chasis s motorom alebo bez neho a karosérie 
zvlášť dovážané.....................................................

d) "traktory a moĹorové pluhy.................................
e) lietadlá..........................................................................

Poznámka. Traktory a motorové pluhy 
sadz. pol.553 d], ako aj ich sウ己iaclky, ak 6a 
v tuzemsku nevyrábajú a ak ich dovoz 他 po
trebný, aby sa ujal alebo zdokonalil niektorý 
odbor výroby priemyselnej alebo pofnohospodar- 
skej, na osobitné povolenie Min:«*ers*va  financií 
po dohode s Ministerstvom hospodárstva . . .

554.

ColnA sadzba 
všeobecná

za kus

50.—

40.—

10.— 
15.—

za 100 M

1.900.— 
300.—

z ceny

30%

30%

%
%
%
 

o
 
o
 
o
 

3
 
2
 
3

Motory automobilové a lietadlové . .
Poznámky:

1 .Karburátory, zvlášť dovážané, vyclievajú sa 
podľa s. č. 537,

2 . Jednotlivéi zvlášf dovážané iné súčiastky mo
torov tohto sadz. čísla, ktoré sú celkom opra
cované a ktoré sa -dajú bezpochyby poznat ako 
súčiastky takýchto molorov, vyclievajú sa ako

15% 
príslušnej 
obecnej colnej 

sadzby 
3O°/o z ceny
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Sadzobné 
Číslo

Colná sadzba 
vŕcob^cná

555.
556.

557.

558.

559.

560.

561.

motory; ak javia eúčiastkamí «trojov, ako 
zvlášť dovážané súčiastky strojov podľa tr. XL,, 
všetky ostatné súčiasťky podTa povahy hmoty.

Vozidlá železničné a vozidlá 
pre pouličné železnice;

Nákladné vozy a vozové spodky.........................  
Osobné vozy železničné bez úpravy čalúnnickej, tak
tiež vozy poštové, vozy pre sprievodcov a iné vozy 
služobne pre železnice............................................ 
Osobné vozy železničné s úpravou čalúnnickou; osob
né vozy pre pouličné železnice, s úpravou čalúnnic- 
kou alebo bez nej..................................................

Poznámka. Vozy pre elektrické železnice 
vyclievajú podlá prianím strany niektorým 
z týchto spôsobov:
a) ak sa odmontuje motor a vyclicva sa zvlášt, 

vyclí 6a podľa čís. 539( voz sa však zaradí 
do čísla, do ktorého podlá svojej vlastnej po
vahy patrí;

b) ak sa neo-dmoatuje motor, ale sa vyclieiva s vo
zom, použije sa onej sadzby, ktorej je voz 
vzhľadom k svojei vlastnej povahe podrobený, 
a okrem toho vyberie sa za každých 100 kg 
úhrnii ej váhy vozu s motorom prirážka . ,

Lode:

drevené (tiež železom alebo meďou obilé) .

Lode železné alebo z iných obecných kovov; par
níky ......................................................................

Poznámka. Náradie plavsbné (napr, plach
ty a rahná, kotvy a reEaze k nim, lodné laná a 
pomocné člny) nevyclieva sa zvlášE, ak repre- 
sahuje mnoZsivo obvyklú potrebu. Ostatné kusy 
inventárne, ako i parné stroie parníkov vyclieva- 
jú sa zvlášf podľa príslušnej sadzby.

XL1II. Drahé (vzácne) kovy, drahokamy 
a polodrahokamy a tovar z nich; 

mince.

Zlato, striebro, platina a iné drahé kovy výslovne 
neTnenované, surové, tiež staré polámané a v od
padkoch .......................................................................

Mince:
a) z drahých kovov ............................................
b) z obecných kovov ............................................

Poznámka. Jednotlive dovážané medaily, 
pamätné mince bŕz úška sú bez cla; ak sa však

za 10Ü kg

100.—

100.—

120.—

20.—

za tunu nosnosti 
7.—

za 100 kg
váhy kovu

50.-

za 100 kg 
bez cla
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Sadzobač 
číslo

562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

569.

570.

571.

súčasne dováža viac kusov toho istého razenia 
(ako tovar obchodný)i alebo ak 6a dovážajú me
daily atď. s úškoni) vyclîevajû sa podfa aitosti 
hmoty.

Dosky, plechy, prúty a dróly z drahých kovov;

a) zo zlata alebo pla'liny..................................................
b) zo striebra, tiež pozlátené alebo zlatom plato- 

vané (okrem drôtov^ ktoré patria do čís. 564)

Pravé lístkové zlalo a striebro:
a) lístkové zlato (pozlátko)..........................................
b) ostatné (striebritko, iiež tepané lupeny zo 

striebra takzvané lo ty)..............................  
Dróly z rýdzeho striebra, tiež s jadrom z obecných 
kcvov, i pozlátené alabo zlatom platované, priemeru 
2 mm alebo tenšie.
BouillonSj celinky a priadza z drahých kovov; tka
niny, pletivá, prámiky a iné práce z takých drôtov, 
cetiniek a priadzí..................................................................

Polotovary z drahých kovov, nespájané, ako obruby, 
drapky (chatons), lisované predmety, guľôčky, obrúč
ky na prstene, tiež vzorkované plechy:

a) zo zlata alebo z platiny.........................................
b) zo striebra...........................................................................

Výrobky zlaté a iný t-ovar výsiovne nemenovaný, 
celkom alebo Čiastočne zo zlata alebo z platiny, tiež 
spojené s pravými alebo ne：pravými perlami alebo 
koralmi, drahokamami alebo polodrahokamami a 
s napodobneaiými drahokajnami:

a) zo zlata..........................................................................
b) z platiny................................ ..........................................

Výrobky strieborné a iný tovar výslovne nemenova
ný, celkom alebo čiastočne zo striebra, tiež pozláte
né alebo spojené s pravými alebo nepravými perlami 
alebo koralmi, drahokamami alebo polodrohokamami 
a s napodobnenými drahokamami:

a) príbory a lyžice, tiež rukoväte na príbory • .
b) skvosty z pravých díamaiľtov alebo z perál 

v striebre zasadených..............................................
c) iné výrobky, potom výrobky zo striebra zla

tom platované (doublé).............................. 
Platinový tovar pre vedecké alebo živnostenské 
účely . ............................................................................
Výiobky výslovne nemenované, celkom alebo čia
stočne z pravých alebo nepravých koralov, z nepra
vých perál (okrem lych, ktoré patria do Čís. 567 a 
568); granátový tova-r...........................................................  
Pravé kamene (drahokamy a polodrahokamy), koraly 
(pravé i nepravé)t opracované (brúsené, rezané), 
nezasadené; pravé perly, nezasadené .

Colná sadzba 
všeobecná

—— 一=====

za 100 kg

za 1 kg 
88l

25 L
ヽ

150L

20L

80L

140L

176L 
70L

4.000/
20.000.-

300.—

900.—

350.—

20.—

112.— 
za 100 ké

1.800.—
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Sadzobné 
£Ulo

Colná sadzba 
všeobecná

572, Tovar z polodrahokamov (okrem toho, ktorý patrí
ïa 100 kg

do 己氐 567 a 568)........................................................

XL1V. Prístroje a n ástroje

7.200.—

(inštrumenty), hodiny.

Prístroje a náshoje [inštrumenty] (okrem tých, ktoré 
patria do triedy XLI.( a okrem hudobných náslrojcrv):,

573. Prístroje a nástroje chirurgické a iné lekárske pri-
stroje a náshoje: za 1 kg

a) sklené..................................... . 12.—
b) z kých hmôt . 25.—

574. Prístroje maitematioké a fyzikálne:
a) teplomery a barometry všetkého dnihuj plyno

mery, aBcoholomeryí sacharomery, denzímelry
a vodomery......................................................... 42.—

b) ostatné........................................................................ 25,—
575. Prístroje optické:

a) cvikre, okuliare, lornety a iné očné sklá:
1,s obrubami inými ako z drahých kovov 55.—
2. s obrubami striebornými............................ 75.—
3. s obrubami zlatými alebo platinovými . . 

b) divadelné kukadlá( ďalekohľady a iné optické
prístroje:
1.s obrubami inými ako z drahých kovov

110.—

alebo z hliníku.................................................. 48.—
2. s obrubami striebornými alebo hliníkovými 60.—
3. s obrubami zlatými alebo platinovými . . 

c) obruby a objímky na cvikre, okuliare a na po
dobné sklá očnét taktiež na iné optické prí- 
6troje:
1.z obecných kovov, perleti, korytnačiny( slo-

150.—

noviny (pravé aflebo napodobnené). . . 30.—
2. z iných hmôt ako z drahých kovov , .

Poznámka. Obruby z drahých kovov vy- 
clíevajú sa podľa triedy XLIII.

20.—

576. Prístroje a nástroje výslovne nemenované:
a) príslioje písacie, počítacie (tiež kontrolné po

kladnice), knihovaci斷 rozmnožovacie, účtová-
ciet šlalistické, aáresovacie a známkovacie . 15 —

b) ostaitné....................................................................... 25.—

577. Nástroje menace pre živnostníkov (meradlá, sklada
cie miery, kružidlá uhlové, to瓯é a obkročné, dróto-
mery a podobné predmety): za 100 kg

a) metrovky a miery skladacie drevené . .
b) iné:

5ÜÜ.—•

1.prašné meradlá . • 2.500.-
2. ostatné . • 1 750•一



1105 _ S 1 o v e 116 k V z A k o nu i k č, 258,

Sadzobné 1 Colná sadzba
číslo i__ ___________ ーー … _________ všeobecná

za 100 kg
578. Váhy a 6Účia«tky váh, okrem presných váh, ktoré 

patria do čís. 574:
a) váhy desathuié a mostné . 
b) iné:

200.—

1.sklonné váhy( ak váži kus 50 kg alel>o
menej............................................................................700.—

2. ostatné............................................................................ 350.—

Hudobné nástroje:

579. Klavíre, pianína, harmóniá a podobné nástroje klá
vesové (s výnimkou organov)....................................1 *. 1.500.—

Poznámka. Hotové klavialúry a ich sú
čiastky . . - . ; . k 330.—

580. Píšfalové organy：
a) hlasy do organových píšťal.................................. 30•—

b) ostätné ・ ・ . • • ♦ • «.♦ ♦ 600.—

581. Dychové a fahacie harmoniky a hlasy do nich * 540.—

582. Hudobné nástroje výslovne nemenované . . * . ， 384.—

583. Mechaniky ku klavírom a k pianínam; hlasy a hla
sové doštičky k harmóniám：‚ レ‘ 1

a) hlasy k harmóniám 11................................................... 50.—
b) ostatné 二 ・ ；............... 330.—

Poznámka. Iné súčiastky hudobných ná
strojov (okrem strún, jednoduchých ozvučných 
dosák a kovových rámov ku klavírom a k pia- 
nínam) vyclievajú sa ako prísluSné nástroje.
Ozvučné dosky a kovové rámy vyclievajú sa 
podľa svojej povahy.

584. Struny：；
a) struny mosadzné a z iných obecných kovov . 250.—
b] struny oceľové ・ < ；. • 400,—
c) struny črevové...........................................................
d) struny opradené............................................................

1.500.—
1.800.—

e) struny hodvábne........................................................... 5.000.—

H o diny :

585. Hodinky: za kus
a) 60 zlalými alebo pozlátenými puzdrami , .
b) so striebornými alebo postriebrenými puzdra-

60.—

mi .■......................................... . -'■. -■, 24.—
c) s inými puzdrami........................................................... 9.—

586. Puzdrá hodinkové:
a) zlaté alebo pozlátené................................................... 42.—
b) strieborné alebo postriebrené.................................. 10.—
c) iné............................................................................................ 3.—

Poznámka. Stredné časti hodinkových pu
zdier (carrures) vyclievajú sa ako úplné puzdra, i 
ked sa dovezú beiz viečok.
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Sadzobné Ì Colní tidzba
číslo _____ 1 všeobecná

za kus
587. Hodinkové stroje, tiež doštičky k hodinkovým stro- !

jom a neopracované [surové) stroje (ébauches). .； 4.90

588. Hodinkové súčiastky: za 100 kg
a) neposlriebrené, nepozlátené............................. i 840.—
b) postriebrenéf pozlátené................................... I 1.680.—

589. Hodiny a hodinové stroje, výslovne nemenované; ho
dinové kostry; pastorky so zasadenými čapíkmí a '
s prmilovanými kolieskami , . . . . 1.435.—

550.—590. Všelijcdcé súčiastky k hodinám čis. 589 ,
591. V&žové hodiny a ich súčiastky................................... ;

XL V. Kuchynská sof, í
400.—

592. Kuchynská sol, čistá (kameimá, varená a morská 
eoi) alebo pomiešaná s inými látkami (dobytčia soTt 
&ofné lúhy, rôsoly, soliankä), ak' nie sú takéto smesi
zaradené do iného čislä . . 14.—

■■

Poznámky.
1.Okrem cla treba zapla tit Ľcenčný poplatok.
2. Minister financií môže povoliť dovoz dobytčej 
a priemyselnej soli z colnej cudziny s odpustením 
alebo sníženún cla a licenčného' poplatku pri kon
trolných opátiejiiach) potrebných k zaisteniu sol- 
ného dôchodku.

len na osobitné 
povolenie

593. Kuchynská sol chemicky čistá (chlorid sodný chem. 
čistý), taktiež pevňé výrobky z门edelné, obsahujúce 
kuchynskú sol, k účelom liečebným a vedeckým pod 
dozorom a podľa podmienok určeaých lyiinistereivôm
hnancu . . . 154.— 

len na osobitné

594. Solianka (rôsoly) a matečné lúhy, obsahujúce kuchyn- 
• skú. sof, k účelom liečebným pod dozorom a podU

povolenie

podmienok určených Ministerstvom flhancii . : . 40,60
len na osobitné 

povolenie

595. Morská voda prírodná (t. j. nenasýtená). .

XLVI. Chemické látky pomocné 
a chemické výrobky.

bez cla

596. Prvky výslovne menované :
síra (v kusoch a tyčkách), tiež mletá] a símy kvet;
fosfor; antimón kovový; ortut; arzén kovový ., bez cレ

597. Kysličníky a zásady, výslovne meno- 
v ané :

a) L žravé draslo pevné (kalium causticunii
hydroxyd drasemý). ........................

2, žravý nálron pevný (nailrium causticum,
1 hydroxyd sodný)...........................................

5.—

96.-
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Sadzobné 
číslo

598.

599.

Colná sadzba 
všeobecná

b) žravý lúh draselný a žravý lúh sodný (vodný 
roztok žravého drasla a žravého nátronu). .

za 100 kg

48.—
c) hydroxyd barnalý, pálené magnézium (kyslič

ník horečnatý, chemicky nečistý):
1.hydroxyd barnatý................................................... 12.—
2. pálené magnézium (kysličník horečnatý, 

chemicky nečistý)............................................. 1.20
d) peroxyd bárya................................................................... 36.—
e) hydroxyd hlinitý, umelý........................................... 10.—
f) kyselina a^zéuitá (kysličník arzéniíý). . . s.--
g) cinková bieloba (kysličník cinknatý biely); cín- 

ková šeď (nečistý kysličník cinknatý, šedý) , 144.—
h) kysličník ciničitý, umelý (cínový popol) . . 80.—
i) popol olovený .................................................................... 30.—
k) tavený kysličník olovnatý v šupinách a ku

soch (strieborná a zlatá glie<da) . 10,—
1)tavený kysličník olovnatý mletý, v prášku 

(glieda mletá, v prášku) ; massikot a minium . 10.—
m) skvapalnený kysličník uhličitý (kyselina uhli

čitá) ............................................................................. 108.—
n) voda amonŕakálna (čpavková voda plynáren

ská), bohatá na amoniak .......... ............................. bez cla
o) čpavok (amoniak)........................................................... 1.—
p) čpavok (amonia<k)t skvapalnený . 2.~*
q) peroxyd vodíku........................................................... 70.—

Kyseliny výslovne m e no v a n é : 

a) kyselina fosforečná, tekutá........................... bez cla
b) kyselina sofnát kyselina dusičná; drevný ocot, 

surový;
1.ky^eiina soľná........................................................... 19.—
2. kyselina dusičná................................................... 6.—
3. drevný ocot, surový................................................... 30.—

c) kyselina fiírová (monohydrát kyseliny sírovej) 39.—
d) kyselina bòri tá: 

1.surová................................... . bez cla
2. prečistená.................................. . 45.—

e) kyselina šfaveľová . . 5O.~~
f) kyselina fluorovodíková ., 60.—

g) kyselina citrónová a vínna • - 110,—

Soli a iné slúčenín y, 
výslovne menované:

Soli draselné, sodné a a m o m n é, v ý- 
slovne menované:

a) soli hnojivé (soli draselné v prirodzenom svo
jom složení, t. zv. jalové [odkfudzové] a od
padkové soli, ako aj umelé hnojivá zo soľných 
smesí); chlorid draselný; liado'k sodný (prírod-
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Sadzobné 
とgk>

ný [čílsky] aj umelý)( nečistený; surový borax; | 
vínny kamen surový; vinne droždie (vinne [ 
kvasnice) suché; výpalkové uhlie .

Poznámka. Hnojivé eoli smú sa vyclie- 
vaf lem podlá predpisov určených nariadením.

b) Glauberová sol (síran sodný):
1 .kryštalovaná.........................................
2 . kalcinovaná...............................................

c) síran draselný; kyslý síran 'draselný a sodný; 
náhrada vínneho kameňa; draslo (potaš, uhli
čitan draselný), a'k obsahuje najviac 85% 
uhličitanu draselného:
1,síran draselný; kyslý siran draselný . .

Poznámka. Síran draselný na hno
jenie, na osvedčenie Polnohospodírskej rady 

2. kyslý síran sodný; náhrada vínneho kame
ňa; draslo (pataš), aik obsahuje najviac 85% 

uhličitanu draselného.....................  
d) sóda (uhličitan sodný), surová alebo kryšta- 

lovaná . ......................................
e) draslo (potaš), ak cbs&huje viac ako 85% uhli

čitanu draselného; vodné sklo, pevné . . . 
f) sóda kalcinovaná (žíhaná); vodné sklo, tekuté 
g) síran a chlorid amonný (saln血k):

1 .chlorid amonný (salmiah)......................
2 . síran amonný....................................  

h) liadok obecný (dusičnan draselný) . . . 
i) kyslý uhličitan draselný a sodný (soda bicar-

bonala); borax čistený; síričilan sodný, pevný; 
kyslý eíričilan sodný( pevný; simatan sodný, 
pevný:
1 .borax čistený . .
2 . ostatné..................................................

k) dusitan sodný (natriumnitrit); surový manga
nali a manganístan draselný a sodný; šťovan 
draselný (sof šEavelová); vínny kameň čistený; 
uhličitan amonný......................................

1)vodný roztok kyslého síričitanu sodného (lúh 
bisulíílový) ...........................................  

m) chroman draselný aj sodný (žltý) a dvojchro- 
man draselný aj sodný (červený); octan amon- 
ný; octan draselný a octan sodný (čistý aj ne
čistý [z drevného octa]):
1. chroman draselný aj sodný (žltý) a dvoj- 

chroman draselný aj sodný (červený). .
2. octan sodný (čistý aj nečistý [z drevného 

octa])....................................................
3. ostatné • • • • • . • •

Colná sadzba 
všeobecná 

za 100 kg

bez cla

12.—
3.—

20.—

bez cla

6.一

45.-

8.一
5.一

10,—
5.—

10.—

3・ー
20>—

30.-•

40.—

5.-

600•一
40.—
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Sadzobné 
číslo

n) íerrokyanid a ferrikyanid draselný a1 sodný 
i (žllá a čen^ená krvná sof); ferrokyanid vápc-
j natý.....................................................................................

o) sírnik draselný a sodnýt tiež sírae pečene; sír
nik amonný; chlorečnan draselný a sodný; 
fosforečnan sodný . . . . .'. . .

600. j S 1 ú č e n in y v á p n i k at strontia, b á r y a a 
horčíka, výslovne menované:

a] citran a vínan vápenatý; chlorid horečnaty：

1 .citran a vínan vápeniatý..................................
2 . chlorid horečnaitý...................................................

b) uhličitan strontnatýf umelý; hydroxyd stroüt- 
natý..............................................................................

c) chlorid vápenatý, nečistý; aïmalin (umelý síran 
vápenatý); sírnik baraatý, surový; umelý uhli
čitan barnatý:
1 .umelý uhličitan, bamatý..........................................
2 . ostatné............................................................................

d) spodium (kostné uKlie).............................  
! e) chlórové vápno...........................................................

f) plynárenské vápno...................................................
g) bieloba na lesk, bieloba barytová (umelý síran 

bamatý); 6Íran horeična'tý (horká sof), . .
h) síríčitant kyslý síričitan a síma'tan vápenatý, 

I pevný ... .....................................................
I i) vodný roztbk síričitanu, kyslého síričitanu a 
' sírnalanu vápenatého...................................................
I k) octan vápenatý, nečistý (z drevného octa) .
! 1)uhličitan vápenatý, umelý; fosforečnan vápe-
J nalý, umelý; karbid vápnika (kalciumcarbid);
I dusičn-an strontnatý; chlorid bamaitý; dusičnan
i barnatý:

1.karbid vápnika (kalciumcarbid) , .
<2. ostailné ....................................................................

: m) dusíkaté vápno (kalciumcyanamid);liadok vá-
pena tý................................. ........ ..........................................

Colná sadzba 
všeobecná
za 100 kg

50.—

10.—

125.— 
bez cla

5.—

10.—
10.— 

bez cla
10.—

20»—

15.—
600.—

150.—
25.—

601. i S1 ú č e ni ny hliníku, železa, chrómu, 
niklu a k o b a 11 u( výslovne menované:

a) všatky železité moridlá; zelená skalica; mine
rálny saíflor (cafra), šmolka (smalty), skelné 
posypátko:
1,zeOená skalica...........................................
2. ostatné ・・・・・・・

L—
14.—

b) kamence; síran hlinitý a chlorid hlinitý:

1.kamenec chrom?tý . . - 108,—
2. síran hlinitý ... . . i bez cla
3. ost^-Lné ..... .‘ * 1 10.—
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Sadzobná 
číslo

Colná sadzba 
一 všeobecná

t
c) octan hlinitý a octan hlinitý nečistý (z drev- !

za 100 kg

ného octa)...............................................................
d) sírnik železiuďtý, umelý; chlorid železitý, pev-

100,—

ný; síran nikelnatý, tiež síran nikelnato-amonný 20.—

602. Slúčeníny m e di( olova, činku a cínu,： 
výslovne menované: ;

a) modrá skalica; admoH依k豆 skalica (smes zele-
nej a modrej skalice)............................................... ; 160.—

b) biela Palica............................................................. ； 1.—
c) zelená plisťa medená (medienka) . . . . \ 30.—
d) oloivená, bieloba < . । ».« .
e) octan olovnatý; cínová soľ (chlorid cínatý) a

iné cínové prípravky; síran olovnatý, tiež usad- 
lina olovená; olovený cukor; olovený ocot:

30.—

1.octan olovnaítýí oľovený cukor . 400.—
B. ostwt>n.é • • , • , • • t ' •

f) dusičnan meďnatý; dusičnan olovnailý;' chlorid 
cinknatý; sírnik cinknatý, biely; lithopony,

30.—

Griífitová bieloba.................................................. 30.—

603. SlúČeniny síry, s e 1 é n u, antimónu a 
arzénu, výs 1 ovne menované:

a) antimoni t (sunna). ... “‚ 一].、・. .
b) sírnik arzénatý (realgar [zarnek]) aj arzénitý

bez cla

(auripigment [kamienka])................................... to.—
c) sdlénový kal......................................................... 36.—
d) chlorid sírny......................................................... 12.—
e) sírouhlík................................................................. 60.—

604.
< * ■ < ( .

Slúčeníny . organické (ústT<yjné), vý- 
s lo vn e menované:

a) glycerín, surový.................................... , ,
b) glycerín čistený( t. j. vodojasný alebo sfarbený,

28.—

bez popola.........................................................
c) anilínový olej; nitrobeniizol; antracén surový; 

naftalín surový; kyselina karbolová, surová:

40.—

1 .anilínový olej; nitrobenzol, , . . r
2 . antracén surový; naltalín surový; kyselina

45.-

karbolovát surová.......................................... 25.—
d) pyridínové zásady . . . *............................  
e) krezol (matečný lúh po kryštalovanej čistej

60,—

ヽ kyseline karholovej) . . . u . . .
f) kreolinf lyzol a podobné prípravky:

3* -■

1.formaldehyd . . 130.—
■ . '

,2. kreolin； lyzol a podobné prípravky . .
z hrubej váhy

20.—
g) kyselina s-alicylová a jej deriváty . . bez cla
h) kokaín a jeho soíi . 120.000,—
i) ôpiové alkaloidy a ich deriváty . . 120,000.—
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Sadzobné | 
čulo

Colná sadzba 
všeobecná

605.

606.
607.
608.
609.

610.

611.
612.

613.

614.

615.

616.

617.
618.

Ostatné chemické pomocné látky a vý- 
robky:
Sadze (kop t), uhoľný prášok a umleté černe (okrem 
rozdrobeného kostného uhlia, ktoré patrí do čís, 
600 d)............................................................................................  
Bister zo sadzí (bister koptový)........................................... 
Umelé černe....................................................................................  
Leštidlá na obuv............................................................................  
Tmely............................................................................................

Želatína (čistená, sušená glejova-tina živočíšneho aj 
rastlinného pôvodu), tiež na prach utlčená a tovar 
z nej:

a] Welailína............................................................................
b) tovar želatínový............................................................

Glej všetkých druhov, tiež vyzína (vyzí glej)- . .
Albumín a albumínoidy; kazeín...........................................

Poznámka: Kazeín dovážaný k priemysel
ným účelom na o*svedcenäe  Obchodnej a priemy
selnej komory v Bratislave do 31.decembra 1942 

Škrob (tiež skrobová múčka)...................................................

Škrobové lepidlá (dextriï^ leiogomme, gommelina) 
a úié náhrady klovatín, výslovne nemenované; lepek; 
maz, šlichta a podobné lepidlá a apretúry, obsahu
júce škrob;

a) lepe<k . ....................................................................
b) ostatné............................................................................

Poznámka. Maz, šlichta a podobné lepidlá 
a apre túr yf obsahujúce škrob, dovážané továrňa
mi na výrobu obuvi na osvedčenie Obchodnej a 
priemyselnej komory v Bra'tíslave .

Lisované droždie (kvasnice)...................................................
Poznámka. V tejto colnej sadzbe je za

hrnutá prirážka k dani z liehu, ktorá sa vyberá 
pri výrobe lisovaných kvasníc, spojenej s výrobou 
liehu.

Droždie (kvasnice) iné, okrem droždia vínneho a li
sovaného ...........................................................................................

Poznámky;
1 .Kvasnice matecné (mliečne droždie) pne pivo
vary pod dozorom a podľa podmienok určených / 
Minißterstvom financií...................................................
2 . Sušené odpadkové pivovarské kvaisnice, do
vážané na kŕmenie dobytka na osvedčenie Poľ
nohospodárskej rady...........................................................

Fosfály kyselinami rozložené (superfosfátyj . .
Náhrady mydla, voňavkami nenapúšfajié; poliment; 
čistiace pasty, neobsahujúce mydlo; škrob na lesk .

za 100 kg

bez cla
20.—

200.— 
675.—

60.—

390.—
480.—
190.—
130.—

15.—
20S.—

120.—
290.—

5Q・ー 
550.—

192.—

bez cla

24.—
14,—

400.—
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Sedzobné Colná sadzba

る国0  všeobecná

1 za 100 kg
619. Kolódium, chloroform, alkohol melylnalý (drevný

lieh), aceícn, kyselina octová koncentrovaná:
a) kolódium; alkoholy propylnaté a bulylnaté . 120.—
幼 ostatné........................................................ 2.000.—

620.

621.

622.

Poznámky:
1. Alkoholy butylnaté a ich náhrady, vyclievané 
u colného úradu v Braitislave, na potvrdenie Ob
chodnej a priemyselnej komory v Bratislave, že 
ide o ich upotrebenie na výrobu lakov . ,
2, Alkoholy butylnaté a ich náhrady, dovážané 
továrňami na výrobu octanov butylnatých, na 
osobitné povolenie Ministerstva financií podlá ； 
podmienok nim určených................................... j
3, Pribudlina (prídymak)) dovážaná k pricmyslo- । 
vému spracovaniu na technický octan amylnatý, । 
na osobitné povolenie Ministerstva íinancii podľa | 
podmienok nún určených................................... j

Étery: |
a) octan metylnatý (metylacetát), o曲un etylnaitý 

(etylaceítát), octan butylnatý (butylacetát) a 
octan amylnatý (amyúcetái)...................

b) ostatné.........................................................
Poznámka. Étery (okrem melylacetá'hi, 

etylacetálu, butylacetátu a amylaceiátu), dováža
né lovárňanú na výrobu lakov a na spracovanie 
kaučuku, vyclievané u colného úradu v Bralisla- i 
ve, na osvedčenie Obchodnej a priemyselnej ko- | 
mory v Bratislave............................................... |

Skvapalnené plyny, výslovne nemenované:
a) tekutý chlór, kyslík a stlačený vzduch
b) ostatné........................................................

Pomocné látky a výrobky chemické, výslovne ne
menované:

a) jodidy

b) .bieliaca hlinka, hexametylen'tetrainin, anhyd- 
rid kyseliny octovej, trichlórelylén a perchlór 
etylén.........................................................

c) kyselina mravenčia....................................
d) ostatné.........................

20.—

20.—

5.—

2,000.—
120.—

20.—

200.—
40.—

2.000.— 
z ceny

15%
10%
5% 

avšak nie viac 
ako 1.200.— 

Ks za 100 kg

Poznámky:
1.Dodekanol (dodecylalkohol, läuralkoho^ hexa.- 
dekanotl (hexadecylalkoho*!,  cetylalkoho^ o'ktade- 
kanol (oktadecylalkohol! stearmalkohol)a okla-: 
decenol (nenasýtený oktadecylalkohol), dovážané I 
továrňami na výrobu textilných pracích, čistia-,
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za 100 kg

Sadzobné ! Colnú sadzba
číslo j všeobecná^ 一 一

cich a podobných prípravkov, na dovofovaci list, 
pod dozorom a pod.ľa podmienok určených Mi- 
nistenslvom financií........................................................... 
2. Cyklohexanol (hexalin), metylcyklohexanol 
(metylhexalin), cyklodekaaol (dekalin), cyklo- 
hexanon, metylcyklohexanon, irifenylfosfát a 
trikresylíosfát, vyclievané u colného úradu v Bra-
tislave, na osvedčenie Obchodnej a priemyselnej
komory v Bratislave, že ide o ich upotrebenie na
výrobu lakov................................. ...... 一 .•ヽ・ .
3. Fenol (kyselina karbolová Čistá), dovážaný pre
poli-ebu tovární na výrobu umelej živice, na
osvedčenie Obchodnej a priemysednej komory
Bralislave

v

623.

624.

625.

626.

10.—

z ceny 
3%

za 100 k© 
bez cla

Poznámka k sadz. tr. XLVI.,,
Tovar tejto triedy, ktorý je výslovne menova-

ný a ktorý by následkom, ďalšieho chemického 
spracovania (čistenia a pod.) patril do ä. č. 622, 
na ktorý je však určená vyššia colná sadzba, než 
aká je u tohto . čísla, vyclieva sa podľa svojich
osobitných čísel.
XL VIL Pokosty, tovar ŕ a r b i a r s k y, 

I e k á ra i c k ý a v o ň a v k á r s k y.
P o k o s t y :

I Pokosty olejové (bez prísady živice, terpentínu alebo
; minerálnych olejov): 

a) v sudoch . . . ......................................
b) v plechovkách, ffaáiach a v podobných nádo-

bách
j Pokosty lakové (s prísadou živice, terpetìtinu, mizľe*
I rálnych olejov alebo alkoholu)......................................... -

P o zn á m k y.1,Nítrocelulózové pokoťty la-
kové, dovážané továrňami na výrobu svrškových
usní na dovofovaci list, pod dozorom a podfa pod- I
mienok určených Ministersitvom finajicií .
2. Roztoky umelej živice s obsahom do 50% roz- 
puslidíel, dovážané továrňami na výrobu laikov,
na osvedčenie Obchodnej a priemyselnej komo-
ry v Bratislave

Farby:
' Dechtové farby:
I a) sírne čeime; farby antrachinouové, okrem ky-

pových

b) ostatné
Farby výslovne nemenované:

a) kadmiová žlf (sírnik ka-deninatý) .
b) oslatné , . . ..... .

Poznámka. Dechtové farbivá typové ob
sahujúce glycerín, bez iných prísad .

180.—

360.—

800.—

540.—

200.-—

z ceny

nie
5% ,

však viacej
ako 280.—• Ks

za 100 kg

za 100 ké

12.—
500.—

25.—
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Sadzobné 
fiíslo

627.

628.
629.

630.

631.

632.

633.

634.
635.
636.

637.

/ Colná íadzôa

ー ー ー-- -- --- - ーニ ー ー ー ーー _všcobccni

Všétky farby tabuľkové, v sáčkoch, partách, tubácE, 丨"卜’

mechúroch! núštičkách, skleničkách, lafturách a ška
tuliach ................................................................................. 800.—
Atramenty, atramentové prášky, pečatný vosk . 400 —
Ceruzky, ceruzky farebné, kresliarska krieda, zasa
dené aj nezasadejié; kresliarsky uhlík, tuše, tekuté 
aj pevné  ......................................................................... 400.—

Tovar lekárnický a voňavkársky: ；
Lekárnický tovar upravený, ako aj všetky látky svo
jimi nápismi, štíbkami, obalmi a pod. označené ako 
lieky, a<j lieky pre zvieratá; vaty a obväzy upravené 
pre účely liečivé:

a) lekámícký tovar upravený, ako aj všetky 
látky svojimi nápismi, štítkami, obalmi a pod. 
označené ako lieky, aj lieky pre zvieratá: 
L tekuté v injekčnom balení .
2.l átky 6vo]imi nápismi) štítkami, obalmi a 

pod. označené ako prosined'ky proti škodli
vým činiterom výroby rastlinnej , .

3. prípravky na podporu výkrmu zvierat .
4. ostatné:

a) pevné...........................................................
fí iné............................................. ....................

■b) vaty a obväzy upravené pre úče-lý liečivé .
Poznámka. Lekárnický tovar upravený, 

ktorý obsahuje viac ako 15 objemových percent 
alkoholu, vyclieva sa ako liehové tekutiny pále
né, smiešané s inými látkami.

Octy, tuky a oleje, navoňané:
a) v schránkach váhy 5 kg alebo väčšej .
b) v schránkach pod 5 kg............................

Alkoholické aromatické iresti....................................

Tovar voňavkársky (ako aj všetky voňavé lá'tky a 
smesí označené úpravou, štitkamí, návodmi a pod. 
ako voňavky); kozmetické prostriedky:

a) bez liehu (líčidlá, púdry navoňané, oleje na 
vlasy, pomády! pasty na zubyt františky).

b) obsahujúce alkohod. ...................................

XLVIII, Sviečky, mydlo a voskový tovar. 

Smolné fakle................................................................  
Lajové sviečky................................................................. 
Sviečky a výrotky tukové, výslovne nemenovajié, zo 
stearina, varvaminy, pälmitinu, parafínu a z iných tu
kových látok.......................................................................  

Mydlo:.
a) obyčajné  • ....................................*
b) jemné, ť, ] navoňané alebo v tabuľkách, gu

liach, škatuliach, hrnčekoch .

2.800.—

860.—
300.-

2.000.—
1.000.—

510.—

600.-
4.500.—
1.800.—

2.700.—
4.500.—

72.—
140.-

350.—

120.—

1.800.—
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Sadzobné 
číslo

Coln& sadzba 
všeobecná

1 za 100 kg
638. Voskové sviece, voskové fakle, voskové stĺpiky, noč

né knôtiky, zápafné sviečky................................................... 900.—
639. Tovar z tvárneho vosku........................................................... 1.200.—

1 XLIX. Zápalný tovar.

640. Zápalný tovar obyčajný a to: sírne nite, zápalky« 
trecí fidibu6； zápalná hubica, prírodná, morená; zá- 
pHná hubka umelá; trúd (prírodný aj umelý) ; trúdo-
vý papier:

a) zápalky.................................................. - 510，—
b) ostatné............................................................................ 170,—

641. Tovar ohňostrojný.................................................................... 720.—
642. Dutnáky (zápalnice a bleskovice).................................. 600.—
643. Dutinky nábojnicové, rozníetkové a rozbuškové, 

prázdne, neplnené................................................................... 2.000.—

644. Nábojnice, roznietky a rozbušky so zápalnou hmo
tou, tiež hotové (nabité):

a) hotové náboje so strednou rozaí&tkou . . 2.000,—
b) roznietky a rozbušky................................................... 300.—
c) ostaïné . .................................................................... 1.000.—

645. Strelivo, iné (pre strelné zbrane); trhaviny zo súčia
stok stre)lného prachu (liadku, síry a uhlia). . . 500.—

646. Všetky trhaviny a výbušiny v predchádzajúcom sa
dzobnom čífile neuvedené:

a) dynamit a amonít . . 420.—
b) ostatné • く 100.—

-
L, Diela literárne a umelecké.

647, Knihy, tlačivá, tiež kalendáre- s literárnou prílohou, 
časopisy, mapy (vedecké), hudobniny, popísaný pa-
pier, spisy a rukopisy........................................................... bez cla

648. MeJorytíny a oceľorytiny, kamenotlače, drevorytiny, 
umelecké farbotlače a podobné výrobky, okrem hro
madných výrobkov obrázkovej tlačef ktoré patria do
sadz. čís, 299; fotografie:

a) fotografické zväčšeniny podobizní: za kus
1.nezarámované .... 12.—
2. zarámované .... 20.—

za 100 kg
b) ostatné........................................................................... bez cla

649. Maľby na dreve alebo na obecných kovoch, na plát
ne alebo kameni; pôvodné obrazy a kresby na papieri bez cla

650. Dosky z obecných kovov, kameňa alebo dreva na 
tlač obrazov................................................................................... bez cla

651. Sochy (tiež poprsia a figúry zvieracie) a reliefy z ka
meňa ťažšie 5 kg; sochy, poprsia a figúry zvieracie
z kovu alebo z drevaf avšak aspoň v prirodzenej ve-
likostí.................................................................................................. ； bez cla
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Sadzobné 
Číslo

652.

653.

654.

655.

I
CoU& sadzba 

vAeobccnä

I za 100 kg 
Poznámky: |

L Knihy kalendáre, obrazy (okrem hromadných 
výrobkov obrázkovei blače čís. 299), hudobniny 
aíď., sošíté alebo vnazané v papieri, lepenke ale
bo knihárskom plátne, mapy a obrazy g plátne 
alebo na lepenke napnuté zaradia sa do čís. 647 
a 648, aj keby rohy a chrbát boly kožou povleče- 
né. IČnihy! kalendáre, obrazy, hudobniny atd, v 
doskách ceľkom alebo čiastočne povlečených ika- 
níniami, voskovaným plátnom, kožou, celuloidom 
atď. aíiebo týmito hmotami vystrojených, vyclíe- * 
vaju 6a podľa povahy dosák.
Dosky, maipy, puzdrá a podobné vecij do ktorých 
sú knihy, obrazy atď, vložené alebo vsunuté, vy- 
clievajú sä zvlášť podľa povahy hmoty. V obcho
de obvyklé obaly zo surovej lepenky, ktoré slúžia 
len na ochranu (tiež so štítkami), sú bez cla, 
2. Zarámované obrazy a kresby na papieri čís. 648 
(okrem fotografických zväčšenín podobizní) a čís. 
649 vyclievajú sa podTa povahy rámov. Pri zará
movaných maľbách (čís, 649) vyclievajú 隔 rámy 
zvlášf podľa svojej povahy; ale ich nemožno odde
liť od maľby, treba vyclif polovičku celkovváíiy 
podľa povahy rámov.
Obrazy ku knihám priviazané, aj ked pa†ri'a do 
čís. 299, potom ilustrácie do textu kníh vložené, 
nemajú vplyv na určenie colnej sadzby.

LI. Odpadky,

Hnojivo živočíšne aj iné, tiež umelé hnojivá inde ne
zaradené; popol drevný a uholný; kosti; popol z ko
stí; využité uhlie kostné, upotrebitelné len na hno- 
jenie; kostná múčka; troska Thomasová a iné trosky, 
tiež mleté; odštiepky z rohov a paznechtov; krv tfr- 
kulá aj vyschnutá; zvieracie šľachy; mäsité odpadky 
na hnojenie; zbytky pri výrobe žlteí krvnej soli; voda 
amoniakálna (voda plynárenská) nenasýtená . . .
Otruby (tiež mandľové); ryžové odpadky; sladový 
kvel; plevy; tuhé zbytky po výrobe mastných olejov, 
tiež mleté; výpaľky, pomyje; vyluhované repné rezne:

a) tuhé zbytky po výrobe mastných olejov, tiež 
mleté..........................................................

b) ostatné..............................................................

Mláto a matolďny:

a) vínne mláto a vínne maťoEny , .
b) ostatné ..................................

Vínne droždie (kvasnice), cestovité .
Poznámky;

1 .Vínne droždie, dovážané na dovofovací list na 
výrobu liehu, pod dozorom a podfa podmienok 
určených Ministerstvom financií........................

105.— 
bez cla

50.一
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číslo

656. j

I

657.

Colná, sadzba 
všeobecná

. , . za 100 kg
2 . Vínne droždie tekuté vyclieva sa ako víno.

Odpadly z výroby skla( 'tiež nístejné sklo( sklené a 
hlinené črepy; odpadky špongií mycích a konských; r 
koža iia glej...................................................................................  ； bez cla

Handry a iné odpadky na výrobu papieru, t. j. fajio- 
véF bavlnené, hodvábne a vlnené handry, odrezky pa
pierové (odstrižky papierové), makulatúra (popísaná 
aj potlačená), staré siete, staré lanovie a sUaré po
vrazy; lanová cupanina (roztrepané plátnío); odrezky 
klobúkov:

a) odrezky (odstrižky) papierové, malculaítúra (po
písaná aj potlačená) . .... . . 6.—■

b) ostatné........................................................................... bez cla
Poznámka. Noviny, časopisy a pod., ktoré 

vhľadom na svoju starobu stratily vlastný vý*  
znám a nie sú určené na výrobu papieru • 二 ‚. 50.—

Poznámka k triede LL
Odpadky, ktoré nie sú v sadzobníku výslovne me
nované a ktorých sa nedá použiť inak, vycHeva^ú 
sa ako príslušné surovínyj
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Všeobecná poznámka 
k colnému sadzobníku dovoznému.

Aby sa správne podľa sadzobníka zaradil tovar spojený s inými hmotami — 
okrem prípadov, v ktorých sa nemá podľa vykonávacieho nariadenia k colnému 
zákonu prihliadať na spojenie alebo ak sadzobník neobsahuje osobitného ustanovenia 
o spojení — sú hmoty na spojenie užívané soskupené do troch skupín a v sadzob
níku označené ako hmoty ve f mi jemné, j emn é a obyčajné.

Podľa to-hto rozčlenenia pokladajú sa:
a) za hmoty veFmi jemné: slonovina, korytnačiu^ perleť, jantái,  gar 

gat (pravé aQebひ napodobnené); hodvábny tovar, čipky, výšivky na textilnom tova・ 
ref umelé kveltíny a lístie čísel 261 a 262; upravené perá ozdobné( práce vlas en- 
kárske a iné  výrobky z vlasov; polodrahokam!, pravým zla：lom zlátené alebo pra
vým stríebroon «tríebrené obecné kovy (tiež žel&zo alebo oceľ), pravým zlatom zlá
tené alebo pravým striebrom striebrené leónslce drôty alebo pradivo a práce 
z nich, ako aj práce z nepravých leónskych drôtov a pradív;

*

*

b) Na h m o í y j e<mn é: kaučiilc, koža, voskované plátno výslovne nemeno- 
vianéi voskovaný mušelín^ voskovaná dykyta, luiihárske plátno; kosť alebo rob, 
umelé hmoty rezbárske (okrem napodobnenín limôt k a] patriacich); omamentova- 
nét níklované železo alebo ocel, jemne opracované (oTìnamentovasié, nßdovasé) 
obecné kovy, nikel, hliník; morská pena a jej napodobneniny, láva, nepravé leónske 
drôty a pradivo, iný tovar textilný (okrem tovaru textilného menovaného pod a), 
ako aj tovaru povrazníckeho a hrubých tkanín položiek 207 a/L 216 a/l(217 a), ktoré 
patria k obyčajným hmotám); spojenie 6 prácami z tvárneho vosku; výšivky (oie však 
hodvábom) na iných llátkach, ako texlilootn tovare;

c) za hmoty obyčajné: všetky hmoty, ktoré nie sú výslovne menova
né pod a) a b).

Predmety vystrojené drahými kovmi vyclievajú sa podľa osobitných ustano
vení, obsažených v sadzobníku, ak nemajú povahu tovaru triedy XL1IL
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Sadzobné 
číslo

658.

659.

DRUHY DIEL.
Vývoz.

Colná sadzba

Handry a iné odpadky na výrobu papieru, t. j. ľa
nové, bavlnené, hodvábne a vlnené handry, tiež má
čané (polohandrovina, tuhá alebo teku'tá papierovi- 
na)t papierové odrezky (papierové odstrižky), ma-ku- 
Latúra (popísaná aj potlačená), staré siete, s-taré la- 
novie a staré povrazy...........................................................  
Kosti všetkého druhu; rohové duše (rohové jadrá); 
plné kopytá a plné paznechty...............................................

Poznámka. Vytriedené kostí a odpadky 
z obrábania kostí, vyvážané továrňami kosteného 
tovaru na 06abitロé povolenie Ministerstva financií

Poznámka k druhému dielu „Vývoz1*.
Všetok tovar, ktorý nie je mcnavaný v sadz. čís. 

658 a 659, je vo vývoze bez cla.

všeobecná

za 100 ké

16.—

Tlač: Andrej ▼ Bratislave, Trieda kMla Alexandra č.12.
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259. 
Zákon 

zo dňa 9. decembra 1941
o Slovenskom Červenom kríži.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

円 Slovenský Červený kríž 6a zriaduje 
ako dobrovoľná pomocná 6poločnoô( po
dľa článku 10 Ženevskej dohody zo dna 
27. júla 1929 u zlepšení osudu ranených 
a chorých v poľných armádach (v ďalšom 
texte ‚‚Ženevská dohoda").

ド)Slovenský Červený kríž je samostat
nou právnou osobou; jeho sídlom je Bra
tislava.

§ 2.
(り Slovenský Červený kríž je výhradne 

oprávnený pripravovat a vykonávať po
mocnú vojenskú zdravotnú službu po- 
dTa pokynov vojenskej správy (čl.10 
Ženevskej dohody). Personál Slovenského 
Červeného kríža, pridelený k vojenskej 
zdravotnej službe v smysle Ženevskej do
hody, podlieha vojenským zákonom a pred
pisom, pričom o ich podriadenosti vojen
skej súdnej a disciplinárnej právomoci pla
tia us tanovenia § 130 zákona č. 131/1936 
Sb. z. a n. o obrane štátu,

(2) Okrem pôsobnosti podľa ods.1 Slo
venský Červený kríž:

a) spolupracuje podľa príslušných me
dzinárodných u&tanovení a v rámci opatre
ní štátnej správy pri starostlivosti o vo
jenských zajatcov;

b) spolupôsobí pri starostlivosti o voj
nových poškodencov a ich rodinných prí
slušníkov a zmierňuje sociálne a zdravot
né následky vojny;

c) spolupracuje v brannej výchove a 
pri civilnej protileteckej ochrane na poli 
zdravotnej služby;

d) organizuje osetrovateffitva a zá
chrannú službu (samaritánstvo), vykonáva 
hlavný dozor nad výcvikom a výkonom 
všelkých složiek záchrannej služby;

e) spolupracuje v pomocných- akciách 
pri živelných pohromách alebo iných ne- 
šfastiach; “

f) organizuje a vykonáva dobruvoľnú 
sociálne-zdravotnú prácu podľa potrieb ná
roda a štátu; spolupracuje pri každej ve
rejnej zdravotnej a sociálnej starosllivosti, 
najmä pri epidémiách;

g) sprostredkuje styk a spolupracuje 
so spoločnosCami Červeného kríža v iných 
štátoch, 6 ich medzinárodnými ústredňami 
a s inými podobnými organizáciami,

§3.

t1) Členstvo v Slovenskom Červenom 
kríži je dobrovofné. Členovia a osoty pri
hrané do služieb Slovenského Červeného 
kríža podliehajú právnym predpisom o 
úradnom, leikárskom a vojenskom tajom
stve.

C) Slovenský Červený kríž v rámci toh
to zákona upraví svoju vnútornú orga
nizáciu šlalúlom, ktorý vydá predseda Slo- 
vemskéha Červeného kríža po schválení 
ministrom vniilra, ktorý sa má dohodnúť 
s ministrom národnej obrany. Stalút Slo
venského Červeného kríža 6a uverejní 
v Úradných novinách.

§4.

Prezident republiky je protektorom 
Slovenského Červeného križa.

§ 5.

J) Na čele Slovenského Červeného kri
ža je predseda, klorého menuje a odvo
láva prezident republiky na spoločný ná
vrh ministra vnútra a ministra národnej 
obrany.
ド)Predseda ustanovuje a o-dvoJáva 

I svojho stáleho zástupcu so súhlasom mini-

Cena Ks 2.20.
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sira vnútra, ktorý sa o tom dohodne 6 mi
nistrom národnej obrany.

§ 6.
Dozor nad Slovenským Červeným kri- 

žoni vykonáva minister vnútra.

zákona č. 83/1941 SI. z. (ktorým sa upra
vuje starostlivosť u poškodených v službe 
Hlinkovej gardy a Freiwillige Schutzstaf
fel atď.) za podmienok tam uvedených.

§ 11.

Slovenský Červený kríž je pri výkone 
svojich úloh a povinností oslobodený od 
všetkých daní, dávok a poplaitkov. Pri bez
platných venovaniach SlovenßJcému Červe
nému krížu prislúcha oslobodenie od da- 
rovného poplatku aj darcovi.

§ 12.

Korespondencŕa Slovenského Červené
ho kríža v medziach výkonu jeho pôsob
nosti je oslobodená od poštových poplat
kov, Podrobnosti určí minister dopravy a 
verejných prác.

§ 13.
í1) Priestupku sa dopúšťa:
a) zamestnanec, ktorý bezdôvodným 

alebo nepravdivým predstieraním účasti 
v službe Slovenského Červeného kríža po
škodzuje svojho zames tnáva teľa,

b) kto neoprávnene nosí rovnošatu Slo
venského Červeného krížat jej súčiastky 
alebo k ním patriace odznaky,

c) kto vo verejnom alebo v obchodnom 
živote bez povolenia (§ 8) použije znaky 
červeného kríža na bielom poli alebo po
menovanie .‚Červený kríž , ‚‚Ženevský 
kríž" alebo znak Švajčiarfikej konfederá
cie: biely kríž v červenom poli — pre von
kajšie označenie predmetov svojej činno
sti, alebo použije znak alebo slová tak po
dobné, že by mohly viasf k zámene s uve
deným znakom, prípadne pomenovaním.

**

(り Priestupky podľa ods.1 tresce — ak 
nejde o čin prísnejšie trés Iný — okresný 
(štátny policajný) úrad peňažným Ireslom 
od Ks 10.— do Ks 5.000.—, ktorý v prípa
de nevymožitefnosti treba premeniť na 
zatvorenie od 12 hodín do 14 dní.

§ 14.
Predmety protizákonne označené [§ 13, 

ods.1,pífim. c)] zaistí okresný (štátny po
licajný) úrad v každom jednotlivom prípa
de. Zaistené predmety tenta úrad vyhlási 
za prepadlé v prospech štátu, ak protizá
konné označenie držiteľ v určenej lehote 
neodstránil alebo ak označenie v určenej 
lehote nemožno odstrániť.

Na výdavky Slovenského Červeného 
kríža, ak na to nestačia jeho vlastné príj
my. prispievajú štát (rezort Ministerstva 
vnútra) a podľa svojich finančných možno
sti aj sväzky územnej samosprávy.

§民
(り Okrem vojenskej zdravotnej služby 

smú používať odznak Červeného (Ženev
ského) kríža, ktorý pozostáva z kríža čer
venej farby na bielom poli, ako aj použí
vať pomenovanie „Červený kríž" alebo 
„Ženevský kríž":

a) Slovenský Červený kríž a jeho orgá
ny v medziach tohto zákona a svojho šta
tútu, ako aj zariadenia, ktorým Slovenský 
Červený kríž povolil použiť znak Červe
ného kríza podľa čl.24 Ženevskej do
hody;

b) delegácie zahraničných spoločností 
Červeného kríža pri výkone svojho posla
nia, ak dostanú povolenie Ministenstva za
hraničných vecí na návrh predsedu Slo
venského Červeného kríža.

(-]Doteraz udelené povolenie na použí
vanie znaku a!ebo pomenovania, uvedené
ho v ods.lf ak odporujú uvedenému usta
noveniu, sa zrušujú bez nároku na ná
hradu; používané znaky a označenia tre
ba odstrániť, a to na miestach verejne prí
stupných a viditefných do 30 dní, v ostat
ných prípadoch do 90 dní odo dňa nado
budnutia účinnosti tohto zákona.

§ 9.
(*)  Zamestnávatelia sú povinní uvofnif 

svojich zamestnancov pre nevyhnutnú 
účasť v službách Slovenského Červeného 
kríža, ak sa tým vážne neohrožujú záujmy 
zamestnávateľa.

(J Výkon služby v Slovenskom Červe
nom kríži treba podľa možností zariadiť 
tak, aby činní členovia nebolí hatení v riad
nom vykonávaní svojho povalania alebo 
iných svojich zákonných povinností.

§ 10.

Č'enovia Slovenského Červeného kríža 
ma;ú nárok na štátnu slarosllivosf podľa
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§ 15.

(り Dňom nadobudnutia účínnosli tohto 
zákona zaniká HSpoločnosf Slovenského 
Červeného kríža v Bratislave" a spolky 
utvorené v jej rámci. Ich pôsobnost pre
chádza na Slovenský Červený kríž a ich 
členovia stávajú sa členmi Slovenského 
Červeného kríža (§ 1).

(2) Dňom nadobudnutŕa účinnosti tohto 
zákona prechádza majetok zaniklých sub
jektov (ods.1)na Slovenský Červený kríž. 
Za ich záväzky ručí Slovenský Červený 
kríž len do výšky hodnoty od príslušného 
subjektu prevzatého majetku.

C) Až da vydania štatútu (§ 3, ods. 2) 
môže predseda Slovenského Červeného 
kríža robiť potrebné majetkové a správne 
opatrenia, a to osobne alebo osobami nim 
zmocnenými.

§ 16.

Právne predpisy, ktoré tomuto zákonu 
odporujú alebo 6a ním nahradzujú, sa zru
šujú; najmä sa zrušuje zákon č. 479/1921 
Sb. z. a n. o ochrane znaku a názvu Čer
veného kríža.

§ 17.

Tento zákon nadobudne účinnosf 
dňom 1.januára 1942; vykoná ho minister 
vnútra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
aj za ministra Calle5a.

Dr. Pružinský v. r.

260.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 21.novembra 1941

o dočasnom zrušení cla na dusíkaté vápno,

(り Po dohode s Ministerstvom hospo
dárstva podľa § 1 vládneho nariadenia č. 
157/1939 SI. z. zrušujem clo na dusíkaté 
vápno — sadz. pol.600 m — do množstva 
3000 ton.

(-)Dovoz v ods.1 uvedeného množ
stva tovaru tamtiež uvedeneho musi sa 
uskutočniť cez colný úrad v Bratislave, 
ktorý zároveň poverujem kontrolou dove
zeného množstva.

(3) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr, Pružinský v. r.

261.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 18, novembra 1941

o dcčasncm snižení cla na cinkové kalíšky,

I1)V dohode s Minislerslvom hospo
dárstva podTa § 1 vládneho nariadenia č. 
157.1939 SI. z. snižujem clo na cinkové 
kalíšky — ex. sadz. pol,515 a — na 300.— 
Ks za 100 kg a na čas do platnosti nového 
colného sadzobníka, ak sa pri dovoze pred
loží osvedčenie príslušnej Obchodnej a 
priemyselnej komory, že ide o ich upotre
benie na výrobu bateriek.

P) Táto vyhláška na'dobúda účinnosC 
dňom vyhlásenia.

Dr. Pružinský v. r.

262.
, Zákon 

zo dna 9. decembra 1941
o uvedení vojenského trestného poriadku 

do účinností

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

DIEL L
Uvádzacie ustanovenia.

§ L
Zálcon zo dňa 7. októbra 1941 o vo

jenskom trestnom poriadku uverejnený 
pod č, 232/1941 SI. z. nadobudne účinncst 
dňom, kedy nadobudne účinnosf tento 
zákon.

§ 2,
ľ) Dňom nadoibudnulia účínnosli tohto 

zákona zrušuje sa v celom rozsahu zák. čl. 
XXXI1I/1912 o vojenskom 'trestnom po
riadku s predpismi, ktoré ho doplňujú a 
pazmeňujú, ako aj všetky iné predpisy, 
ktoré sa vzťahujú na veci upravené záko
nom č. 232/1941 SI. z. a týmto zákonom.

(:)Kde 6a doterajšie zákonné ustano
venia odvolávajú na paragrafy zák. čl. 
XXXIII/1912 6 príslušnými zmenami a do
plnkami, tam Ireba rozumieť obdobné 
uslanovenia zákona č. 232/1941 SI. z, a 
tohto zákona.

§3.

Pokiaľ predpisy dielu XXVII. zákona 
c. 232/1941 SI. z. hovoria o rozsudku, ktorý
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je základom výkonu trestu, vzťahujú sa aj 
na usnesenie podľa § 7 zákona č. 562/1919 
Sb. z. a n. o podmienečnom odsúdení a o 
podmienečnom prepustení, ktorým sa do
datočne rozhoduje o podmi-enečnom od
klade výkonu trestu; inak predpisy záko
na č. 562/1919 Sb. z. a n. zostávajú ne
dotknuté.

§ 4.

Predpisy § 2, piミm. c) zákona č. 1544923 
Sb. z, a n. o vojenskom disciplinárnom 
a kárnom práve ako aj o odňatí vojenskej 
hodnosti a preložení do výslužby admini
stratívnym pokračovaním v znení vyhlášky 
č. 65/1935 Sb. z. a n. sa zrušujú a nahra
dzujú týmto ustanovením:

lfc) konanie alebo opcminutie, ktoré 
tvorí skutkovú podstatu obyčajného alebo 
vojenského prečinu (priestupku) ( ak sú da
né podmienky podľa § 2 prípadne § 407 
zákona č. 232/1941 SI. z. o vojenskom trest
nom poriadku/1 〇

§ 5.

Predpisy § 35 zákona č. 154/1923 v zne>- 
ní vyhlášky č. 65/1935 Sb. z. a n. sa zrušujú 
a nahradzujú 'týmito ustanoveniami:

„f1) Dôstojníci justičnej služby s hradi
ska disciplinárnej zodpovednosti podliehajú 
svojim justičným predstaveným a s hľa- 
diska kámej zodpovednosti kárnemu se
nátu hlavného vojenského súdu. Predseda 
hlavného vojenského súdu podHeha s hľa
diska disciplinárnej i kárnej zodpovedno
stí kárnemu senátu hlavného vojenského 
súdu. Hlavný vojenský prokúra Lor s hľa
diska disciplinárnej zodpovednosti podlie
ha priamo ministrovi národnej obrany.

ド)Pokračovanie, v ktorom možno ulo
žiť disciplinárne alebo kárne tresty podľa 
ods.1,ako aj složenie kárneho senátu hlav
ného vojenského súdu upraví vláda naria
dením.

E) Dôstojníka zbraní, ktorý sa previní 
pri výkone svojej funkcie ako prísediaci 
senátu vojenského súdu, možno stihaf po
dľa tohto zákona len na oznámenie pred
sedu hlavného pojednávania."

§ 6. j

f1)V trestných veciach, ktoré v den, 
kedy tento zákon nadobudne účínnosf, ne
boly ešte skončené, .pokračuje' sa podľa 
ustanovení zákona č. 232/1941 SI. z.

ド)V trestných veciach, v ktorých do 
dňa účinnosti tohto zákona bol už vyne

sený rozsudok, napadnutý odvolaním alebo 
zmäločnou sťažnosťou( rozhoduje sa o od
volaní alebo o zmätočnej statnosti podľa 
doterajších predpisov. Ak bol však prvo
stupňový rozsudok následkom odvolania 
alebo zmätočnej sťažnosti zrušený a vec 
na nové rozhodovanie vrátená prvej 
ci, má sa pokračovať podľa zákona č. 
232/1941 SI. z.

DIEL IL

Organizácia vojenskej súdnej právomoci.

§ 7.
Ústrednú vojemskú justičnú správu vy

konáva Ministerstvo národnej obrany. Ve
ci ústrednej vojenskej justičnej správy pod
liehajú priamo ministrovi národnej obrany.

§ 8,
í1) Vojenské súdy zriaduje a zrušuje, 

ich obvody určuje a mení vláda naria
dením.
ド)Vojenské súdy sú pomenované po” 

dľa svojho úradného sídla.

§ 9.
Sídlom hlavného vojenského súdu je 

Bratislava.

§ 10.

円 Predsedu a podpredsedu hlavného 
vojenského súdu ustanovuje prezident re
publiky. Predsedu vojenského súdu, jeho 
zástupcu, ako aj členov hlavného vojen
ského a vojenského súdu ustanovuje mi
nister náradnej obrany.

(2) Predsedu hlavného vojenského súdu 
zastupuje podpredseda hlavného vojenské
ho súdut predsedu vojenského súdu zastu
puje zástupca predsedu vojenského súdu.

§ 11.

Na čas nevyhnutnej potreby je minister 
národnej obrany oprávnený v dohode s mi
nistrom pravosúdia poveriť vykonávaním 
funkcie člena senátu hlavného vojenského 
súdu sudcov, pôsobiacich na Slovenskom 
najvyššom 6Ude alebo na iných občian
skych sborových fiúdoch, ak sú dôstojníkmi 
justičnej služby v zálohe alebo aspoň dô
stojníkmi zbraní v zálohe. Tí to poverení 
sudcovia pri výkone vojenskej súdnej prá
vomoci majú právomoc vojenských sudcov 
z povolania; sú však tiež viazaní služobný
mi povinnosťami vojenských sudcov z po-



Slovenský zákonník č._262t

volania. Za ich činnosE, vykonávanú v tejto 
funkcii, patrí im primeraná odmena, kto
rej výšku určuje minister národnzj obrany 
v dohode s ministrom pravosúdia.

§ 12.

(l) Dôstojníka zbraní ako prísediaceho 
senátu na vojenský súd povolávaš prípadu 
na prípad predseda hlavného pojednáva
nia, a to z osôb, uvedených v sozname, 
ktorý každoročne ku dňu 1.januára so
stavi MinifiterS'tvo národnej obrany,

ド)Za prísediacich treba vybrať osoby 
5 väčším životným rozhľadom a s väčšou 
skúsenosťou, ktoré dobre poznajú vojenské 
pomery a predpisy.

(a) Prísediacim nemôže byt dôstojník, 
proti ktorému je zavedené trestné súdne 
alebo kárne pokračovanie, alebo ktorý bol 
eúdom alebo kárnym výborom odsúdený.

C) Predseda hlavného pojednávania po
voláva za prísediacich podlá možnosti dô- 
6lojníkovt kiorí vykonávajú službu alebo 
majú pobyt v sídle vojenského súdu.

§ 13.

Vojenské súdy sú vo veciach vnútornej 
správy podriadené predsedovi hlavného 
vojenského súdu( v ostatných služobných 
veciach priamo minislrovi národnej obra
ny-

§ 14.

C) Predseda vojenského súdu, podobne 
predseda hlavného vojenského súdu kon
com každého roku určí na budúci rok roz
vrh práce a funkcie, najmä určí, ktorí čle
novia súdu budú samosudcami, ktorí budú 
vykonávať funkciu predsedu senátu a 
ktorí funkciu členov senátu, prípadne 
ktorí budú vykonávať práce uvedené v § 
22 zákona č. 232/1941 SI. z.

ド)V priebehu roku môže sa poriadokt 
určený podľa ods.1,zrušiť alebo pozmeniť 
len z dôležitých dôvodov.

§ 15.

(l) Pred nastúpením svojho úradu skla
dá predseda a podpredseda hlavného vo
jenského súdu do rúk ministra národnej 
obrany, členovia hlavného vojenského sú
du a predseda vojenského súdu do 
rúk predsedu hlavného vojenského 6ú- 
du( členovia vojenského súdu však do 
rúk predsedu vojenského súdu- prísahu 
tohto znenia; tlPrißahám Bohu Všemo
húcemu a Vševedúcemu, že svoje povinno-
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stí ako prebeda hlavného vojenského sú
du (podpredseda hlavného vojenského sú
du, predseda vojenského 6Údu, člen hlav
ného vojenského súdu, člen vojenského sú
du) budem p'ni( podľa zákona, nestranne, 
podľa najlepšieho vedomia a svedomia, a 
že budem zachovávať o tajných veciach, 
súvisiacich s loulo funkciou, mlčanlivosť. 
Tak mi Pán Boh pomáhaj."

(3) Dôstojník zbraní ako prísediaci se
nátu skladá pred začatím svojej funkcie do 
rúk predsedu senátu prísahu tohto znenia: 
„Prisahám Bohu Všemohúcemu a Vše- 
vedúcemuj že svoje povinnosli ako príse
diaci s&náiu budem pínií podľa zákona, 
neolranne, podľa najlepšieho vedomia a 
svedomia, a že budem zachovávať o taj
ných veciach, súvisiacich s touto funkciou, 
mlčanlivosf. Tak mi Pán Boh pomáhaj."

§ 16.
Úrad vojenského prokurátora 63 zria

ďuje pri vojenskom súde, úrad hlavné
ho vojenského prokurátora pri hlavncm 
vojenskom 6úde.

§ 17.
(')Hlavného vojenského prokurátora 

ustanovuje prezident republiky. Námestní
kov hlavného vojenského prokurátora, vo
jenského prokurátora a jeho námestníkov 
ustanovuje minister národnej obrany.

ド)Hlavný vojenský prokurátor a vo
jenský prokurátor vykonáva svoje práva 
a povinnosti osobne alebo námestníkmi.

§ 18.

(')Vo veciach trestného pokračovania 
a vo veciach vnútornej správy sú podria
dení vojenskí prokurátori hlavnému vo
jenskému prokurátorovi, v služobných ve
ciach priamo mi&lrovi národnej obrany.

(=)Hlavný vojenský prokurátor a jeho 
zástupca 6Ú podriadení vo veciach služob
ných priamo ministrovi národnej obrany.

§ 19.

Pred nastúpením evojho úradu skladá 
hlavný vojenský prokurátor do rúk mini
stra národnej obrany, námestníci hlavného 
vojenského prokurátora a vojenský proku
rátor do rúk hlavného vojenského proku
rátora, TiámEďlníci vojenského prokurátora 
však do rúk vojenského prokurátora prí
sahu tohto znenia: „Prifiahám Bohu Vše
mohúcemu a VševedúcemU) že svoje povin
nosti ako hlavný vojenský prokurátor (vo-
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§ 24.

f1) Ak sudca na to povolaný nemôže 
spísať rozhodnutie súdu alebo podpísat zá
pisnicu o pojednávaní pre smrť, nemoc 
alebo pre inú neprekonateľnú prekážku, 
urobí to za. neho vo veciach senátnych 
druhý justičný dôstojník, ktorý bol členom 
senátu, vo veciach sam.O'Sudcovských pred
seda vojenského súdu alebo jeho zástupca.

『)Ak zajpísovatef nevyhotovil alebo ne
podpísal zápisnicu pre emrt, nemoc alebo 
inú neprekonateľnú prekážku, urobí to za 
neho vo veciach senátnych justičný dôstoj- 

I ník, ktorý bol členom senátu, vo veciach 
samosudcovských samosudca.

§ 25.

(り Bezpečnostnými úradmi podfa zá
kona č. 232/1941 SI. z. 6a rozumejú 
úrady štátu a obcí (miest), ktoré majú 
bezpečnostnú pôsobnosf( ako aj ich pred
nostovia a ich členovia so samostatnou 
pôsobnosťou, tiež starostovia obcí.

ド)Bezpečnostnými orgánmi podľa zá
kona č. 232/1941 SI. z. sú úradníci, pod
riadení úradom uvedeným v ods.1, 
štátni a obecní (mestskí) strážnici bezpeč
nostní, ako aj poddôstojníci žandárstva a 
členovia žandárskeho mužstva.

§ 26.

Vykonateľné rozhodnutie vojenských 
»údov a vojenských prokurátorov, ktorým 
sa podľa vojenského trestného poriadku 
uložila pokuta alebo peňažný trest alebo 
náhrada trov trestného pokračovania, je 
exekučným titulom a vykoná sa občian
skou súdnou exekúciou.

§ 27.

Peňažné tresty a pokuty, vybrané vo 
vojenskom trestnom pokračovaní, plynú do 
štátnej pokladnice,

§ 28.

Minister národnej obrany je oprávnený 
z vážnych dôvodov určiť aj posádkové 
väznice za miesto výkonu trestov väze
nia alebo tuhého väzenia, neprevyšujúceho 
3 mesiace,

§ 29.

í1) Vojenské veliteľstvá sú povinné 
každoročne k 31.decembru predložiť pri- 
filušnému vojenskému prokurátorovi zá
znamy o disciplinárnych trestoch potresta
ných osôb.

ienský prokurátor, námestník hlavného 
voíanskfcho prokurátora, námestník vojen- 

prokurátora) budem pínií podľa z^- 
kona. nestranne, podľa najlepšieho vedomia 
a svtd?m；a. a že budem zachovávať o taj
ných veciach, súvisiacich s touto íunkcicu, 
m'čanlivosf. Tak mi Pán Boh pomáhaj.*'

§ 20.

Kancelársky personál prideľuje súdom, 
h'avnému vojenskému prokurátorovi a vo・ 
jenskému prokurátorovi Ministerstvo ná- 
rcdnej obrany,

§ 21.

(り Justičných dôstojníkov v zálohe, po
volaných do činnej vojenskej služby, pri- 
deľuje vojenskému súdu alebo hlavnému 
vojenskému súdu, prípadne vojenskému 
prokurátorovi alebo hlavného vojenskému 
prokurátorovi prednosta vojenskej justič
nej správy.

卜J Juslxni dôstojníci v zálohe, povolaní 
pこdia ods.1,majú všetky práva a povin・ 
ニニミ：：justičných dôstojníkov z povolania.

§ 22.

Minister národnej obrany sa splnomoc
ňuje vydať pre súdy, hlavného vojenského 
prokurátora a vojenských prokurátorov 
pracovný poriadok.

DIEL ni.
Doplňujúce predpisy o vojenskom 

trestnom pokračovaní.

§ 23.

(り Plénum hlavného vojenského súdu 
sa skladá z predsedu hlavného vojenského 
súdu, ktorý plénu predsedá, a zo šiestich 
členov hlavného vojenského súdu. Ak hlav
ný vojenský súd nemá tento počet justič
ných dôstojníkov, minister národnej obrany 
za chýbajúcich členov ustanoví sudcov vo
jenského súdu v činnej službe v poradí naj
vyšších.
ド)Plénum hlavného vojenského súdu 

rozhoduje v prípadoch osobitne v zákone 
uvedených, ako aj víedy, ak senát hlavné
ho vojenského súdu 6a chce odchýJif 
v právnej otázke od skoršieho rozhodnutia 
senátu hlavného vojenského súdu alebo 
pléna.

()Plenárne zasadnutie je neverejné^ 
ľ) Plénum rozhoduje po vypočutí hlav

ného vojenského prokurátora na tajnej po
rade väčšinou hlasov.
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(a) Na žiadosť vojenského prokurátora 
sú veliteľstvá povinné predložiť vojenské
mu prokurátorovi aj spisy o disciplinár
nom pokračovaní a podať o veci zprávu.

DIEL IV.

Uvádzacie predpisy stanného

§ 32.

Ak zanikne príčina, pre ktorú sa 
stanné právo vyhlásilo, najmä ak uz vý
konom trestu smrti na jednom alebo nie- 
kolkých vinníkoch bol daný potrebný od
strašujúci príklad, treba stanné právo 
hned zrušiť.

DIEL V.

pokračovania. 

§ 30,

(l ) Vyhlásiť a zrušiť stanné právo v 1 Uvádzacie predpisy poľného súdneho 
oblasti trestného súdnictva vojenského pokračovania.
patrí výhradne do právomoci minislra ná
rodnej obrany. § 33.
ド Stanné právo možno vyhlásiť pre • (I) v ，d 血 ?oInýeh súdov mimo

zセデア porušenia subordmacie，ア吧y‚弐 』b。v Ease, ked ešte niet póla, 
zbabelosti, rušenia disciplíny a poriadku. 访;.
odboja, zbehnutia, -vyzvedačstva, zrady vo- z ' . ,( , t 一”
jen>sikého tajomstva, vojenskej zrady a a) minister národnej obrany, ak vs upil 
vzmáhajúceho-sa plienenia. 映り居上弧引 pohotovosti l§ 5J zák. č.

円 Okrem .prípadov, uvedených v ods.】沙936汽z“a 紀。brané s álu), alebo 
c ’し vif./ . Ä ■ čej ak prezident republiky nariadil povolanie2, možno vyhlásiť stanne pravo aj pre zlo- , r . . , . f. .7 , n-č ny vraždy, lúpeže, pod^alačstv^ verej- ^o vyrumocne, curne, služby podlá § 27 
neho násilia im向帮 pohodením "neh。zakona c. 20/1940 SL z., 
cudzieho maje tku a pre zločiny podľa zá- M vláda nariadením, vydaným so súhla- 
kona č. 280/1940 SI. z. o civilnej protide- 60nl prezidenta republiky, ak vo vnútri 
teckej ochrane, ak sa tieto zločiny vzmá- štátu alebo na jeho hraniciach nastanú 
hajú nebezpečným spôsobom a sú potrel udalosti, ohrozujúce zvýšenou mierou ce- 
né odstrašujúce príklady. lislvosf alebo samostatnosť štátu, jeho re

publikánsku íormUf úfitavUf verejný pokoj
§ 31 a poriadok,

(2) Ak prestaly skutočnosti, ktoré boly
(')Vyhlásenie i zrušenie stanného prá- dôvodom pre opatrenia podľa ods.1,má 

va nariadi minister národnej obrany roz*  tieto opatrenia odvolať, kto ich nariadil.
kazom.

ド)Rozkaz, ktorým sa stanné právo vy- 
hlasuj% má obsahovať:

a) pomenovanie zločinov a obvodov( 
pre ktoré bolo stanné právo nariadené)

b) výstrahu pred páchaním týchto zlo-
činov, 

c) pohrozenie, že každý, kto

§34.

(')Poľné súdy a hlavné poľné 6Údy zria
ďuje a zrušuje hlavný veliteľ.

E) Poľné súdy sa zriadujú pri vyšších 
velitektvách podľa potreby. Hlavný poľný

sa po vy- súd sa zriadi zpravidla len pri hlavnom
hláske takýmto zločinom previní, bude sú- veliteľslve. Ak je potrebné( môžu sa zria
dený podfa stanného práva a potrestaný dif ešte ďalšie hlavné poľné súdy pri vyš- 
smrťou. sich veliteľstvách, určených hlavným velレ

(:l). Rozkaz, ktorým sa stanné právo vy- I teľom.
hlasuje, sa. vyhlási spôsobom predpísa- (3) Ak je viac hlavných poľných 6Údov, 
ným vo vojenských služobných pred- určí hlavný veliteľ, ktorému hlavnému 

" ' " sú podriadené jednotlivépisoch a prečíta 6a pred nastúpeným muž- poľnému súdu 
stvom. Okrem toho môže byt rozkaz do- poľné súdy.
ručený politickým úradom a obecným sta
rostom na verejné vyhlásenie; musí sa tak 
stať vtedy, ak sa právomoc vojenských

§ 35.

poľného súdu je aj stano-Stanovištesúdov rozšírilä aj na civilné obyvateklvo.
Ak je to vhodné, môže sa rozkaz uverej- višťom poľného prokurátora a stanovište 
niť aj verejným vyhlásením alebo uverej- hlavného porného súdu je aj stanovišťom 
nením v časopisoch. | hlavného poľného prokurátora.
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§ 36.

(')Úrady poľných prokurátorov a hlav
ných poľných prokurátorov zriaďuje a 
zrušuje hlavný veliteľ.
ド)Poľní prokurátori vo veciach trest

ného pokračovania a vo veciach vnútornej 
správy sú podriadení hlavnému poľnému 
prokurátorovi; vo veciach služobných sú 
podriadení poľní prokurátori ako aj hlavní 
poľní prokurátori veliteľom, pri ktorých 
sú ustanovení.

§ 37.

Predsedov poľných súdov a hlavných 
poľných súdov, poľných prokurátorav a 
hlavných poľných prokurátorov ustanovu
je hlavný veliteF.

§ 38.

(*)  Ak má poľné súdnictvo účinkovať v 
čase, ked ešte niet hlavného veliteľa, ne
zriadia sa v tomto období ani hlavné poľ
né súdy, ani úrady hlavných poľných pro
kurátorov, a úkony, ktoré im v poľnom 
pokračovaní pripadajú, vykonáva hlavný 
vojenský súd prípadne hlavný vojenský 
prokurátor. V takýchto prípadoch hlavný 
vojenský súd rozhoduje v složení, predpí
sanom pre hlavný poľný súd.

ド)Ükony, ktoré sú sverené v poľnom 
súdnictve hlavnému veliteľovi, vykonáva 
v čase, kedy tento ešte nie je ustanovený, 
minister národnej obrany.

§ 39.

(*)  Dôstojníka zbraní ako prísediaceho 
poľného súdu povoláva s prípadu na prí
pad predseda hlavného pojednávania 
z osôbf vybraných k tejto funkcii velite
ľom, u ktoréha poľný súd účinkuje.

ド)Ustanovenia § 12, ods. 2 a 3 vzťahu
jú sa aj na prísediaceho poľného súdu.

§ 40.

O riadne obsadenie a vybavenie poľ-*  
ných súdov, hlavných poľných súdov ako 
aj úradov poľných prokurátorov a hlav
ných poľných prokurátorov starajú 6a spo
lu minister národnej obrany a hlavný ve
liteľ. Potrebný personál a potrebné pro
striedky musia im však vždy opatriť aj ve
litelia, u ktorých tieto súdy a či prokurá
tori účinkujú.

§ 41.

V oblasti poľných súdov možno stanné 
právo vyhlásif pre všetky zločiny. Ak 

nejde o zločiny uvedené v § 30, ods. 2, 
možno tak urobiť úba za podmienok § 30( 
ods. 3. Stanné právo vyhlá-siť a zrušiť 
pre oblasť poľných súdov pa<trí hlavnému 
veliteľovi; hlavný velitef môže toto právo 
preniesť na veliteFov, u ktorých sú zria
dené poľné prípadne hlavné poľné súdy.

§ 42.

Článok III. zákona č. 168/1922 Sb. z. a 
n., ktorým sa zákonný Článok LXIII/1912 
o výnimočných opatreniach čiastočne zru
šuje a menia sa niektoré predpisy o stan
nom práve, ne>platí pri vyhlásení vojen- 
ného stanného práva v oblasti poľných sú
dov.

§ 43.

V čase účinkovania poľného súdnictva 
o zriadení a zrušení vojenských súdov, 
o určení a o zmene ich obvodov, aka aj 
o zmene sídla hlavného vojen»ského súdu 
rozhoduje minister národnej obrany.

DIEL VI.

Ustanovenia o trestnom práve hmotnom.
§ 44.

ハ)Pri ukladaní a vykonávaní trestov 
na slobode podľa zákonných ustanovení, 
platných zároveň pre oblasť občianskeho 
trestného súdnictva, majú 6a použiť tieto 
zásady:

a) zatvorenie rovná sa väzeniu podľa 
ustanovení vojenského tr&stného zákona;

b) väzenie rovná sa tuhému väzeniu 
podľa ustanovení vojenského trestného zá
kona;

c) žalár podľa ustanovení trestného zá
kona a žalár podľa ustanovení vojenského 
trestného zákona sú rovnaké;

d) trestnica rovná sa ťažkému žaláru 
podľa ustanovení vojenského trestného zá
kona.

(2) Ak by podľa platných zákonov vo
jenské súdy okrem prípadov, uvedených 
v ods.1(maly uložiť trest takého druhu, 
ktorý 6a vo vojenskom trestnom práve ne
vyskytuje*  majú uložiť namiesto neho trest, 
ktorý podľa trestného práva vojenského 
je onomu druhu trestu najbližší.

§ 45.

C) Ak 6a vyskytne tak závažná poľah
čujúca okolnosť, že by trest v zákone ur
čený bol neprimerane prísny, rozhodujúci 
súd je oprávnený：
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a] namiesto trestu smrli zastrelením 
uložiť doživo：tný -alebo dočasný žalár prí
padne ťažký žalár, najmenej trojročný： faž- 
ký žalár treba uložiť len, ak na itrestný čínt 
í keď pri tom niet osobitných znakov, 
ktor6 odôvodňujú uloženie trestu smrti, 
je v zákone určený ťažký ža'lár,

b) trest žalára alebo ťažkého žalára, 
ktorý by 6a mal vymerať od desať do 
dvadsať rokov alebo doživotne, snížiť bez 
zmeny druhu trestu, nie však pod tri roky, 

c) tre^t žalára alebo ťažkého žalára, 
ktorý by sa mal vymerat od päť do desaf 
rokov, snížiť čo do trvania, nie však pod 
jeden rok, ako aj premeniť trest ťažkého 
žalára na trets-t žalára.

円 Ustanovenia ads.1 možno použiť aj 
na tresty, určené na pokus trestného činu 
alebo pre vinníka, ktorý trestný čin spá
chal pred dovŕšením 20, roku.

§ 46.

P) Ak bol obžalovaný, proti ktorému 
bol už vynesený odsudzujúci rozsudok, 
uznaný vinným v takom trestnom čine, 
ktorý spáchal ešte pred vynesením onoho 
odsudzujúceho rozsudku, treba vymerat 
tr est podľa trestnej sadzby, určenej na čin, 
o ktorý ide, avšak treba pri tom prihliad
nuť na trest, uložený skorším rozsudkom, 
a to tak, aby oba tresty spolu neprevyšo-] 
valy hornú hranicu zákonného trestu, 
určeného na trestný čin prísnejšie trestný. 
Súd podľa okolností môže v takýchto prí
padoch aj úplne pominúť vymeranie tres
tu za trestný čin novo najavo vyšly.

(=)Na trest uložený skorším rozsudkom 
6a nehladí, ak bol odpustený alebo ak je
ho vykonateľnosť zanikla.

§ 47.

Krivá prísaha a krivá výpoved, hoci aj 
neprisažná, vykonaná po zákonnom na
pomenutí pred vojenským prokuráloromt 
tresce sa podľa ustanovení § 504, písní, a] 
vojenského trestného zákona.

§ 48.

Premlčanie trestného stíhania 6a pre- 
trhuje každým opatrením! ktoré urobí vo

jenský prokurátor alebo hlavný vojenský 
prokurátor, pripadne vojenský súd alebo 
hlavný vojenský súd proli vinníkovi pre 
spáchaný trestný čín.

§ 49.

(*)  Predmety, ktorými bol trefný čin 
spáchaný alebo ktoré pochádzajú z trest
ného činu, ak sú vlastníctvom vinníka, ma
jú sa zhabaf; ak je však ich držba, použí
vanie alebo rozširovanie vôbec zakázané, 
alebo ak ohrozujú bezpečnosf štátu, ve
rejnú bezpečnost alebo verejný poriadok, 
majú sa zbabat aj v prípadoch, ak nepatria 
vinníkovi.

ド)Predmety, zhabané podľa ods.1, 
prepadajú v prospech štátu. Tieto pred
mety 6a podľa rozhodnutia súdu uschova
jú, zničia alebo predajú 0a verejnej dražbe. 
Odpredajom týchto predmetov docielený 
výEažok plynie do šlálnej pokladnice.

(3) Ak nerozhodol súd o zhabaní za 
súdneho pokračovania, rozhodne o tom 
dodahems. Aie sa nekonalo súdne po
kračovanie o trestnom čine, o zhabaní 
rozhodne fiúd, ktorý by mal rozhodoval 
o trestnom čine. V oiboch prípadoch roz
hoduje súd o rhabaní na verejnom pojed
návaní usnesením za primeraného použitia 
predpisov zákona č. 232/1941 SI. z. o hlav
nom pojednávaní s odchýlkami, uvedený
mi v ods. 4 až 7. Súd rozhoduje len o zha
baní.

(‘)Na verejné pojednávanie podľa ods. 
3 treba predvolaE obžalobcu a podľa mož
nosti všetky osoby, ktoré by mohly byf po
stihnuté zhabaním. Tieto osoby majú rov
naké práva ako obžalovaný.

(5) Ak niektorá z 06Ôb( predvolaných 
podľa uds. 4, — vyjmúc obžalobcu — Ga na 
verejné pojednávanie nedostaví a nedá 6a 
ani zastúpiť, neprekáža pojednávaniu a 
rozhodovaniu.

(*)  Ak osoby, ktoré by boly zhabaním 
postihnuté, sú neznáme, alebo 6a zdržujú 
na neznámom mieste, treba im uslanovif 
obhajcu.

f) Proti uisnefieniu súdu, vynesenému 
v pokračovaní podľa ods, 3, pripúšťa sa 
stažnosf, ktorá má odkladný účinok, Sťaž
il osE 6 odôvodnením treba podaE do troch 
dní od vyhlásenia usnesenia na súde, ktorý
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rozhodol o zhabaní. O ďalšom postupe pla
tia všeobecné ustanovenia o sfažnosti.

§ 50.

Všetky ustanovenia, ktoré £a vzťahujú 
na vedľajšie tresty, Ireba primerane použiť 
aj na zhabanie predmetov.

DIEL VIL

Výkon zákona.

§ 51.

Tenlo zákon nadobudne účinnosť dňom 
1.januára 1942; vykoná ho minister národ
nej obrany so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Sokol -v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
aj za minislra Čatloša.

Sivák v. r.
za ministra Dr. Fritza.

Dr. Pružinský v. r.

263.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 13. decembra 1941, 

klcrcu sa uverejňuje oznámenie Sloven
skej cárodnej banky v Bratislave o vydaní 
50-kcrunových bankoviek s dátumom 15. 

cktóbra 1940,

Podľa §§ 28 a 36 vládneho nariadenia č. 
44 1939 SI. z. vyhlasujem oznámenie Slo
venskej národnej banky v Bratislave zo 
dňa 11.decembra 1941 o vydaní 50-koru- 
nových bankoviek s dátumom 15. októbra 
1940.

Dr. Pružinský v. r.

Oznámenie 
Slovenskej národnej banky v Bratislave 

o vydaní 50-korunových bankoviek s dá*  
tumom 15. októbra 1940.

Slovenská národná banka oznamuje po
dľa § 28 vládneho nariadenia č. 4411939 SI 
z., že dňa 18, decembra 1941 začne vydá
vať vo svojom hlavnom ústave v Bratisla
ve, ako aj vo všetkých svojich filiálkach 
bankovky po 50 korunách slovenských 

s dátumom 15. októbra 1940. Popis týchto 
bankoviek sa pripojuje.

V Bratislave dňa 11.decembra 1941.

Slcvenská národná banka 
v Bratislave.

Dr. Karvaš v. r.( Kollár v. r.,
guvernér. riaditeL

Popis 

päťdesíafkorunovej bankovky zo dňa 
15, októbra 1940.

Bankovka je vytlačená na bezdrevnom 
papieri s vodotlačo.u, ktorá v papieri pre- 
svitá na okraji bankovky, kresliac hlavu 
ženy jednak Iónmi svetlejšími ako palier, 
na tvári a vlnách vlasov hlavy, a jednak 
tónmi tmavšími, v obrysoch a tieňoch hla
vy.

Bankovka je 68 mm široká a 127 mm 
dlhá.

V triptychu tlačových obrazcov, ktoré 
okrem bieleho okraja vyplňuiú celú plochu 
oapiera« je ponechaná po oboch stranách 
bankovky iedma plocha <bez obrazca vo 
forme obdĺžnika, do ktorého zapadá vodo- 
tlač a hodnotové štítky. Táto plocha ie 
rastrova-ná. Bankovka je orámovaná stále 
ça oroaktnúcimi «lovenskými ornamentmi, 
v ktorých je umic-stený na rubovej strane 
pod stredným obrazcom text:

„Falšovanie bankoviek sa trestá".
Lícna strare bankovky je tlačená far

bou ružovou a irodrozelenoit, technikou 
medoryteclcou. Rubová strana je vyllače- 
nM farbou svetlohnedou až modrozelenou a 
technikou kníhtlačovou.

Na oboch sh a'nách banikovkv nod obra
zovou výzdobou naľavo je vytlačené drob
ným písmom r»ovodcu návrhu ban
kovky: „A. KAILICHM a vpravo íe 皿"” 
čphp nznaícpnie tlačiarne： ‚‚GIESECKE & 
DEVRIENT”.

Líce a rub banikovky >sa skladá z troch 
obrazcov.

Líce bankovky： Prvý obrazec zobrazu
je dve devy v slovenských ľudových kro
joch. Obidve Dostavy sú v rámci, ktorého 
záhlavná plocha a podstavcová línia sú vy
zdobené slovenskými motívmi. Predná nò- 
slava zakrýva postavu devy druhej a drží 
v rukách kyticu klasov.

Do stredného poTa bankovky je umie
stený svitok pergamenového papiera, kto
rý je vyplnený slovenskými motívmi, kto*  
ré zhustené v ružicu, v strede obrazca ob-
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kolesujú štáLny znak Slovenskej republi
ky. V proislrednom obrazci je umiestený 
text líca bankovky tohlo znenia:
TÁTO BANKOVKA, VYDANA PODĽA 
VLÁDNEHO NARIADENIA S MOCOU 
ZAKONA ZO DNA 4. APRÍLA 1939

ČÍSLO 44 SL. Z.f PLATÍ 
PÄŤDESIAT

KORÜN SLOVENSKÝCH

V Bra lislave dňa 15. olctóbra 1940.

SLOVENSKA
NÁRODNÁ BANKA 

V BRATISLAVE
Dr. Karvaš Kollár

guvernér riaditeľ

V treťom poli je už spomínaný obdĺž
nik vodotlače, pričom v záhlaví obdĺžnika 
vidíme štítok s hodno tou bankovky, uvede
nou v číslach, ktorý štítok zdobia sloven
ské motívy. Pod .horným štítkom je unúe- 
slené označenie série, pozostávajúce z veî- 
kej a malej písmeny abecedy a nad dol
ným šlílkom šesfmiesine číslo bankovky.

Rub bankovky je tiež rozdelený na tri 
polia obrazcov.

V prvom obrazci je umiestený obdĺžnik 
vodoliače, ktorý v záhlaví a podstav
ci obsahuje dva štítky; v hornom elipsovi
tom štítku je hodnota bankovky v číslacht 
v dolnom obdĺžnikovom štítku vidíme hod
notu bankovky vyjadrenú písmom: „PÄŤ

DESIAT KORÚN SLOVENSKÝCH*',  Stí卜 
ky sú ozdobené slovenskými molívmi. 
V prostriedku dlhších strán je vsunutá po 
oboch týchto stranách cast ozdoby, slo
venská stuha, ktorá sa vinie pozdĺž celého 
rubu 'bankovky, prepletajúc strednú časf 
bankovky. Táto plocha 论 tiež rastrovaná.

Stredný obrazec obsahuje v polkruho
vom rámci obraz Oravského zámku. Pod 
tým lo obrazcom sú tri obdĺžniky, z kto
rých prostredný obsahuje hodnotu bankov
ky „50 KORÚN SLOVENSKÝCH"; v ľa
vom je hodnota bankovky v jazyku ne
meckom „FÜNFZIG KS", v pravom— v ja
zyku maďarskom „ÖTVEN KS" a rusín
skom „n9Tb/lEC$lTbM, Pozdĺžne pod tý
mito štítkami vidíme ozdobu so sloven
ským motívom, výplň nad polkruhom ob
razca je tiež ozdobená slovenskými mo
tívmi.

Podklad trelieho obrazca je rastrováロý 
a v proiilriedku vidíme prefatý motív slo
venskej s luhy pozdĺž bankovky. V pod
stavci obrazca je ozdo^ba zo slovenských 
motívov a v nej je umiestený obdĺžnik 
s nápisom „REPUBLIKA SLOVENSKA". 
Z prostriedku motívov, rámujúcich tento 
obdĺžnik! vyrastá plamenná kytica sloven
ského molívu, ukončená v hlave obdĺžnika 
trojdielnou mo tívovou ružicou( v strede 
klorej je uTniestený v kruhu znak dvoj- 
kríža a po oboch slranách tohto znaku 
písmená „R. S.“.

TU£： Andrej v Bratislave, Trieda krAla Alexandra £.12.
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264.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 15. decembra 1941v 

ktorým sa predlžuje účinnosť nariadenia 
S mocou zákona o zálohovom vyplácaní 
výpomocí na dôchodky z verejnoprávneho 

poistenia v Belgicku a vo Francúzsku.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č, 185/1939 SI. z, nariaďuje:

Očinnosí nariadenia 6 mocou zákona 
č. 294/1940 SI.z.t predĺžená nariadením 
s mocou zákona 己•1.78/1941 SI. z. sa pre
dlžuje do 3L decembra 1942.

' § 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosf 
dňom 1,januára 1942; vykoná ho minißter 
vnútra.

二 Dr, Tiso v. r. 
Dr. Tuka v. r. 

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r. 
Sivák v. r. Stano v. r.

Čatloš v. r.

265.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 15. decembra 1941 

o nezapočítateTnosti niektorých plnení za・ 
mestnávatelov do pracovného zárobku 

vo verejnoprávnom poistení

Vláda" Slovenskej republiky podFa § 44 
zákona č, 185/1939 SI. z. nariaďuje:

l1) Vianočné, povinne poskytované za- 
meátnávatelmi podľa vyhlášok predsedu 
Ústredného úradu práce, vydaných po 1. 
novembri 1941 na základe zákona č. 283/ 
1940 SI. z” nepovažuje 8a za pracovný 
zárobok (služobné požitky) v smysle práv
nych predpisov o verejnoprávnom poistení 
(zák. čl. XVI/1900, zák. čl. XIX/1907, 
zák. č. 242/1922 Sb. z. a n.( zák. č. 221/1924 
Sb. z. a n., zák, č. 26/1929 Sb. z. a n., a 
právne predpisy tieto zákony meniace 
a doplňujúce, ako aj nár, 6 mocou zákona 
č. 350/1940 SI. z, a nár. 6 mocou zákona č. 
55/1941 SI. z.),
-(2) Ustanovenie ods.1 6a nevzťahuje na 

plnenia( ktoré zamestnávateľ poskytuje 
zamestnancom ako vianočné (vianočná vý- 
pomoCf novoročné, remunerácia, trinásty 
plat a pod.) na základe emluv% dohody, 
služobnéha poriadku (pragmaliky) alebo 
zvyklostí.

(s) Ustanovenie odseku 1 piati obdob
ne aj o jednorázovej mimoriadnej výpo
mocí, povinne poskytovanej pofnohospo*  
dárskym sezónnym a domácim žatvárskym 
robothikom na základe vyhlášok predsedu 
Ústredného úradu práce( vydaných podľa 
zákona č, 283/1940 SI. z.

§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnost 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minisler 
vnútra.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r,

Macb v. r. Dr. Fritz v. r. 
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r. 
Sivák v. r. . Stano v. r. 一・. _

Čatloš vrr.

Cenu 1 一 K*.
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266.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 15. decembra 1941

o splnomocnení Robotníckej sociálnej po
isťovne a Penzijného ústavu súkromných 
úradníkov v Bratislave na poskytnutie 
jedncrázovej zimnej výpomoce ich dôchod

com.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z, nariaďuje:

f1) Robotnícka sociálna poisťovňa v 
Bratislave môže svojim dôchodcom — 
okrem Židov (§ 1 nár. č. 198/1941 SI. z.)— 
poskytnúť za rok 1941 jednorazovú zimnú 
výpomoc( a to:

a) dôchodcom invalidného a starob
ného poistenia (zák. č. 221/1924 Sb. z. a n.) 
vo výške dvojnásobku mesačného dôchodu, 
v ta počítajúc aj sumu štátneho príspevku, 

b) dôchodcom provizného poistenia ba
níckeho (zák. č. 2424922 Sb. z. a n.) 
takto: požívatelom invalidnej alebo sta
robnej provízie Ks 400, požívatefom vdov
skej provízie Ks 200.—, požívateTom si
rotskej provízie Ks 100.— a požívatefom 
invalidnej alebo starobnej provízie na kaž
dé dieta do dokonaného 17. roku veku Ks 
60.—.

(2) Robotnícka sociálna poisťovňa mô
že vyplalif výpomoc uvedenú v odseku 1, 
len tým dôchodcom invalidného, starob
ného a provizného poistenia, ktorí dôcho
dok z týchto poistení požívali za mesiac 
november 1941.

f f) Penzijný ústav súkromných úradní
kov v Bratislave môže svojim dôchodcom 

(zák. č. 26ハ929 Sb. z. a n.) — okrem Židov 
(nár. č. 198/1941 SI. z.) — poskytnúť za 
rok 1941 jednarazovú zimnú výpomoc, a 
to k dôchodku invalidnému a starobnému 
600 Ks, vdovskému a vdoveckému 300 Ks, 
sirotskému a rodičovskému 200 Ks a prí
spevku na výchovu 100 Ks, ak ročný dô
chodok požívateľov z penzijného poiste
nia, v to počítajúc aj sumu štátneho prí
spevku podfa § 176 zákona č- 26/1929 Sb. 
z. a u. a právnych predpisov tento zákon 
meniacich a doplňujúcich, s touto výpo
mocou neprevyšuje u dôchodku invalid
ného a Gtaroibiného 13.200 Ks, vdovského a 
vdoveckého — 7,200 Ks, sirotiského a rodi
čovského —3600 Ks a u príplatku na vý
chovu —1800 Ks.

(2) Penzijný ústav súkromných úradní
kov v Bratislave môže pctskytnúť zimnú 
jednorazovú výpomac podfa odseku 1 len 
tým dôchodcom penzijného poi-stenia, kto
rí požívali príslušný dôchodok za mesiac 
november 1941.

§ 3-
Jednorazová zimná výpomoc môže byť 

vyplatená aj dedičom dôchodcu.

§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť _ 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister 
vnútra.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Siv&k v. r. Stano v. s.

Čatloš v. r.

Tlab: Andrej v Bratislave, Trieda kráfa Alexandra e. IZ
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OBSAH： (267.-292.) 267. Nariadenie s mocou zákona o ochrane níjomalkov. — 268, Zákon, 
Kiorým sa mení a predlžuje úCinnost zákona o d mi z obratu a dani prepychovej a pre
dlžuje úCinnost zákona o prirážkach k dami z obratu a k dani prepychovej. — 269. 
Vládne nariadenie, idorým sa vydáva doplnok k soznamu prepychových predmetov a vý- 
konov. — 270, Zákon o nemocenskom poistení verejných zamesUiancov. — 271,Na- 
riadetnie s mocou zákona, ktorým sa predlžuje účimiost nieklorých mtanoveal nariidenia 
6 mocou zákona o zmene ustanovení, týkajúcich sa poistovne Star. — 272, Vládne airía- 
denie o zriadení vojenských súdov a určení ich obvodov. — 273» Niriidenie s mo-.ou 
zákona o dočasných správcoch v priemyselných, obchodných a remeselných podaikľch 
a. v iných majolkových podstalách. — 274. Zákon, kiorým sa meni a d：olnuie zálicn 
o prfročl pre pohTadávky proti bývalému Československému štátu, o preruseoi sporov o 
tieto pohľadávky a o zastupovaní cràni.—275. Nariadenie s mccou zákona o hwpo・ 
dárskej kontrolnej službe. — 276. Nariadenie š mocou zákona o daàovÿch úľavách tu 
opravy domov. — 277, Nariadenie s mocou zákona, kiorým sa predlžuje nariadenie 
s mocou zákona o finančných úľavách pri úprave aíektcrých pomerov peúžných ústa
vov a súkromných poistovní. — 278. Zákon o niektorých otázkach peazipého poúlc- 
nia Zidov-súkronmých zam½tnancov g vyšších službách. — 279. Nariadenie s tnoccu 
zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon。požadovaní dopravných prostriedkov pre 
vojenské účely. — 280, Zákon, ktorým sa meaí a doplüuje zákon o priamych danhch, 
—281. Vládne nariadenie o predĺžení lehôt podlá zákona o nieklorých opitrcxach na 
ochranu známok. — 282, Nariadenie 6 mocou zákona o predĺžení zmenkopríxoych 
lehôt. — 283, Nariadenie s mccou zákona o úprave híddorých zmenkcpráinych lehôt. 
—284, Zákon o zmene zákona č. 232/1940 SI. z. o využili liečivých a mineráhych pra
meňov na ciele verejného zdranrotaictva. — 285, Nariadenie 6 mocou záktma, ktcrfm 
sa rozširuje vládne nariadenie o obîlnÿch záložných listoch a verejných obilných skla
diskách na niektoré pofnohospodárske plodiny. — 286, Nariadenie s mocou zákoaa o 
vzdcLmí a výcv'iku pôrodných pomocnlc. — 287. Naiiademe s mocou zákena o pomoci 
motorizmu. — 288. Zákon o služobných plaloch opatrovaleliek na niektorých nestál 
nych oipatrovniach. — 289. Nariadenie s mocou zákona o revízií ivnostenských opráv
není. 一 290, Nariadenie s mocou zálcoaa o mimoriadnych zásahoch do cprávntnia ho
stinských a výčQjpníckych živností. — 291.Vyhláška predsedu vlády o škclských §l：iレ 

slickýcb Lla&Lvách. — 292, Vyhláška predsedu vlády o oprave lliéovýdi chýb, vznik- 
lých pri vyhlasovaní právnych predpisov v Slovenskom zákanniku.

!lenie k výpovedí možno daf len z dôleži
tých dôvodov.

(2) Za dôležitý dôvod (ods.1)sa po
važuje najmä:

a) ak nájomník ujednanú alebo v pri- 
pus tnej miere zvýšené (§ 8) nájomné ne
spornej výšky, hoci bol doporučeným li
stom upomeuulýi nezaplatil po uplynulí 
obvyklej alebo na platenie nájomného do
hodnutej lehoty do konca lehoty, ktorú 
povolil prenajímateľ aspoň na 24 hodín od 
upomienky;

b) ak bol nájomník ale'bo člen jeho do
mácnosti odsúdený pre trestný čin, klorý 
sa stíha z úradnej moci, sp^chユný na pre- 
najímaterovi alebo členovi jeho domácno
sti bývajúcom v dome( alebo pre trés Iný

267.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 15. decembra 1941 

o ochrane nájomníkov. 
Vláda Slovenskej Tepu¾liky podlá § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaduje；

Diel prvý. 
O výpovedi.

§ I- 

p) Prenajímatelia bytov môžu vypove
dať nájomnú smluvu len so svolením okres
ného súdu( v ktorého obvode je byt. Svo-

Cena 5.60 Ks.
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čin proti bezpečnosti ctif spáchaný oa 
tvchlo osobách, alebo pre trestný čin pro
ti cudziemu majelkUf spáchaný na obyva- 
Icloch domu;

c) ak bol nájomník vypovedaný z úze
mia Slovenskej republiky； alebo ak bol 
nájomník, ktorý v byte sám býva〔 vypo
vedaný z obce;

d) ak má nájomník iný a dostatočný 
byt v obci a ak nep otrebuje byt pre výkon 
alebo pri výkone svojho povolania, alebo 
ak nebýva v byte trvale, lebo má prime
raný byt inde;

e) ak nájomník bez povolenia, potreb
ného podľa zákona, používa byt na iné 
ciele než k obývaniu;

f) ak nájomník, členovia jeho domác
nosti alebo 060by, ktoré nájomník- prijal 
do bytu alebo do svojich služieb, porušu
jú opätovne hrubo poriadok v dome, ale
bo ak spôsobujú svojím chovaním v dome 
oprávnené pohoršenie a nájomnik, hoci 
bol vyzvaný, neurobil možnú nápravu;

g) ak nájomník proti ujednanému zá
kazu alebo 'bez svolenia vlastníka domu 
dal do podnájmu alebo celý byt alebo len 
jeho časf, ale 6ám býva trvale inde;

h) ak nájomník najaté miestnosti cel
kom alebo zčasti so zariadením alebo bez 
neho dal do podnájmu za úplatu, ktorá je 
vzhľadom na nájomné, ním. samým plate
né, neprimerane vysoká;

i) ak preukáže prenajímateT právoplat
né úradné povolenie na užitočnejšiu stav
bu, ktorú nemožno vykonať bez vyprázd- 
n&nia najatých miestností. Výpoved podľa 
tohlo ustanovenia možno dať najmenej 
na tri meeiace. Ak prenajímateľ zo svojej 
viny nezačne so stavbou do troch mesia
cov po odovzdaní bytu, alebo v nej nepo
kračuje nepretržite, je povinný nájomníko
vi prenajaf byt znovu, zaplatiť mu sťaho
vacie trovy a nahradiť inú škodu;

j) ak sa chce vlastník domu nasťaho
vať trvale do bytu vo svojom dome, ktorý 
má len jeden alebo dva byty, ak vlastníc
tvo tohlo domu nadobudol pred 31.de
cembrom 1931;

k) ak majiteT továreíiského, živnosten
ského alebo poľnohospodárskeho podnüku 
potrebuje byt, zriadený pri podniku, na 
ciele prevádzky, a to pre ubytovanie za
mestnancov podniku;

1)ak 6a prenajímalef chce nasťahovať 
do bytu vo svojom dome, ktorého vlast
níctvo nadobudol najmenej dva roky pred 
podaním návrhu na výpoveď; ak ide o byt, 
pozúslávajúci z jednej obytnej miestno-sti 

a kuchyne s príslušenstvom alebo o byt 
menší, možno dať výpoveď len, ale prena
jímateľ zadovážil nájomníkovi náhradný 
byt, ktorý súd uzná za dostatočný. Usta
novenie -toto nemožno použiť, aik má 
prenajíinatef primeraný byl vo ©vojom 
alebo manželovom (maTižehkinom) dome, 
alebo ak je v jeho alebo v dome manželo
vom (manželkinom) primeraný byt, -ktorý 
nepodlieha 1161alloveniam tohto nariadenia 
a neobývajú ho príslušníci rodiny prenají*  
malefovej;

m) ak prenajímateľ potrebuje byt v do
me, ktorého vlastníctvo nadobudol najme
nej dva ro'ky pred podaním návrhu na vý*  
poveď, pre svoje ženaté alebo vydaíté 
deti alebo pre deti, ktoré sobášom mienia 
založiE vlastnú domácnosť a nemajú do
statočný vla-stný byt; ak ide o byt, pozo
stávajúci z jednej obytnej miestnosti a ku
chyne s prísluše-nstvom alebo o byt men
ší, možno dať výpoveď len, ak prenajíma
te! zadováži oiájomníkovi náhradný byt, 
ktorý &úd uzná za dostatočný. Ustanove
nie toto nemožno použiť, ak je v dome 
prenajímateľovom, jeho manžela (manžel
ky), osôb, ktoré chce prenajímateT do by
tu nasťahovať, alebo ich rodičov, primera
ný byt, ktorý nepodlieha ustanoveniam 
tohbo nariadenia a neobýva ho prenajíma- 
tef aJebo príslušníci jeho rodiny. Ak bola 
podľa tohto ustanovenia daná výpoveď 
z iného bytu v tom istom dome, možno po
užiť toto ustan'ovenie len po uplynutí jed
ného roku;

n) aík prenajímateF potrebuje prevo- 
dzovňu v dome, ktorého vlastníctvo nado
budol najmenej dva roky pred podaním 
návrhu na výpoveď, pre 6eba( svojho man
žela (manželku) alebo svoie dieta. Usta
novenie toto nemožno použiť, ak je v do
me prenajíma tefovom, ieho manžela 
(manželky) alebo jeho dieťaťa primeraná 
prevoizovňa, nepodliehajúca ustanove
niam tohto nariadenia;

o) ak nájomník má v obci, v ktorej bý
va, alebo vykonáva svoje povolanie, dom, 
v ktorom je primerane veľký byt, nepod
liehajúci ustanoveniam tohto natiadenia; 
ustanovenie toto možno použiť len na 
iniesbiľostif užívané na bývanie;

ak nájomníka právoplatný rozsudok 
výrok živnostenského úradu zbavil 

živnostenského oprávnenia, alebo ak ho 
súd odsúdil pre úžeru alebo pre trestné 
činy, uvedené v §§ 387, 414 a 416 zák. čl. 
V/1878 a v § 4 zák. čl. V/1916. Z týchto 
dôvodov možno dať výpoveď len z miest- 
no-stí, užívaných na prevodzovanie živno-
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sii, ktoré nie sú časťou bytu： ak sa vzťa
hovala nájomná smluva aj na iné miest
nosti, určí nájomné/ pripadajúce na tieto 
miestnosti, na návrh súd po potrebnom 
vyšetrení;

r) ak preukáže cudzí štát, ktorý je 
vlasLníkom domu, že potrebuje miestností 
na ciele svojej diplomatickej misie alebo 
svojho konzulárneho úradu, alebo že ich 
potrebuje pre ubytovanie zamestnancov 
tejto misie alebo úradu, -avšak len v prí
pade, ak nadobudol vlastníctvo domu pred 
1.aprílom 1928 a ak používa Slovenská 
republika tie isté výhody v štáte, o ktorý 
ide. Vyhlásenie o tom, či je vzájomnosť 
zachovávaná, dáva súdu v prípadoch po
chybných Ministerstvo pravosúdia po do
hode s miiústrom zahraničných vecí; toto 
vyhlásenie je pre súd záväzné.

(3) Ak bola pripuste-ná výpoved z dô
vodov, uvedených v ode. 2 pod pism. j) až 
n), je prenajímateľ povinný vypovedanému 
náiomníkovi znovu prenajať byt alebo inú 
miestnosE a nahradiť mu zavinenú škodu, 
ak byt alebo miestnosti nebudú do štyroch 
týždňov po vyprázdnení použiié na cieľ, 
pre ktorý bola výpoveď povolená. Do tej
to lehoty sa nevpočíta čas potrebný <na 
úpravu miestností, ak sa s úpravou zapo
čalo najneskoršie do 14 dní po uprázdne
ní miestno&tí a ak sa v nej riadne pokra
čuje.

(り Pojem (náhradného bytu, dostatoč- 
neho podfa ods. 2 písm.1)a m) - určuje 
vládne nariadenie č. 103/1930 Sb. z. a n.

§ 2.
I1) Smluvy nájomné, uzavreté na urči

tú do'bu po 3. máji 1920, pokladajú sa po
čas platnosti tohto nariadenia za uzavreté 
na neurčitú dobu s výpo-vednou lehotou( ur
čenou o-sobitnými predpismi alebo v mieste 
obvyklou. Na výpoved prenajímatelavu 
treba použiť ustanovenia § 1 s lým obiní- 
dzcnim, že pred uplynutím dojednajiej ná- 
joírnej doby môže pre'naiímaier vypovedať 
takú smluvu len z dôvodov, uvedených 
v § 1 ods. 2 písm, a) až e), g], h) a i) a v § 
3, ods. 2.

ド)Utìtanoveinia ode.1 sa nevzťahujú 
na smluvy nájomné, uzaivreté na určitý 
čas, kratší ako tri mesiace, vyjmúc, žeby 
nájomník používal byt so svolením prena- 
jímaterovým ďalej ako tri mesiace.

§ 3.
C) V čase plaítnofiti tohto nariadenia 

môže prenajímateľ žiadať zrušenie nájom

nej smluvy bez výpovede len, ak zneužíva 
nájomník byt na veľkú škodu prenajíma- 
leFovu, alebo ak treba prenajaté sla- 
visko z nariadenia stavebného úradu zno
vu stavať alebo zrúcať.

(a) Z dôvodov uvedených v ods.1 mož
no tiež povolif výpoved podľa § 1.

§ 4.
t1) Ak chce premajímateí dať výpoved, 

urobí tak písomne alebo protokolárnym 
návrhom na okresnom súde, v ktorého ob
vode je byt. V návrhu treba uviesf okrem 
bytu a času, na ktorý sa dáva výpoved, 
dôvod výpovede a dôkazy. Ak ide o dô
vod výpovede podľa § 1 ods. 2 písm. k), 
treba potrebu podniku preukázal právo
platným potvrdením okresného úradu. 
V žiadosti o potvrdenie treba označiť me*  
no nájomníka, ktorému má byť daná vý
poved a zamestnanca, pre klorého maji
teľ podniku byt polrebuje. Nájomníka tre
ba o pokračovaní upovedomiE. Proti po
tvrdeniu môže si sfažovaf majiteľ podniku 
a nájomník na župnom úradet ktorý roz
hoduje s konečnou platnosfoit Iné dôvo
dy v pokračovaní nemožno 6Í všímať.

ド)Súd vypočujúc strany, vykoná v mi- 
mo-spornom pokračovaní potrebné vyše
trenia a vysloví usnesením^ či pripustí 
výpoveď; sdč貧sne rozhodne o útratách. 
V usnesení, ktorým súd pripustí výpoveď, 
udá súčasne určitý čas, kedy 6a nájom 
ekončí, a nariadi nájomníkovi s pohroze
ním exekúciou, a'by odovzdal byt v urče
nom čase, A!k uplynula už v čise, kedy 
súd povo-Iuje výpoved, doiedna<ná alebo 
osobitnými predpismi určená alebo v mie
ste obvyklá výpovedná lehota, určí 6úd 
čas, kedy sa skončí nájom, a to pri nájme 
na neurčitú dobu —tak, akoby výpoveď 
bola damá v najbližšej výpovednej lehote, 
ak sa výpoveď nenavrhovala pre lehotu 
ešte neskoršiu, a pri nájme na určitú do
bu —tak, aby Dájomca mal na vyprázd
nenie primeraný čas.

C) Svolenie >k výpovedi z dôvodu uve
deného v § 1 ods, 2 písm. a) môže súd odo- 
prie、ak nájomník zaplaití dlžné nájomné 
najneskoršie pred skončením pokračova- 
-nía.

C) Proti usneseniu možno podaf rekurz 
do 8 dní od doničenia na krajský súd; re
kurz sa má pQ.dat na okresnom súde. Proli 
usneseniu krajského súdu sa opravný pro
striedok nepripúšťa. Vyhovujúce právo- 
plailné usnesenie nahradzuje platnú vý
poveď,
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§ 5.

O útratách poicračo-vanía platia zásady 
pokračovamia sporného.

§ 6,
(り Po smrti nájomníkovej vstupujú do 

nájomnej smluvy o byte príslušníci jeho 
rodiny, ak bývali v jeho byte v čase jeho 
smrli už aspoň tri mesiace, nemajúc vlast
ného bytu. Ak niet takých osôb( alebo ak 
ide o iné miestnosti než byt, platia na pre
chod práv z nájomnej smluvy na dedičov 
nájomníkových a na pomer medzi dedičmi 
a prenajímaterom ustanovenia občianske
ho práva.

(り Ak nájomník zanechá spoločnú do- 
mácnosf so svojou rodinou a spoločný byt 
opustí, prechádzajú práva a povinnosti ná
jomníka na príslušníkov jeho rodiny, ak 
títo nevyhlásia do. týždňa, že nechcú po
kračovať v nájomnom pomere.

§ 7.
f1) Ustanovenia predchádzajúcich para

grafov sa vzťahujú aj na nájomné smluvy 
o prevádzaní živnosli v najatých miesLno- 
sliach.

(2) Účinnosť ustanovení §§ 1 až 6 a 
ustanovení ods.1 tohto paragrafu nemož
no vylúčiť alebó obmedziť smluvou strán.

Diel á r u h ý.
Nájomné.

§ 8.
P) O zvýšení nájomného, o primerano

sti úplaty za užívanie zariadenia prenaja
tého bytu a iného dojednaného plnenia 
plailia ustanovenia zákona č. 63/1940 SI. z. 
a právne predpisy vydané na jeho základe.

C) Podnájomné s vedľajšími poplatka
mi nesmie byť väčšie aiko nájomné s ved- 
lajšími poplaľkami, ktoré platí nájomník, 
a ak bola daná le(n časť bytu do podnájmu, 
—ako pomerná časť náiomného s vedľaj- 
šími poplatkami, priipadajúcimi na časť da
nú do podnájmu.

C) Nájomník je povinný na žiadcst 
vlastníka domu oznámiť mu každý podná- । 
jom a súčasne udať meno a povoláme pod
nájomníka, výšku podmájomncho a výšku 
úplaty za užívanie zariadenia bytu a iné 
dojednané plnenia.

§ 9.

tu, je zakázané. Čo 'bolo z tohto dôvodu 
platené, možno pozadovaf apäť so zákon
nými úroluni.

§ 10.

C) Zakázané sú všetky právne úkony, 
ktorými doiterajší nájomník alebo iný uží
vateľ bytu dáva sebe alebo (niekomu iné
mu niečo poiskytovaf alebo sľubovať za 
postúpenie bytu alebo v súvislosti s tým, 
alebo ktorými prenrajíma'teľ okrem nájom*  
ného dáva poskytovať alebo fiTubovať sebe 
alebo niekomu inému niečo za to, že p-re- 
najíma byt, alebo ktorými si niekto dáva 
po-skytovaf alebo sľubovať neprímera-nú 
odmenu za sprostredkovanie nájmu.

(2) Co bolo plnené pro H ustanoveniu 
ods.1, možno pozædovaf zpät so zákon
nými úrokmi. Tohto nároku na vrátenie 
nemožno sa zriecť vopred. Nárok na vrá
tenie sa premlčuje do 6 mesiacov od zru
šenia nájomnej smluvy.

Diel tretí.

Ustanovenia všeobecné a trestné.

§ 11.

f1) Ustanovenia tohito nariadenia sa 
vzťahujú na byty, pozostávajúce okrem 
kuchyne a izby pre slúžku z jednej obyt
nej miestnosti, a na byty menšie, prenajaté 
v oboch prípadoch pred 1.januárom 1940, 
a na mieeEosti, ktoré nie sú časťou bytu a 
majú povahu malých prevodzovicň, a to aj 
v prípadoch, v ktorých už bola prípadne 
daná výpoveď k 3L decembru 1941.
ド)Ustanovenia tohto nariadenia vzťa

hujú sa, nakoľko nie je inak ustanovené, 
i na jednotlivé čaisti bytu a aikékoľvek iné 
miestnosti, ktoré sú predmelom nájomnej 
alebo podnájomnej smluvy, ale len ak pa
tria k bytuf určenému v ods, L

(a) Príslušníkmi rodiny podľa ustanove
ní tohto nariadenia sú: manžel, príbuzní v 
línii priamej a súrodenci.

§ 12.

(*)  Ustanovenia tohto nariadenia sa ne
vzťahuje na domy, ktoré sú od 1.novem
bra 1918 vo vla-sLníctve ccady, obce, župy, 
sociálne poisfovacicho Ústavu alebo sta
vebného sdruženia, kloré bolo uznané za 
obecne prospešné, na domy vo vlastníctve 
alebo správe §látu, na domy, ktoré sú vo Prenájom alebo postúpenie bytu s pod- i

míenkoUj že nájomník kúpi zariadenie by- | vlastníctve železníc alebo železničných
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fondov, a na byty (prevodzovne), v kto
rých nájomníkom je Žid (§ 1 nariadenia č. 
198/1941 SI. z.).

ド)Ak ide o domy obce alebo župy, 
je výpoveď prípustná len na základe prá
voplatného usnesenia obecnej ra'dy u obce 
—župného výboru u župy.

§ 11

Výhody l-ohto nariadenia používajú aj 
príslušníci cudzieho štáítu za rovnakých 
podmienok ako príslušníci Slovenskej re
publiky, Mt cudzí šlát postupuje1 vo'či prí
slušníkom Slovenskej republiky v tonrto 
ohrade rovu ako a'ko voči svojim štálbnym 
príslušníkom.

§ 14.

Zápisnice a podania v súdnom pokra- 
covami podľa tohto nariadení^., podliehajú 
poplatko>m určeným pre pokračavamie mi- 
mospornéï z konečného usnesenia má sa 
zaplatiť poplatok, rovnapci sa polovičné
mu rozsudočnému (§§ 14 a 15 zák. čl. 
XLIII/1914).

§ 15.

Osobu, ktorá údaje požadované týmto 
nariadením učiní nesprávne alebo neúplne( 
alebo vôbec neučiní, alebo inak toto na
riadenie obchádza, ako aj toho( kito sa do
pustí činov, ktoré sú podlá tohto nariade
nia zakázané, — ak nejde; čin prísnejšie 
trestný — poitresce pre priestupok okres
ný (štátne policajný) úrad peňažným tre
stom do Ks 20.000.— alebo zatvorením do 
6 mesiacov. Nevymožitefný peňažný trest 
treba premeniť na zatvorenie v medziach 
trestu na slobode.

§ 16.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dnom 1.januára 1942; vykoná ho minister 
vnútra s ministrom financií a ministrom 
pravosúdia.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr, Pružinský v. r.

Sivák，v. r.
aj za minislra Dr. Fritza 

Stano v, r.
aj za ministra Dr. Medrického 

Čatloš v. r.

268.
Zákon

zo dňa 19. decembra 1941, 
ktorým sa mení a predlžuje účinnosť zá
kona o dani z obratu a daní prepychovej 
a predlžuje účianos( zákona o- prirážkach 
k daní z obratu a k daní prepychovej.

Snem. Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

Článok 1.

Účinnosť zákona Č. 268 1923 Sb, z. a n. 
v znení zákonov č. 246/Ì926 Sb. z, a n*,  
č. 188/1930 Sb. z. a n., č, 56/1932 Sb. z. a 
n., č. 265/1935 Sb. z. a □. a č. 356.1938 
Sb. z. a n. predlžuje 6a s týmito zmenami:

1. V § 4 č.11 prvá veta sa mení a znie: 
„dodávky a výkony nepodnikateľov (§ 5 
ods.1 č. 5), ak úplata za jednotlivú dodáv
ku alebo výkon nepresahuje 1000 Ks."

2. V § 4 č,17 druhá veta sa mení a 
znie: ttZa rovnakých podmienok nepodlie
hajú dani dodávky a výkony pre obce, 
okresy a župy, ak daňovník preukaze, že 
z dodávky alebo výkonu bol zaplatený 
smluvný a kvitančný poplatok."

3. Ustanovenia § 17 ods.1)2 a 4 sa zru
šujú a nahradzujú takto:

“(り Daňovník je povinný podaf do 14. 
februára každého roku príslušnému í inane- 
n ému úradu I. stolice za minulý rok daňo
vé soznanie o daňovom základe za daňové 
obdobie. V soznam treba uviesť, že bolo so
stavené podľa najlepšieho vedomia a sve
domia. Vzorec soznania vydá Ministerstvo 
financií. Uplatňované srážkové položky je 
daňovník povinný preukázaE na vyzvanie 
spôsobom, ktorý určí vláda nariadenim; ak 
tak neučiní v určenej! najmenej 14-dňovej 
lehotet nie je povinný finančný úrad I. sto
lice brat ich do úvahy.

C) Ak sa podnik v daňovom období zru
ší) treba podaf 6oznanie do 6 týždňov po 
jeho zrušení. Úplaty neskoršie prijaté tre
ba soznaf do 6 týždňov po zaplatení.

(り Cudzozemskí podnikatelia (§ 5 ods. 
13) sú povinní podaf daňové soznanie kaž

dému finančnému úradu I. stolice, v kto
rého obvode činnosť prevádzali, a to do 14 

Idní po uplynutí každého kalendárneho me- 
siaca< a ak ich činnost netrvala celý kalen
dárny mesiac, — do 14 dní po)e)ukon
čení. K daňovému soznamu sú tito podni
katelia povinní pripojit sostavenie úplat za 
dodávky a výkonyj ktoré uskutočnili na 
predchádzajúcu objednávku."
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4. V § 19. ods.1 veta prvá sa meni a 
znie: “Ak daňovník nepodá soznanie v zá
konných lehotách (§ 17 ods.1 až 4), alebo 
v lehote úradom predĺženej (§ 17 ods. 5)t 
môže finančný úrad L stolice stanoviť da
ňový základ odhadom bez ďalšej účasti da
ňovníka podľa .pomôcok, ktoré má poru
ke?

Článok II.

Účinnosť zákona č. 267/1935 Sb. z. a n. 
v znení zákonov č. 281/1937 Sb. z. a n. a 
č. 358 1938 Sb. z. a n. sa predlžuje.

Článok III.

Tento zákon platí a nadobudne účin

nosť dňom 1.januára 1942; vykoná ho mi
nister financií so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v, r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

" Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Sivák v. r.
aj za ministra Dr. Fritza.

Stano v. r.
aj za minUtra Dr. Medrického.

Čatloš v, r.

269.

' Vládne nariadenie 
zo dňa 19. decembra 1941*  

ktorým sa vydáva doplnok k soznamu prepychových predmetov a výkonov.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 26 

ods.1 zákona c. 2684923 Sb. z. a m v zne
ní zákonov č. 246，1926.188/1930, 56/1932, 
265 Ì 935 a č. 356/1938 Sb. z. a n. nariaďuje :

§ t
Za prepychové výkony podlá § 25 od&. 

1 zákona c. 268/1923 Sb. z. a n. v znení 
zákonov c. 246/1926, 188/1930, 56/1932, 
2654935 a č. 356/1938 Sb. z. a n. sa po

kladajú aj výkony, uve-dené v pripojenom 
doplnku 'k soznamu prepychových pred- 
me:tov a výkonov, ktorý je súčiastkou toh
to nariadenia.

§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom 1.januára 1942; vykoná ho minister 
financií.

Doplnok k soznamu prepychových predmetov a výkonov.

B. Doplnok k soznamu prepychových výkonov.

Bež. pol. Druh výkonu Spôsob zdanenia

1 Kinemaiograiiclcé predstavenia.

Pripomienka：

Prepychovej dani nepodliehajú kinema
tografické predstavema tisporiada)né vý
hradne pre dobročinné účely a predstave
nia pre školské účely usporiadané v réžii 
škôl( vyučovacích ústavov, ústavov pre 
školský a osvetový film a pod.

U toho, kto výkon 
uskutočňuje.

Dr. Tuka v. r.
Dr. Pružinský v. r.
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270.
Zákon

zo dňa 18, decembra 1941
o nemocenskom poistení verejných 

zamestnancov«
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

DIEL PRVÝ.

§ L
Poisťovňa.

C) Nemocenské poistenie verejných 
zamestnancov obstaráva „Nemacenská 
poistovňa verejných zamestnancov*'  (v dal- 
šom „poisfovňa**).  Sídlom poisťovne je 
Bratislava.

P) Poisfovňa je právnou osobou. V spo- 
roch ju zastupuje — ak je o to požiadaná 
—'Finančná prokuratúra.

Orgány poisťovne.
Orgány poisťovne sú:

1. predseda s poradným sborom, prípadne 
predsedníckou radou,

2. revízna komisia,
3. úradovne.

§ 3.
Predseda a jeho zástupca.

(x) Predsedu ustanovuje a odvoláva 
vláda na návrh ministra vnútra. Za 
výkon svojej funkcie je predseda zod
povedný ministrovi vnútra. Ak je predse
da zaneprázdnený alebo neprítomný, za
stupuje ho jeho zástupca. Zástupcu ustano
vuje minister vnútra na návrh predsedu. 
Zástupca predsedu zúčastňuje sa na za
sadnutiach poradného sboru, prípadne 
predsedníckej rady, i keby nebol ich čle
nom.

(2) Predseda spravuje poisťovňu a za
stupuje ju navonok, svoláva schôdzky po
radného sboru, prípadne predsedníckej ra
dy a im predsedá. Podpisuje spolu 6 riadi- 
tefom poisťovne (§ 9, ods.1)všetky listi
ny, ktorými poisťovňa nadobúda alebo 
scudzuje práva alebo ktorými berie na 
seba záväzky.

(a) Predseda vykonáva svoju funkciu 
ako úrad čestný. Minister vnútra určí 
predsedovi a jeho zástupcovi namiesto

i on n í k Č. 270.

prezenčného platu paušálnu mesačnú od
menu z prostriedkov poistovne.

§4.
Poradný sbor.

(*)  Predsedovi pri spravovaní ústavu 
pomáha 8-členný poradný sbor. Každý člen 
má náhradníka. Členov a náhradníkov 
poradného «boru ustanovuje a odvoláva 
minister vnútra na návrh predsedu, člen
mi a náhradníkmi poradného sboru môžu 
byt len verejní zamestnanci.

(り Predseda pri spravovaní poistovne 
je povinný si vyžadovať mienku poradné
ho sboru, najmä vo veciach:
1.stanov poistovne a ich zmien,
2. hospodárskeho plánu, každoročného 

rozpočtu a každoročnej uzávierky,
3. nadobúdania, zaťažovania a scudzova- 

nia nehnuteľností — okrem nadobúda
nia nehnuteľností v pokračovaní exe
kučnom a konkurznom —,

4. smerníc pre ukladanie majetku po- 
isťovnet založenia a používania vše
obecných a osobitných rezervných fon
dov a penzijného prípadne prilepšova- 
cieho penzijného fondu zamestnancov 
poistovne,

5. počtu stálych zamestnaneckých miest 
a služobného, platového, disciplinárneho 
a zaopatrovacieho poriadku zamestnan-
.cov poistovne,

6. zriadenia alebo zrušenia úradovni( určo
vania ich príslušnosti a pôsobnosti,

7. odpisu nedobytného poistného a iných 
požiadaviek,

8. kolektívnych smlúv 6 lekármi, lekár 
níkmif zubnými technikmi, pôrodnými 
asistentkami a liečebnými ústavmi.

(3) Rozhodnutia predsedu vo veciach 
uvedených v ods. 2t bodov 1,3 až 6 schva
ľuje minister vnútra a to v prípade bodov 
4 a 5 v dohode 6 ministrom Hnancií.

(4) Rodiodnulia uvedené v ods. 3 pred
loží predseda do 8 dní ministrovi vnútra. 
Ak ich minister vnútra do 30 dni po ich 
predložení nezruší, môže ich predseda vy
konať.

F) Poradný sbor svoláva predseda po
dľa potreby, najmenej dva razy do roka.

§ 5.
Predsednícka rada.

I1) Predsednícku radu tvoria Štyria čle
novia poradného sboru, určení predsedom.
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(■) Predseda svoláva predsednícku radu 
podľa potreby. Ülohou predsedníckej rady 
je v súrnych prípadoch namiesto poradné
ho sboru vysloviť mienku vo veciach, kto- 
ré sa predkladajú poradnému sboru.

§ 6.

Revízna komisia.

(*)  Revízna komisia pozostáva z pred
sedu a dvoch členov. Každý člen má 
náhradníka. Predsedu, členov a náhrad
níkov revíznej komisie ustanovuje a odvo
láva minister vnútra.

ド)Revízna komisia skúma pokladnicu 
a účty poisťovne najmenej raz za štvrťro
ka, koná aj mimoriadne revízie, najmä na 
výzvu predsedu poisťovne, a skúma ročné 
účtovné uzávierky. O výsledku revízie po
dáva zprávu predsedovi poisťovne, ktorý 
ju predloží poradnému sboru prípadne 
predsedníckej rade.

§

Odmeny členov poradného sboru, 
predsedu a členov revíznej komisie.
Členovia poradného sboru, predseda, 

jeho zástupca a členovia revíznej komisie 
vykonávajú svoje funkcie ako úrad čestný. 
Majú nárok len. na «náhradu hotových vý
davkov a na odmeny za účasť na zasadnu
tí. Výšku náhrad hotových výdavkov a od— 
mien za účasť na zasadnutí určí predseda 
poisťovne a schvaľiiie iu minister vnútra

§ 8.

Úradovne.
C) Poisťovňa zriadi úradovne podfa 

potreby a určí obvody ich príslušnosti. 
Úradovne vykonávajú v zastúpení po
istovne úlohy, ktoré im sverí poisťovňa 
všeobecne alebo jednotlive. Rozsah prí
slušnosti a pôsobnosti úradovní treba uve
rejniť vyhláškou ministra vnútra v Úrad
ných novinách.

ド)Na čele úradovne je správca, ktoré
ho menuje na návrh riaditeľa predseda po
isťovne. Správca je bezprostredným pred
staveným zamestnancov úradovne.

Zamestnanci.
I1) Riaditeľa poisťovne a jeho zástupcu 

ustanovuje a odvoláva predseda. Ustano
venie alebo odvolanie schvaľuje minister 

vnútra. Riaditeľ pripadne jeho zástupca je 
osobne zodpovedný predsedovi Vedie 
bežnú správu poisťovne a pripravuje ná
vrhy pre predsedu; zúčastňuje sa na zapad
nutiach poradného sboru a predsedníckej 
rady a vykonáva funkcie, ktoré mu prika
zuje služobný a disciplinárny poriadok pre 
zamestnancov. Podrobnosti upravujú sta
nový a inštrukcie.

(?) Zamestnancov ustanovuje a prepú*  
šťa pred-seda poisťovne po vypočutí riadi
teľa.

(s) Zamestnancami poisťovne môžu byť 
len štátni občania. Výnimku môže povoliť 
minister vnútra.

C) Zamestnanci skladajú predpísanú 
prísahu do rúk predsedu alebo jeho po*  
verenca.

(，)Zamestnanci majú vo svojej úradnej 
činnosti povinnosti verejných zamestnan
cov a požívajú ochranu ako verejní za
mestnanci.

門 Služoibnýt platový, disciplinárny a 
zaopatrovací poriadok zamestnancov po
isťovne vydá predseda a schvaľuje ich mi*  
nister vnútra po dohode s ministrom fi
nancií. Uhru služobných požitkov a odmien 
zamestnancov, ako aj úhrn odmien funkcio*  
nárov poisťovne nesmie presahovať slu
žobný plat štátnych zamestnancov podľa 
1.platovej stupnice (zák. č. 103/1926 Sb. z. 
a n., časť prvá).

§ 10.

Štátny dozor.

円 Poisťovňa a všetky zariadenia pre 
poistenie podľa tohto zákona podliehajú 
dozoru ministra vnútra a po stránke účel
nosti a úspornosti hospodárenia Najvyššie
mu účtovnému kontrolnému úradu.

ド)Minister vnútra môže kedykoľvek 
žiadať, aby jemu alebo orgánu ním urče
nému poisťovňa predložila knihy, písomno
sti, listiny, zápisy a doklady a aby dala vy- 
fivetlenia, potrebné pre výkon štátneho 
dozoru.

(s) Poisťovňa 沁 povinná za každý 
kalendárny rok podať ministrovi vnútra, 
ministrovi financií a Najvyššiemu účtovné
mu kontrolnému úradu zprávu o hospoda*  
reni, o stave majetku a jeho zabezpečení a 
pripojiť štatistické výkazy.
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DIEL DRUHÝ.

§ 11.

Rozsah poistnej povinnosti.
C) Poisťovňa obstaráva nemocenfiké 

poistenie:
a) aktívnych zamestnancov štátu, ako 

aj jeho alebo ním spravovaných podnikov, 
ústavov, fondov a základín, okrem vojen
ských osôb z povolania;

b) aktívnych zamestnancov sväzkov 
územnej samosprávy, ako aj ich alebo ni
mi spravovaných podnikov, ústavcrv, fon
dov a základín;

c) duchovných štátom uznaných cirkví 
a náboženských spoločnostíj ktorým je 
sverená verejná správa duchovná, t. j. 
ktorí vo verejnej správe duchovnej pôso
bia na miestach, systemizovaných so sú
hlasom štátnej správy kultovej;

d) osôb, ktoré požívajú zákonné odpo- 
čivné alebo zaopatrovacie požitky — a to 
aj podľa § 2 zákona č. 122/1926 Sb. z. a n. 
—od štátu, jeho alebo ním spravovaných 
podnikov, ústavov, fondov a základín 
alebo od sväzkov územnej samosprávy, 
ich alebo nimi spravovaných podnikov, 
ústavoVf fondov a základín；

e) vlastných zamestnancov ústavu.
(* * 2) Poistenie všetkých tých lo osôb ob

staráva však poisfovňa iba pokial tieto 
nevykonávajú svoje zamestnanie ako ve- 
drajsie alebo príležitostné. Poistenie osôb 
požívajúcich odpočivné alebo zaopatrova
cie požitky obstaráva iba pokiaľ sú tieto 
požitky s hľadiska hospodárskeho hlavné.

(a) Poistnej povinnosti podľa ods.1 
nepodliehajú osoby, ktoré podliehajú ne
mocenskému poisteniu u iného verejno
právneho nositeľa nemocenského poistenia 
[§ 10, ocLs. 5, písní, e) nariadenia s mocou 
zákona Č, 55/1941 SI. z.]. Poistné dávky 
štátnych zamestnancov^ ktori konajú služ
bu za hranicami, a ich rodinných príslušní
kov upravia sa Stanovami v dohode s mi
nistrom zahraničných vecí.

§ 12.

PrihlasOTacia a odhlasovacía povinnosť
C) Prihlasoval a odhlasovaC zamestnan

cov alebo požívatelov odpočivných alebo 
zaopatrovacích platov na poistenie a z po
istenia, a hlásiť zmeny Hôležité pre výšku 
poistného je povinný úrad, podnik, ústav, 
fond alebo základina, u ktorých (½aba, 
podliehajúca poistnej poviimosti-, vykoná

va služby, prípadne ktoré poukazujú jej 
odpočivné alebo zaopatrovacie platy (v 
ďalšom texte “zamesln宜valel”)； u duchov
ných [§ Íl, písní, c)] majú túto povinnosť 
príslušné cirkevné vrchnosti.

(')Zamestnávatelia sú povinní svojich 
zamestnancov (cirkevné vrchnosti svojich 
duchovných) prihlásiť poístovni ako aj hlá
siť zmeny, uvedené v ods.1(do 30 dni od 
vzniku služobného pomeru prípadne náro
ku na odpočivné alebo zaopatrovacie po
žitky, od nastúpenia na systemizované 
miesto vo verejnej zpráve duchovnej, prí
padne od nastalej zmeny. Inak hradia 
vzniklú škodu.

(3 *) Zánik služobného pomeru, zánik ná
roku na odpočivné alebo zaopatrovacie 
platy (u duchovných zánik pôsobenia vo 
verejnej správe duchovnej na syslemizo- 
vanom mieste) má zamestnávate! (prísluš
ná cirkevná vrchnosť) hlásif poístovni do 
15 dní.

(*)  Poistenci majú pokfovni hlásil vše*  
ťky zmeny svojich pomerov, rozhodné 
pre poistné dávky [pribudnutie, ubudnu
tie rodinného príslušníka, zmeny bydlieka 
a bytu ap] do 15 dni od nastalej zmeny. 
Ina<k hradia vzniklá škodu.

C) Podrobnosti o prihlasovaní, odhla
sovaní a hlásení zmien určia 6a v Stano
vách poisťovne.

§ B.

Prostriedky poistovne.

C) Na úhradu poistných dávok a správ
nych výdavkov slúži poistné.

(a) Poistné 6a platí pevnou mesačnou 
sadzbou podľa týchto tried:

1
2 
3
4
5
6 
7
8
9

10
11

Ročné služobné (odpo*  Mesačné
áivné, zaop^lrovacie) poislai

požitky v Ks

do 6.000,— i
nad 6.000.— “ 9.000.— li

„ 9.000.— „ 12.000,— ŕ
h 12.000.— „ 15.000.—
u 15.000.— “ 18.000— ij
fl 18.000.~~"1(24.000.— J 
“ 24.000.— ” 30.000.- ii
„ 30.000.— “ 36.000.- i
” 36.000.一 u 42.000.— II
u 42.000.— „ 52.000—
“ 52.000.— “ 64.000.—
I( 64.000.-

L  

L  
二一ニニ
-

・
二 

4
4
 2
 2
 2
4
4
4
2
0
0
0
 

1
2
3
4
5
 &
8
&
Z
 4
6
8
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(")Pod služobnými požitkami treba 
rozumief hrubý služobný plat v to počíta
júc u duchovných požitky, tvoriace kon- 
gruálnu medzu (§ 3, ods.1 zákona č. 
122 1926 Sb. z. a n.), odpočivné a zaopa
trovacie platy, ak osobitné zákony neur
čujú inak,

(')Z poistného platí polovicu zamest
návateľ a polovicu zamestnanec. Ak za
mestnanec nemá peňažný dôchodok, hradí 
zameetnávateľ celé poistné podľa najniž
šej triedy. Duchovní bez akéhokoľvek pe
ňažného platu od štátu platia celé poist
né sami podľa triedy, do ktorej podľa výš
ky svojich požitkov spadajú.

(j Zamestnávateľ je oprávnený srazif 
čaáf poistného pripadajúceho na zamest- 
nanca z jeho služobných, odpočivných als- 
bo zaopatrovacích požitkov pri ich výw 
plate.

(ú) Zamestnávateľ je povinný odovzdať 
nositeľovi poistenia celé poistné najne
skôr do jedného mesiaca odo dňa výplaty 
požitkov; inak platí úroky zo zameškania. 
Pre štátnu správu vydá Ministerstvo 
financií po dohode 6 Nafvyšším účtovným 
kontrolným úradom a po vypočutí poisťov
ne bližšie smernice o srážaní poistného 
z platov, o odvádzaní celého poistného po- 
usťovni a o oznamovaní potrebných údajov. 
Štátu, štátnym alebo štátom spravovaným 
podnikom, ústavám, fondom a základinám 
nemožno predpísať úroky z omeškania.

F) O poistnej povinnosti a výške po
istného rozhoduje poisťovňa výmerom. 
Výmer o poistnej povinnosti spolu fi vý- 
merom o výške poistného sa vydáva len 
u tých poistencov, ktorým nevypláca po
žitky štát, a to len pri vzniku alebo zániku 
poistenia a pri zmene požitkov. Výmer sa 
doručuje zamestnávateľovi, v prípade uve
denom v poslednej vete ods. 4 prísluš
nému duchovnému. Nezaplatené poistné 
sa vymáha exekúciou podľa časti druhej 
vládneho nariadenia č, 8/1928 Sb. z. a n. 
na základe výkazu o nedaplatkochf pod
písaného predsedom,

§ 14.

Poistné dávky.
f1) Poistenec a jeho oprávnení ro'dinní 

príslušnici majú od poisťovne nárok na tie
to poistné dávky:

a) na lekársku pomoc pri ochorení a na 
poskytnutie potrebných v predaji sa na
chádzajúcich liečiv a iných terapeutických 
pomôcok (nemocenské ošetrenie),

b) pri pôrode na pomoc pôrodnej 
asistentky — ak je to potrebné na pomoc 
lekársku — a na peňažnú podporu naj  
menej 800.— Ks,

*

c) poistenec, jeho manželka a deti do 
18, roku veku na bezplaitné zubolekárske 

i úkony okrem umelých náhrad, prevede
ných z drahých kovov; za umelé náhrady 
chrupu ?re manželku a deti do 18. Táku 
veku poistenec pripláca 50% ceny výko
nu; na ošetrenie chrupu okrem umelých 
náhrad vôbec pre ostaSých rodinných prí
slušníkov má poistenec nárok len na 50% 
príspevok.

1

ド)Namiesto dávok, uvedených pod 
písní, a) a b) môže poisťovňa na návrh 
lekára poskytnúť bezplatné liečenie a 
ošetrovanie v nemocnici (pôrodnici) ale
bo v inom zmluvnom liečebnom ústave na 
tretej alebo tejto na roveň postavenej trie*  
de, a to pri tom istom onemocnení najviac 
n<a 60 dní v roku. V odôvodnenom prípade 
hradí poisťovňa aj výdavky dopravy do 
nemocnice alebo liečebného ústavu a zpät, 
ako aj cestovné prípadne potrebného 
sprievodcu.

(s) Podrobnosti, v akom rozsahu a za 
akých podmienok fia poskytujú poistné 
dávky, uvedené v ods,1 a 2, určia stanový.

(*)  Nárok na dávky podľa tohto záko
na vzniká nastúpením služby a zaniká za
stavením výplaty služobných, odpočivných 
alebo zaopatrovacích požitkov. U duchov
ných nárok na dávky vzniká nastúpením 
systemizovaného miesta vo verejnej du
chovnej správe a zaniká, ked duchovný 
prestane takéto miesto zastávať.

E) Nárok na poistné dávíky sa preml- 
Čuje, ak nebol uplatnený do jedného roku 
odo dňa, čer nastal poistný prípad, alebo 
co sa splnily podmienky určené pre vznik 
nároku na poistnú dávku. Ak nárok na 
poils tné dávky nebol uznaný, vydá sa o tom 
výmer s poučením o opravnom pro
striedku. Nárok na poistné dávky pre 
oprávnených rodinných príslušníkov po
istenca nezaniká v čase jeho vojenského 
cvičenia, vojenskej elužby za mobilizácie, 
alebo v čase vykonávania služieb po； 
dľa právnych predpisov o obrane štátu.

(c) Ak bol poistenec alebo jeho opráv
nený rodinný príslušník — vynímajúc prí
pady nevyhnutné 一 ošetrovaný nesmluv- 
ným lekárom (v nesmluvnom liečebnom 
ústave), nemá poistenec nárok na náhra
du nemocenského ošetrenia. V prípadoch 
nevyhnutných poisťovňa hradí len ošetrov- 
né podľa sadzieb smluvných lekárov.
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f) Za oprávnených rodinných prísluš
níkov treba považovať osoby, ktoré žijú 
v spoločnej domácnosti s poistencom a sú 
výživou prevážne na neho odkázané, 
v predpoklade, že iná osoba nie je výži
vou povinná( alebo že výživou povinná 
osoba nie je vstave túto povinnosť plniť, 
a že samy nemajú nárok na poistnú dáv
ku z vlastného verejnoprávneho poiste
nia; sú to: manžel (manželka) a do dovŕše
nia 18, roku veku deti (manželskéf neman
želské, nevlastné), osvojenci a chovanci. 
Staršie deti (manželsiké, nemanželské, 
nevlastné), osvojenci, chovanci, vnulco- 
zia ako aj súrodenci a rodičia, starí ro
dičia, tesť (testiná), svokor (svokra) majú 
nárok na poistné dávky len a<k — okrem 
uvedených ipodmíonok — žili s poistencom 
v spoločnej domácnosti aspoň 6 mesiacov 
pred vznikom poistného prípadu a ak pre 
svoj vysoký vekt telesnú alebo duševnú 
chorobu sú nespôsobilí na samostatný zá
robok, aleib'O ak študujú. Podmienka spo
ločnej domácnosti sa nepožaduje, ák man
žel (manžellca) alebo deti žijú oddelene 
■z dôvodu výchovy detí, bytovej núdze, prí
padne z dôvodov zdravotných, hospodár
skych, vzdelávacích a podobných, ktoré 
nesúvisia 6 ich osobnými vzťahmi. Deti 
rozlúčeného alebo rozvedeného poistenca 
majú nárok na dávky aj v tom prípade, ak 
nežijú v jeho domácnosti, v predpo'klade, 
že poistenec na ich výživu prispieva.

C) U rímsko-katolíckych a neženatých 
gréckowkatolickych duchovných treba po
važovať za oprávnených rodinných prí- 
elušníkov sestru alebo matku, ak vedie ich 
domácnosť. O ostatných príbuzných platia 
ustanovenia ods. 7.

(B) Poskytnutie dobrovolných poistných 
dávok (sanatórne, kúpeľné liečenie ap.)( 
ich rozsah a podmienky upravujú stanovyt 
ktoré určia aj:

a) kedy a v akom rozsahu sa na rekon- 
valescenciu poskytuje ošetrovanie v ozdra
vovniach, opatrovniach a liečebných ústa
voch, a na zmiernenie následkov nemoci 
terapeutické pomôcky a liekyf

b) že po skončení liečenia sa poskytnú 
pomocné prostriedky pre prípad znetvo
renia a zmrzačenia, potrebné na obnove
nie alebo zachovanie spôsobilosti pre za
mestnanie alebo na zmiernenie následkov 
nemocij

c) že deti pQÍ6tencov( ak to vyžaduje 
ich zdravotný možno umiestiť v 
ozdravovniach, zotavovniach alebo iných 
ústavoch.

d) že nemocných poistencov po skon
čení liečenia alebo počas liečenia budú na 
trovy poisťovne vycvičovat pre doterajšie 
ich zamefitnanie,

e) že na odvrátenie nemoci 6a poskytne 
preventívna liečebná starostlivosť

f) že sa po<skylne nemocenské ošetro
vanie rodičom, ktorí nežijú v spoločnej 
domácnosti s poislencom, ale sú výživou 
prevažne na neho odkázaní,

g) že 6a poskytne poistencovi, jeho 
manželke alebo deCom liečenie na druhej 
triede verejnej nemocnice (pôrodnice) ale； 
bo liečebného ústavu.

§ 15.
Lekárska a nemocničná služba.

C) Poisťovňa je povinná zaistiť svojim 
poistencom aj ich oprávneným rodinným 
príslušníkom vyhovujúcu lekársku pomoc 
a lekárske ošelrenie. Na splnenie tejto 

uzavrie s potrebným počtom lekárov 
6 ich orgaTiizáciami smluvu o za

istení lekárskej služby pre celý svoj ob
vod alebo pre jeho časť. Smluva pod
lieha schváleniu ministra vnútra. Poiste
nec má slobodnú voľbu medzi smluvnými 
lekármi. Poisťovňa za súhlasu ministra 
vnútra zo závažných dôvodov môže orga
nizovať lekársku službu v jednotlivých ča
stiach svojho obvodu aj spôsobom odchyl
ným. Podrobné predpisy určia stanový.

F) Smluva (ods.1)má obsahoval ušla*  
Hovenie, kto rozhoduje o sporoch z nej 
vzniklých.

(3) Lekári, ktorí liečia na účet poisfov 
ne( nie 6ú 6 nou v elužobnom pomere. Vý
nimku tvoria lekári — zamestnancí po
isťovne (§ 9).

(り Ak nie je možno zaistiť v niektorom 
obvode poktencom alebo ich rodinným 
príslušníkom lekársku pomoc preto, že le
kári prípadne ich orgajiizácie odopierajú 
uzavrieť smluvu)určí minister vnútra po 
vypočutí poisťovne a lekárskej komoryt 
pod akými podmienkami sa má v prísluš' 
nom obvode poskytovať lekárska pomoc. 
Toto opatrenie môže minister vnútra uro- 
bif aj vtedy, ak ide o celé územie prisluš- 
nati poistovne.

(")Ak lekárska služba nie je zaistená, 
poisťovňa počas tohto mimoriadneho 
stavu poskytne namiesto lekárskej po
moci pomerné peňažné dávky, ktorých 
výšku určí minister vnútra.

(u) Ustanovenia ods.1 až 5 platia ob
dobne o pomoci zubných technikov a 於 
rodných asistentiek.
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(;)Poistovňa kontroluje z vlastného 
podnetu alebo na žiado«sf nemocného alebo 
ošetrujúceho lekára svojimi lekárskymi a 
zubo technickými d.ôverníkmi, aïko posky
tujú smiuvni lekári a zubní technikovia 
lekársku a zubo technickú pomoc poisten
com alebo ich oprávneným rodinným prí
slušníkom.

(**)  Poisťovňa neručí za škody spôsobe
né činnosťou lekárov, pôrodných asisten
tiek a zubných technikov, poskytujúcich 
pomoc na jej účet.

(")Poisťovňa môže pre svoje účely zria- 
dovať sanatóriá, ambulatóriá a vlastné lie
čebné ústavy.
ド)Nemocnica je povinná do 60 dní 

odo dňa ukončenia liečby vyúčtovať lie
čebné trovy za ošetrovanie poistenca; 
inak sa jej požiadavka premlčuje.

§ 16-

Opravné prostriedky,
(り Proti výmerom poisťovne o poistnej 

povinností a predpise poistného (§§ 11 a 
12) ako aj proti výkazu o nedoplatkoch na 
poistnom možno sa odvolať do 30 dní odo 
dňa ich doručenia na Župný úrad v Brati
slave. V ďalšom inštančnom postupe roz
hoduje Ministerstvo vnútra. Odvolajiíe tre
ba podať u poisťovne.

(2) Ak bol zami'e tnutý nárok na dávku 
čo i len z časti, treba to vo výmere odô
vodniť. Výmer má obsahovať poučenie o 
opravných prostnedkoch, v akej lehote a 
kde možno odvolanie podať.

(3) Proti výmerom poisťovne o poist
ných dávkach (§ 14) možno sa odvolať do 
30 dní od doručenia výmeru na Poisťovací 
súd v Bratislave (§ 13 vl.nár. č. 30/1939 
Or. nov.).

(4) Pre výmery vydané pred účinno
sťou tohto zákona platia lehoty podľa do
terajších právnych predpisov.

(コ)Lehota podľa tohto zákona je za
chovaná, ak &a podanie najneskoršie po
sledný deň lehoty odovzdá na poštu. Te
legrafické podanie, ak neobsahuje všetky 
potrebné náležitosti, má sa do 3 dní dow 
plnif riadnym písomným podaním; ak sa 
tak nestane, lehota nie je zachovaná.

(“)Pri počítaní lehôt, ktoré sú určené 
podfa dní, nepočíta sa deň uda>losli, kto
rou sa lehota začína.

(7) Počiatok a beh lehoty sa nezastavu
je nedeľami a štátom uznanými sviatkami 
a pamä Inými dňami. Ak ostatný deň leho

ty pripadne na nedeľu, štátom imianý svia*  
tok alebo pamätný deň, treba pokladať 
najbližší pracovný den za posledný deň 
lehoty.

§ 17.

Finančné úlavy.

(l) Všetky právne úkony a listiny vo 
veciach, týkajúcich sa nemocenského po
istenia verejných zamestnancov, potrebné 
na založenie, upravenie a na preroko
vanie právnych pomerov medzi poisťov
ňou n-a jednej strane a úradmi, za
ra es tnávateTmi, nositeFmi verejnoprávneho 
poistenia, poistencami, lekármit lekárnik  
mi, zubnými technikmi, pôrodnými asi
stentkami a ich organizáciami a liečebný
mi ústavmi na druhej strane, alebo na po
kračovanie v poisťovacom súdnictve, ako 
aj knihy a zápisy poisťovne a jej správnych 
orgánov sú oslobodené od kolkov a po
platkov.

*

(=)Daňové a poplatkové úľavy zaiste
né v osobitných právnych predpisoch pre 
Liečebný fond verejných zamestnancov 
platia aj pre Nemocenskú poisťovňu ve
rejných zamestnancov.

§ 18.

Hospodárenie,

t1) Poisťovňa tvorí zo zvyškov 'rezerv
ný fond aspoň, vo výške priemerných 
výdavkov posledných troch mesiacov, a 
doplňuje ho do tejto sumy. Ak dosiahne 
rezervný fond tejto výšky, možno zriadiť 
osobitný podponný fond na po&kytovanie 
peňažných pod»pôr v prípadoch osobitného 
zreteľa hodných. Podrobnosti určia sta
nový.

(2) Peniize, ktoré nie sú na obstaranie 
poistenia bezprostredne potrebné, nech sv 
výnosne uložené« a to:

a) v cenných papieroch štátnych a pa
pieroch sirotskej istoty,

b) v hypotékach sirotskej istoty,
c) v peňažných ústavoch, za ktoré ručí 

štát alebo sväzky územnej samosprávy. 
Iný spôsob uloženia peňazí je prípustný 
len fio súhlasom ministra vnútra v dohode 
s ministrom financií.

(3) Peniaze, ktoré sú potrebné na bežné 
výdavky, možno uložiť v dôveryhodných 
peňažných ústavoch.
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§ 19.
Ustanovenia pre štátne podniky.

Pri výkonávaní tohto zákona má sa 
vziať zretel na osobitné pomery, vyplýva
júce z osobitnej povahy služby u štálnych 
podnikov (vl. nár. č. 206/1924 Sb. z. a n.).

§ 20.
Tento zákon nadobúda účinnofií dňom 

1.januára 1942; vykoná ho minister vnú
tra so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol n. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v, r.
Dr. Pružinský v. r.

Sivák v. r. 
aj za ministra Dr. Fritza.

Stano v. r.
aj za ministra Dr. Medrického.

Čatloš v. r.

272.

Vládne nariadenie 
zo dna 15. decembra 1941

o zriadení vojenských súdov a určení ich 
obvodov.

Vláda Slovenskej republiky podľa §§ 8 
a 16 zákona č. 262/1941 SI. z. nariaďuje:

§ t
Pre výkon vojenskej trestnej súdnej 

právomoci zriaďujú sa:
a) vojenské súdy, ako súdy 1.stolice so 

sídlom v Bratislave a v Poprade,
b) hlavný vojenský súd, ako &úd II. sto

lice so sídlom v Bratislave,
c) úrady vojenských prokurátorov pri 

vojenských súdoch v Bratislave a v Po
prade,

d) úrad hlavného vojenského prokurá
tora pri hlavnom vojenskom súde v Bra
tislave, '

271.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 19. decembra 1941, 

ktorým sa predlžuje účinnosť niektorých 
ustanovení nariadenia s mocon zákona o 
zmene ustanovení, týkajúcich sa poisťovne 

Star,
Vláda Slovenskej republiky podfa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaduje:

Lehoty uvedené v §§ 4 a 5 nariadenia 
s mocou zákona č. 351/1940 SI. z. sa pre
dlžujú do 31.decembra 1942.

§ 2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1.januára 1942; vykoná ho minister 
■vnútra 60 zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. n 

Mach v. r. 
Dr. Pnižmskv v. r.

Sivák v. r. 
aj za mioislra Dr. Fritza.

Stano v. r. 
Čatloš v. n

(り Obvod vojenského súdu v Bratislave 
Ivoria tieto súdne okresy: Bánovce nad 
Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiav
nica, Bratislava, Brezno nerónom, Čadca, 
Divín, Dolný Kubín, Hlohovec, Hnúšfa, Ha
va, Kremnica, Krupina, Malacky, Modrý 
Kameň, Myjava, Námestovo, Nitra, Nová 
Baňa, Nové Mesto n/Váhom, Pezinok, Pie
šťany, Prievidza, Považská Bystrica, Pu
chov, Revúca, Ružomberok, Senica, Ska・ 
lioa, Topolčany, Trenčín, Trnava, Trstená, 
Turčiansky Sv. Martin, Velká Bytča, Zlaté 
Moravce, Zvolen, Žilina.

(=)Obvod vojenského súdu v Poprade 
tvoria lieto súdne okresy: Bardejov, Dob- 
siná, Gelnícも Giraltovce, Humenné, Kež
marok, Levoča, Liptovský Hrádo'k, Liptov
ský Sv. Mikuláš, Medzilaborce, Michalov
ce, Prešov, Sabinov, Sečovce, Spišská No
vá Ves, Spišské Podhradie, Spišská Sobo
ta, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, 
Stropkov, Vyšný Svidník, Vranov nfTop*  
Íou.

§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1,januára 1942; vykoná ho minister 
národnej obrany.

Dr. Tuka v. r. 
Čatloš v. r.
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273.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 15. decembra 1941 j 

o dočasných správcoch v priemyselných, i 
obchodných a remeselných podnikoch a '

v iných majetkových podstatách.
Vláda Slovenskej republiky podfa § 44 

zákona č. 185*1939  SI. z. nariaďuje:

§ 1.
Priemyselné, obchodné a remeselné 

podniky musia byt vedené v súlade s ho
spodárskymi a inými verejnými záujmami 
štátu.

§ 2.

(')Ak to hospodárske alebo iné verej
né záujmy vyžadujú, môže Ministerstvo 
hospodárstva uvaliť dočasnú správu na 
priemyselné, obchodné a remesslné pod
niky.

ド) Ministerstvo hospodárstva môže 
uvalit dočasnú správu aj v prípade, aJc bol 
opustený jeho držitelom priemyselný, ob
chodný a remeselný podnik alebo iná ma
jetková podstata (obytný dom a pod.), vy
žadujúca správu. Kedy sa pokladá podnik 
za opustený, určí minister hospodárstva.

§ 3.

(')Dočasným správcom môže byf mrav
ne zachovalý slovenský štátny občan, kto
rý má najmenej 24 rokov a podfa možno
sti aj príslušné odborné vzdelanie a znalo
sti. Môže ním byt aj zamestnanec podniku.

ド)Dočasný správca je povinný na účel 
držileľa urobiť všetky opatrenia, ktoré 
treba na zachovanie riadneho a presného 
chodu podniku alebo na zachovanie ma- 
jetkoveij podstaty. Na neho prechádza 
správa podniku (majetkovej podstaty) a 
všetko, co s ňou súvisí. Zodpovedá za ško
du, ktorá by vznikla zo zanedbania povin- 
nos Li jemu uložených.

(3) Pred nastúpením úradu vykoná do
časný správca sľub do rúk zástupcu Mi
nisterstva hospodárstva.

ド)Dočasný správca zastupuje majetok 
podniku (majetkovú podstatu), jemu do 
správy sverený, pred súdmi a úradmi.

í ) Dočasný správca je povinný zacho
vávať úradné tajomstvo o skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedel pri výkone dočas
nej správy.

(ツ Dočasný správca povinný vyko
návať správu osobne a skladať o svgfom 
hospodárení účty úradu v lehotách, úra
dom určených a podať úradu kedykoľvek 
potrebné zprávy a vysvetlenia.

(：)Dočasný správca má nárok na ná
hradu hotových výdavkov a na odmenu, 
ktorej výšku určí Ministerstvo hospodár
stva.

(ツ Ministerstvo hospodárstva môže z 
úradnej moci alebo na žiadosť kedykoľvek 
dočasného správcu odvolať a ustanoviť na 
jeho miesto osobu inú (ods.1),

§ 4.

(')Dočasný správca potrebuje povole
nie Ministerstva hospodárstva, ak chce vy- 
konaí opalretnia, ktoré nepatria k obyča-j- 
nému hospodáreniu, ako i ku všetkým 
iným, opalreniam osobitnej dôležitosti.
ド)Ministerstvo hospodárstva dozerá 

na to, ako dočasný správca hospodári a 
z úradnej moci sa postará o to, aby boly 
odstránené závady a nepravidelnosti, zi
stené pri hospodárení.

(;l) Dočasný správca platí z výťažku 
dočasnej správy jej náklady a všetky vý
davky, spojené s riadnou prevádzkou pod- 

I niku, predovšetkým verejné dane, dávky a 
j poplatky, mzdy, príspevky na sociálne po- 
! istenie, úroky a anuity z hypotekárnych 
丨 pohľadávok, poistné prémie a pod. Pôžič- 
j ky poskytnuté dočasnému správcovi z ve

rejných prostriedkov alebo so štátnou zá
rukou (štátne pôžičky, pôžičky Štátom za
ručené a pod.) cieFom udržania chodu pod
niku, pokladajú sa čo do uspokojenia ve- 
riteFov za náklad dočasnej správy.

(')Čistý výťaéoík dočasnej správy pod
niku sa po zúčtovaní o db vzdá držiteľovi 
podniku. Ten však je povinný, ak tak roz
hodne Ministerstvo hospodárstva, skladať 
kotovosti potrebné na prevádzku podniku 
a hradiť jej schodok pod následkami exe
kúcie.

§ 5.

Exekučná vnútená správa môže postí- 
hnúť len Čistý výťažok, ktorý by mal podfa 
§ 4, ods. 4 dostať držiíeF podniku.

§ 6.

Dočasnú správu môže zrušif Minister
stvo hospodárstva. Ak prestal dôvod, pre 
ktorý bola dočasná správa uvalená, má ju 
Ministerstvo hospodárstva zrušiť.
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§ 7.

(')Ak súčiasbkou podniku sú nehnuleレ 
nosii; pozna'čí sa zavedenie i zrušenie do
časnej správy do príslušnej verejnej knihy. 
Poznámka má ten úČinok( že dočasnú 
správu možno vi est proti každému, kto 
po poznámke nadobudol práva k podniku.

『)A'k je firma držiteľa podniku zapí
saná v obchodnom registre, na návrh Mi- 
nisteníbva hospodárstva poznačí sa v r*  
gislre uvalenie dočasnej správy a meno 
dočasného správcu, ako aj zrušenie dočas
nej zprávy.

§ 8.

Dočaisní správcovia, menovaní po dľa 
vládneho nariadenia č. 137/1939 SL z. 
v znení nariadenia s mocou zákona č. 
327.1939 SI. z, a č. 197/1940 SI.z„ zostáva
jú vo svojich funkciách; vzťahujú sa na 
nich všetky ustanovenia lohto nariadenia.

§ 9.

Tolo nariadenie nadobúda ucmnost 
dnom 1.januára 1942; vykoná ho minister 
hospodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. 

Sivák v, r.
Dr. Fritz v. r. 

Stano v. r.
Dr. Medrický v. r.

Čatloš v. r.

274.
Zákon

zo dňa 19. decembra 1941»
ktorým sa mení a doplňuje zákon o priročí 
pre pohladávky proti bývalému česko
slovenskému štátu, o prerušení sporov o 
tieto pohladávky a o zastupovaní eráni.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone;

Článok L

Paragraf 1 zákona č. 34/1940 SI. z. 6a 
mení a znie takto：

‚‚Na pohľadávky proti československé
mu alebo česko-slovenskému štátu (eráru 
alebo jeho jednotlivým organizačným cd- 
^etviara, podnik0ml ústavom, fondom, zá-

kladinám atď.) a bývalej Slovenskej kra
jine ako samosprávnemu sväzku, ktoré 
vznikly zo smlúv uzavretých pred 14, mar
com 1939 alebo zo skutočností nastalých 
pred Í4. marcom 1939, určuje sa príročie 
do 31.decembra 1942."

Článok II.
/

Zákon platí a nadobúda účinnosť dňom 
1.januára 1942; vykoná ho minister íi- 
nancií a minister pravosúdia so zúčastne
nými núnÍ6Írami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Sivák v. r.
aj za ministra Dr, Frilza

Stano v. r, 
aj za. mmislra Dr. Medrického

Čatloš v, r.

275.

Nariadenie 
s mocou zákona 

zo dňa 2. decembra 1941

o hospodárskej kontrolnej službe.

Vláda Slovenskej republiky podfa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

C) Cenový úrad okrem pôsobnosti po
dlá zákona č. 63/1940 SL z. kontrolu
je zachovávanie predpisov vo veciach ho- 
spodárskych(向mさ zásobovacích a mzdo
vých.

ド)Cenový úrad v rámci pôsobnosti po
dľa ads.1 kontroluje najmä, £t sa zacho- 
vávajú predpisy vydané podľa § 100 záko
na č. 131/1S66 Sb. z. a n., ako aj predpisy 
o výrobe1 obehu a spotrebe vecných pro- 
striedíkav! o cenách, platoch, mzdách a 
úplatách za. úkony a zisťuje! či predmety 
dennej potreby, ich akosť a spôsob úpravy 
vyhovujú platným predpisom.
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§ 2.

f1) Pôsobnosť uvedenú v § 1 vykonáva 
Cenový úrad prostredníctvom orgánov ho- 
spodársltej kontrolnej služby (§ 7 zák. č. 
63 1940 SI. z,)( ktoré sú jeho súčasťou.

f) Ciefoni výkonu pôsobnosti podľa 
ods.1 možno orgány hospodárskej kon
trolnej služby po dohode 6 hlavným velí
te fom žandárstva (prednostom príslušného 
policajného úradu) «xponovaf na žandár- 
ske veliteľstvá (velitefstvá sborov stráže 
bezpečnosti), aby bezpečnostné orgány 
podľa ich odborných úprav (§ 1),prí
padne za ich súčinnosti zisfovaly poruše
nie predpisov uvedených v § 1.Okrem to
ho môžu orgány hospodárskej kontrolnej 
služby zakročovaf aj samostatne pod'Ta po- 
kračovacích predpisov zákona Č. 63/1940 
SL z,, predpisov na základe neho vydaných 
a podfa predpisov íohto nariadenia.

C) Orgány hospodárskej kontrolnej 
6】uラby môžu vykonávať aj stopovanie vo 
veciach trestných činov pro»ti predpisom 
uvedeným v § 1 a môžu po dia platných 
predpisov previest zaisťovacie úkony pro- 
ti osobám podozrivým za spáchania tých
to trestných činiov, alco aj na predmetoch, 
ktorými boly tieto trestné činy spáchané.

C) Orgány hospodárskej konrolnej služ
by okrem oprávn-ení podľa zákona č. 63/ 
1940 SL z. môžu tiež kontrolovať doprav
né prostriedky.

§工

Predmety, ktorými bol spáchaný nie- 
klorý trestný čin proti právnym predpisom 
o zásobovaní a o cenách, ako aj predme
ty, ktoré takýmto trestným činom boly 
získané, alebo ktoré sú k spáchaniu také
hoto trestného činu zrejme určené, možno 
vyhlásif za prepadlé v prospech štátu, a 
lo aj vtedy ak páchateľa nemožno stíhať 
alebo odsúdif. Predmety podliehajúce ska- 
ze, ako i predmety, ktorých cena je úrad
ne určená, možno hneď odpredaf za úraxi- 
ns určenú cenu; získané peniaze treba 
uložiť do depozitu pokračujúceho úradu.

§ 4.

Predseda Cenového úradu môže po- 
verít vykonávaním úloh hospodárskej kon
trolnej služby aj iné úrady a orgány iných 

ustanovizní. Orgánom týchto úradov, po
ťažne ustanovizní prislúchajú všetky prava 
a povinnosti orgánov hospodárskej kon
trolnej služby.

§ 5.

Úrady, obce a iné verejnoprávne, 
ako aj súkromnoprávne 'korporácie a usta- 
novene, sú povinné u-voTňovať pre hospo
dársku kontrolnú službu, a to najviac na 
jeden rolct svojich zamestnancov, ktorýtíh 
určí predseda vlády. Z dôvodu uvoTneoiia 
nesmú zamestnanci v svojom služobnom 
pomere utrpieť nijakú ujmu a nestrácajú 
ani nárok na plat u svojho zame®tnávate- 
la. Štát (Cenový úrad) na žiadosť zamest
návateľa vyplatené požitky refunduje.

§ 6.

p) Úrady, obce a ich orgány sú povinné 
spolupôsobiť pri organizácii a Činnoisti ho
spodárskej kontrolnej služby podľa úprav 
vydaných predsedom Cenového úradu-

(2) Okresné úrady sú povinné poskytnúť 
pre výkon hospodáfôkej kontrolnej služby 
kanceíáNke miestnosti a zariadenia do 
nich potrébné.

§ 7.

Cenový úrad je v policajnom trestnom 
pakračovaiií pre priestupky, ktorých sa 
dotýka toto nariadenie (§ 1),odborným 
zástupcom podľa § 30 nariadenia č. 65.000/ 
1909 B. M, Úrady, ktoré vedú trestné po
kračovanie ohľadom týchto priestupkov» 
doničia jedno vyhotovenie každého rcz- 
hodnutía aj Cenovému úradu.

§ 8.

Toto nariadenie platí a nadobúda ú辿 
nosf dňom vyhlásenia; vykoná ho predse
da vlády so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. Dr. Fritz v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.

Čatloš v. k
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276.

Nariadenie 
s mocou zákona 

zo dňa 19. decembra 1941
o daňových úľavách na opravy domov.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 
zákona Č. 185/1939 SL z. nariaďuje:

§ L
(l) Vlastníci domov, ktorých stavba 

bola dokončená pred 1.januárom 1918, 
majú z dôvodu ich opráv nárok na daňo
vú úTavu, záležajúcu v tom, že od vyrubo- 
vacieho základu dane Činžovej v daňových 
rokoch 1943 a 1944 6a odpočíta po 30% 
výdavkov vynaložených na opravy, ak 
tieto výdavky u jednotlivého domu činily: 
v Bratislave — najmenej Ks 5000, v ob
ciach 6 obyvatelmi vyše 10.000 podîa po
sledného sčítania ľudu — najmenej Ks 
3000 a v ostatných obciach — najmenej 
Ks 2000.—.

(a) Daňový základ môže byf z titulu 
uvedeného v ods.1,snížený v jednom ro- | 
ku najviac o 30%.

§ 2.
C) Za opravu domu má sa považovat 

oprava na dome alebo vo vnútri domu a 
také práce a zariadenia, ktorými 6a trvale 
zlepší stav domu^ najmä po átránke zdra
votnej alebo stavebno-technickejt a úpravy 
povale a sklepenia na vybudovanie vhod
ných úkrytov proti leteckým a iným po
dobným útokom. Za opravy nemožno po
važovať ani práce a zariadenia, podnik
nuté len zo záľuby alebo pre okrasu, ani 
rozdelenie väčšieho bytu na menšie, ak 
takto vytvorené byty nebudú opatrené 
vlastným potrebným príslušenstvom, a to 
najmenej predizbou a záchodom.

(-)Daňová úlava sa poskytne na opra
vy, 6 ktorými sa započalo po 1.januári 
1941 a ktoré boly dokončené do 31,de
cembra 1941,

C) Daňová úľava nebude poskytnutá na 
opravy domov, ktorých udržovanie nie je 
z verejného záujmu žiadúce.

§ 3.
(l) Vlastník domu, ktorý fia domáha 

daňovej úfavy, má predložiť daňovej sprá

ve 60 soznaním na daň činžovú na daňový 
rok 1943 osvedčenie bez kolku, obsahu
júce údaje o spôsobe opravy, o Čase, kedy 
sa 6 ňou započalo a kedy bola zakonče*  
ná( o výške a primeranosti výdavkov na 
ňu a o tom, že proti poskylnutiu daňovej 
úlavy niet námietky podlá § 2 ods. 3. 
V osvedčení má byt tiež potvrdené, že 
ide o dom postavený pred 1.januárom 
1918.

(3) Osvedčenie podľa ods,1 vydá na 
nekolkovanú žiadost vlastníka domu prí
slušný obecný (obvodný) notársky úrad, 
v Bratislave — mestský notársky úrad. 
ŽíadosE o osvedčenie, v ktorej 6a uvedie, 
aké opravy boly vykonané( kedy sa s ni
mi započalo a kedy boly zakončené a aké 
výdavky boly ロa ne vynaložené, a ku kto
rej treba doložiť účty živnostníkov, treba 
podaf najneskoršie do konca februára 
1942. Príslušný úrad má rozhodnúť o žia
dosti najnefikorsie do konca októbra 1942, 
a to 6 konečnou platnosťou.

j (り Ak príslušný úrad o žiadosti v pred
písanej lehote nerozhodne, môže vlastník 
domu o úľavu žiadaf priamo u vyrubova- 
cieho úradu nekolkovanou žiadosťou sú- 
čajsne so soznaním na daň činžovú na da
ňový rok. 1943. K žiadosti treba pripojiť 
doklád o tom, kedy bola žiadosť za vyda
nie osvedčenia podľa ods.1 podasá; vy- 
rubovací úrad 6Í potom vyžiada spisy na 
príslušnom úrade a rozhodne o nároku na 
daňovú úíavu.

(り Vyrubovacie úrady, ak majú nejaké 
pochybnofiti, môžu samy preskúšať, alebo 
daf preskúšaC okolnosti podľa ustanovení 
odsekov 1 až 3 najmä vyšetrením u えiv- 
nofitníkov, ktorí opravy prevádzali, alebo 
na ne dodávali material.

§4 .

Rozsahu alebo odopreniu daňovej úla
vy možno odporovať len v odvolaní proti 
platobnému rozkazu na dan činžovú.

§ 5.

C) Kde sa v tomto nariadení hovorí o 
vlastníkovi domu, treba ním rozumieť tiež 
ostatné osoby, uvedené v § 119 zákona o 
priamych daniach.
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(-)Nakoľko nie je týmto nariadením 
inak ustanovené, platia obdobne predpisy 
zákona o priamych daniach.

§ 6.

Snížeaie vyrubovacieho základu čin- 
žovej dane z dôvodu daňovej úlavy nemá 
vplyvu na základ pre vyrubenie obecných 
dávok, vyberaných na základe nájomného 
(nájomnej hodnoty).

Nesprávne údaje o okolnostiach, pod
mieňujúcich daňovú úľavu, sa trescú po
dľa hlavy VIII zákona o priamych daniach.

一 § 8.

Tolo nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minister fi
nancií 6Q zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r.

Stano v. r.

Sivák v. r.
za minÍ6lra Dr. Fritza

Čatloš v. r.

§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dnom 1.januára 1942; vykoná ho minifiter 
financií a minister vnútra.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.

Dr, Pružinský v. r.

Sivák v. r.
aj za ministra Dr. Fritza

Stano v. r.
aj za minislra Dr, Medrického

Čatloš v. r.

278.

Zákon 

zo dňa 18, decembra 1941 
o niektorých otázkach penzijného poistenia 
Židov — súkromných zamestnancov vo 

vyšších službách.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tomto zákone:

277.
Nariadenie 

s mocou zákona
zo dna 19. decembra 1941,

ktorým sa predlžuje účinnosf nariadenia 
s mocou zákona o finančných úľavách pri 
úprave niektorých pomerov peňažných

ústavov a súkromných poisťovnL

Vláda Slovenskej republiky podfa § 44 
zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1.

Účinnosť nariadenia 6 mocou zákona 
c. 37/1941 SI. z. sa predlžuje do 31.de
cembra 1942.

Židia nemajú nárok na zvýšenie dávok 
podfa § 177 a) zákona č. 26/1929 Sb. z. a 
n. v znení zákona č. 1250931 Sb. z. a n.

§ 2.

(')Židia sú vylúčení z poistenia na 
vyššie dávky podľa nariadenia 6 mocou 
zákona č. 266/1940 SL z.

F) Prevodná čiastka, ktorá 6a má vy
dať podfa §§ 113 až 115 zákona č. 26/1929 
Sb. z. a n. v znení zákona č. 117/1934 Sb. 
z. a n. pri prestupe Židov z poistenia po
dľa §§ 103 až 108 alebo podfa § 124 zá
kona č. 26/1929 Sb. z. a n. v znení zákona 
č. 117/1934 Sb, z. a n., prípadne podľa 
vládneho nariadenia č, 334933 Sb. z. a n. 
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alebo podľa nariadenia s mocou zákona č. 
266/1940 SI.z.( kráti sa, a to aj nakolko 
ide o prevody do dňa nadobudnutia účin
nosti tohto zákona neuskutočnené, o 70% 
doplnku podľa § 113 ods.1 poslednej ve- 
ly zákona č. 26/1929 Sb. z. a n.

(u) Pri prestupoch 2idov z poistenia po
dľa právnych predpisov, uvedených v ods. 
2, do poistenia na normálne dávky podľa 
zákona č, 26/1929 Sb, z. a n. v znení zá
kona č. 117/1934 Sb. z. a n. treba použiť 
obdobne ustanovenia § 113 zákona シ 

26/1929 Sb. z. a n. v znení zákona č. 
117/1934 Sb. z. a n.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosf 
dnom 1.januára 1942; vykoná ho minister 
vnútra.

Dr, Tiso v. r. 
Dr. Sokol v. r. 
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r.

279.

Nariadenie 
s mocou zákona 

zo dňa 19. decembra 1941, 
ktorým sa mení a doplňuje zákon o po
žadovaní dopravných prostriedkov pre 

vojenské účely.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaduje:
Zákon č. 117/1924 Sb. z. a n. v zneni 

zákona č. 25/1936 Sb. z. a n. a opatrenia 
Stáleho výboru č. 295/1938 Sb. z. a n. sa 
mení a doplňuje takto:

ČI.I.

Ustanovenia § 17 6a zrušujú a nahra
dzujú takto:

(l) Klasifikácia koní 6a koná pred kla
sifikačnou komisiou.

(2) Člennú tejto komisie 6Ú:
názoru, platí priemer cien, ktoré boly kaž- 

i dgm jednotlivcom vyslovené. Takto urče- 
a) zástupca okresného úradu ako pred- | ná cena platí aka obecná cena odobrané- 

sedat určený týmto úradom, ! ho koňa. Preberná alebo obecná cena ko-

b) zástupca vojenskej správy (velitel 
evidencie konfitva alebo jeho zástupca),

c) zverolekár, a to zásadne dôstojník 
veterinár, určený vojenskou správou; vo 
výnimočných prípadoch však štátny zvero
lekár okresného úradu, v obvode ktorého 
sa klasifikácia prevádza,

d) zástupca obce, z ktorej 5a kone 
predvádzajú,

e) obecný (obvodný) notár obce, z kto- 
iej sa kone predvádzajú.

E) Za brannej pohotovosti štátu treba 
ku komisii pribraf odhadcu; odhadcu určí 
a vezme do prísahy okresný úrad. Za od- 
hadcov možno ustanoviť len bezúhonných 
odborníkov, podľa možnosti členov hospo
dárskych alebo chovných družstiev. Od“ 
hadcom prislúcha odmena, ktorej výšku 

i určí Ministerstvo národnej obrany po do
hode 6 Míuifiterstvoru vnútra a s Minister
stvom financií.

ČI.II.

Ustanovenia § 19 sa zrušujú a nahra
dzujú takto:

C) Smerné ceny koni sa určujú podTa 
'bežných tržných cien toho-ktorého druhu 
j koní. Smerné ceny sú najvyššie, nesmú 

byf prekročené a určujú sa podľa akosti, 
zdatnosti a veku koní, podľa prílohy, kto
rá je súčiastkou tohto nariadenia. Smerné 
ceny určí vždy ku dňu 1.januára,1.apríla, 
1.júla a 1.októbra každého roku — a za 
mimoriadnych pomerov tiež od prípadu 
k prípadu — Ministerstvo národnej obra
ny po dohode s Ministerstvom hospodár
stva a Cenovým úradom.

f) Preberná cena koňa 6a urči vojen
ským zástupcom a zverolekárom. Ak drži
teľ nesúhlasí 6 cenou preberaného koná, 
poíažne koňa prijatého podľa § 18 ods, 5, 
ktorú komisia určila podľa ods.lt treba 
cenu koňa ufitáliE odhadom] so zreteľom 
na jeho vojenské určenie. Odhad vykoná 
zástupca vojenskej správy, zverolekár a 
určený prísažný odhadca. Ak nie 6Ú vše
tci traja jedného názoru, rozhodne väčši
na hlasov; ak sú všetci traja rozdielneho
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ňa zapíše sa do evidenčného listu a ostat
ných výkazov až pri prevzatí koňa vojen
skou správou do používania alebo vlast
níctva.

C) Proti cene určenej podfa ods. 2 niet 
opravného prostriedku.

Čl.IIL

Ustanovenia § 22 sa zrušujú a nahra
dzujú takto:

(l) Ak je nariadené povolanie koní, je 
povinný každý droite! predviesť a odo
vzdať alebo dať predviesť a odovzdať svo
je evidenčné kone v určený čas na pre
beracie miesto, a to riadne okuvané a vy
strojené dobrou ohlávkou a o hlávkovým 
povrazom; okrem toho je držiteľ povinný 
odovzdať na odovzdávacom mi&ste krmivo 
vo výmere nariadenom v evidenčnom liste. 
Ak nemôže držiteľ evidenčného k-ona 
predviesf osobne alebo zástupcom, je po
vinný to hneď hlácif obecnému (mestské
mu) úradu miesta pobytu; obecný starosta 
miesta pobytu určí z osôb  ktoré nie sú 
povinné nastúpiť do činnej vojenskej sltiž- 
by, vhodnú osobu, ktorá úkon vykoná; tá
to osoba je povinná poslúchnuť rozkaz, a<k 
nemá dôvodov, ktoré by podľa § 68 zá
kona č. 13V1936 Sb. z. a n. oslobodzovaly 
ad osobných úkonov.

*

(2) Držiteľ evidenčného koňa hradí zo 
svojho výdavky, spojené s dopravou a 
stravovaním koňa až do odovzdacieho 
miesta; to isté platí o zpiatočnej doprave 
neprehraných koní.

C) Evidenčné kone sa preberajú vojen
skou správou komisionálne v preberacom 
mieste. Preberajúce komisie koní skladajú 
sa zo zástupcu vojenskej správy ako pred
sedu, zo zverolekára, ktorý však môže byí 
v nevyhnutných prípadoch — pri nedo
statku zverolekárov — nahradený c½obou 
znalou koní, určenou vojenskou správou 
alebo okresným úradom, zo zástupcu obce 
a obecného (obvodného) notára obce, 
z ktorej sú kone predvádzané, zo zástupcu 
obce, v ktorej sa kone preberajú (prebera
cieho miesta) a z prísažného odhadcu. Vo
jenský záslupca preberie hned v prebera
com mieste prebraté alebo odvedené ko
ne evidenčné, a to podľa vojnovej potre
by, Evidenčné kone neprebraté alebo ne- 
i.dvedené zoslanú, ak neboly uznané ne

spôsobilými, v moci držiteľa až do pre
vzatia vojenskou správou do používania 
alebo do vlastníctva.

C) Evidenčné kone preberá vojenská 
správa bud do používania, buď do vlast
níctva. Náhradu za používanie evidenč
ných koní určuje vládne nariadenie. Za 
evidenčné kone, ktoré vojenská zpráva 
prevezme hneď alebo neskôr do vlastníc
tva, ako aj za tie evidenčné konet ktoré 
prejdú do vlastníctva vojenskej správy 
podľa zákona po uplynutí doby určenej 
vládnym nariadením, vydaným na preive- 
denie § 12 ods.1,zapla'tí vojenská správa 
prebern-ú alebo obecnú cenu, určenú podľa 
§ 19, pričom v posledných dvoch prípa
doch 6a. započítajú do tejto ceny sumy, 
ktoré boly zaplat-ené ako náhrada za po
užívanie (§ 6 ods. 3).

C) Držiteľom evidenčných koní prislú- • 
cha za krmivo, ktoré priniesli so sebou a 
vojenskej správe odovzdali, primeraná ná
hrada, ktorej výšku určí vláda nariadením.

(°) Držiteľom evidenčných koní sa odo
berú pri prevzatí koní prvopisy evidenč
ných listov a vydá 6a im patvrdenie o pre
vzatí koní —, v ktorých sa napíše i suma, 
ktorá prislúcha za kone a krmivo.

(')O výplate súmt ktoré prislúchajú 
za kone a krmivo, platí obdobne ustano
venie § 147 zák.瓦!31/1936 Sb. z. a m

(8) Vojenská správa neručí až do pre
vzatia koní ich držiteTam za škody, ktoré 
povstaly na koňoch na ceste do prebera
cieho mieeta a zpät alebo na ňom.

Čl.IV.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia; vykoná ho minifiter ná
rodnej obrany so zúčastnenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.

Dr, Tuka v. r. 
Mach v. r.

Dr. Pružinský v. r.

Sivák v. r.
za ministra Dr. Fritza

Stano v. r.
aj za ministra Dr. Medrického

Čatloš v. r.
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Príloha h čL U. nariadenia s mocou záhona c. 2794941 SI. z.
(k § 19 ods,1 zákona).

T ab uï k a smerných cien.
k § 19 ods.1 zákona £.117/1924 Sb. z. a n. v zneni zákona č. 25/1936
Sb. z. a n.( opatrenia Stáleho výboru č, 29511938 Sb. z. a n. a nariade

nia § mocou zákona č, 279/1941 SI z.

Akosi II
koňa 蕾ゼ:
「血噺T)
triedy 1

Veková trieda koňa a jeho cena: [

1 1 2 3 I

itrojroÈnÿ : 
卜 leptokrvnÝ

až 9・roMy chladno- 
crvnÝ，4- až 13-ročný 

teplokrvný kôň
starý kôfi j

L 1 'Mimonadnej akosti Ks..................až Ka................ [JL

II. -

a) tažký 卜 1

b) stredný ||

c) lohky [[
d) mal# j]

卜

III.'

a) tažký ___1________________

b) stredný || ---------- :----------------------------- 一・

c) lahky 卜

d) malý

lv.

a) fažký 1
b) stredný

c] Íahký

i

d] m兩

v.

司 tažký

b) stredný

3c) Íahký

d) malý 1
Vysvellivkyí

Akos( koňa sa zapíše do evidenčného listu do Iriedy I. až V.
1 .trieda： mimoriidny — jedínečný kôň svojho druhu, mimairiadae výdalných chodov a nadpric  

merného vývinu, .plnej výkonnosti, vo veku od 3 do 8 rokov, majúci rodokmeň,
*

H. trieda: najlepší pracovný kô& — kôň bez chyby, .plnej výkoemosti,
II】•Lricda: dobrý pracovný ikoň — menei mohutný kôň svojho druhu, s chybnou slavbou, 6 chy

bami v chodoch, ktoré však vÝkonnost nezmenšujú a kôú je pňlom plne výkonný,
IV. trieda: priemerný pracovný kôň — kôň s chybnou koßlrou, stavbou a chybnými chodmi alebo 

s určitými nedostatkami, pre st&robu s obmedzenou výkonnostou, 
V. trieda: chvbný q opcilrcbovaný kôň.

Zdatnosf (kaliber) ko&a, ktorá má vplyv na c onu koňa:
a) tažký nonius alebo chladnokrvný kon,
b) stredný kôn. alebo kríženec chladnokrvného s teplokrvným koňom,

c) lahký kôft,
d) malý tažný alebo nosný kôň.
Vek koňa, klorý má vplyv na cenu koňa:
1. trojročný kôň teplokrvný,
2. g卜 až devàtroiny chladnokrvný alebo Štyri až dvaaás(ročný teplokrvný kôň,

3. starý kôn.
U vekovej >triedy 3. b u zvýšenehu veku ko fta berie sa osobitný zretef na cenu kofta.
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280.

Zákon
zo dna 18, decembra 1941, 
ktorým sa mení a doplňuje zákon 

o priamych daniach.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

Zákon č. 76 1927 Sb. z. a n. v zneni 
zákonov č. 180/1927, 167/1930 a 2264936 
Sb. z. a n.t vládnych nariadení č. 393/1938 
Sb. z. a n. (č. 2 1939 S b. L) a č. 160.1939 
SI.2., ako aj zákonov č. 60，1940,130 1941, 
180/1941 a 250;1941 SI. z. sa mení a do
plňuje takto:

Čl.1.

Ustanovenie § 15 č.1 pism. e) sa zru
šuje a nahradzuje takto:

lte) Priame dane 6 prirážkami (vyjmúc 
daň dôchodkovú a dávku z majetku a 
z prírastku na majetku podfa zákona č. 
309/1920 Sb. z. a n.), nakoľko boly sku
točne zaplatené (§§ 273 až 275) a ako 
laké vyberajúcim úradom podľa ustano
venia § 273 ods. 3 zaúčtované na nále
žitosti. ktoré 6a staly 6platnými v rozhod
nom období (§ 4). V tom istom rozsahu 
treba odpočítať aj iné verejnoprávne da
ne a dávky priamo predpisované (napr, 
daň z obratu), patronátne bremená a kon
kurenčné príspevky, zastupujúce župné, 
obecné a iné prirážky alebo dávky. U da
ňovníkov, ktorí vedú riadne obchodné 
knihy a ktorí na vrub kalendárneho roku 
zriadia rezervu pre všeobecnú daň zárob
kovú, odpočíta 6a od dôchodku kalendár
neho roku tiež táto rezerva, nakoľko je 
primeraná daní, ktorá bude vyrubená na 
daňový rok, a nakolko ju daňovník pre
ukázateľne použil v daňovom roku a to 
v lehote určenej v § 307 ods.1 č. 3 na 
platenie všeobecnej dane zárobkovej 6 pri- 
rážkanu. V hotovosti vrátené alebo pre
účtované preplatky uvedených daní a dá
vok s prirážkami a príslušenfitvom sú 
dani podrobeným príjmom( nakoľko boly 
pri vyrubovaní dane dôchodkovej ako 
srážky odpočítané.'1

Čl.2.

Ustanovenia § 179 ods. 2 sa zrušujú 
a nahradzujú takto:

,,(■) Rentová daň vyberaná urážkou po- 
dla § 180 činí šesť percent (6r<) z požit
kov dani podrobených.

Výnimkou činí táto daň:
a) dvanásť percent (12%) v prípadoch 

uvedených v § 180 ods, 2 č. 2 písní, c), 
b) desať percent (10%) z výkupných 

rent za poštátnené alebo trvale do štát
neho prevodzovania prevzaté podniky,

c) dvadsať percent (20%) z úrokov z 
úsporných vkladov na vkladné knižky a 
na vkladné listy, taíkliež z úrokov z vkla
dov na pokladničné poukážky( vydané 
peňažnými ústavmi a Slovenskou národ
nou bankou, ako aj z peňazí prijímaných 
jednotlivými podnikmi od vlastných za
mestnancov na zúrokovanie,

d) dvadsať percent (20%) z úrokov po
dľa § 180 ods, 2 č. 3,

e) desať percent (10%) z úrokov z úč
tov u Poštovej sporiteľne,

f) Štyri percentá (4%) z úrokov z diel- 
čích dlžobných úpisov korporácií na vy
beranie prirážok oprávnených,

g) jedno percento (1%) z úrokov zo 
záložných listov, ako i z dlžobných úpisov 
vydaných na podklade poskytnutých pô
žičiek, ak tieto listy a úpisy boly vydané 
krajinskými úvernými ústavmi a ústavmi 
pre záložné li«ty sporiteľní."

Čl.3.

Ustanovenia § 249 ods.1 písní, a) sa 
zrušujú a nahradzujú takto:

l(a) Pri dani dôchodkovej podľa bydli
ska daňovníka v posledný deň kalendár
neho roku (obchodného obdobia), poťaž
ne v deň zániku daňovej povinností; u 
komposesorátov a urbariátov podľa ich 
sídla( a ak ho niet, podľa miesta, kde bo
la ústredná správa komposesorátu alebo 
urbariátu v tuzemsku v posledný deň ka
lendárneho ľaku (obchodného obdobia), 
poťažne v deň zániku daňovej povinnosti. 
Ak mal daňovník niekoľko bydlísk v tu
zemsku, rozhoduje miefito, v ktorom bol 
prameň, poťažne najväčší prameň dôchod
ku; ak nebolo v tuzemsku takých prame
ňov, alebo ak ide o iné pochybné prípa
dy, rozhoduje bydlisko, v ktorom daňov
ník pobýval dlhší čas.

Pre daňovníka, ktorý nemal v rozhod
ný deň v tuzemsku bydlisko, je rozhodným 
miesto, kde bol v ten deň prameň dôchod
ku, poťažne najväčší prameň dôchodcu; 
ak neboly v tuzemsku také pramenet ale
bo ak ide o iné pochybné prípady, rozho
duje mie炉o, v ktorom daňovník v kalen
dárnom roku (obchodnom období) pobýval 
dihsi čas."
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známky, ktoré sa pokladajú v smysle § 3 
zäknna za prihlásené podľa zákona č. 261 
1940 SI. z.

§ 2, 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.
Stano v, r. • 

aj za tnmUlra Dr. Medrického.

Dr, Pružinský v. r.
Sivák v. r.

za minislra Dr. Fritza

CL 4.
しstanovenia § 293 ods. 3 6a zrušujú 

a nahradzujú takto;
,f) Nárok na dobropis majú tiež, a to 

bez ohľadu na výšku ročnej srážky, osoby 
povinné urážať dane (§ 28 ods.1,§ 180 
ods. 2, § 183 ods. 6), ak ich preplatia 
štátnej pokladnici. Dobropis sa tu vypočíta 
z preplatku, zisteného vždy ku dnu lehoty 
stanovenej na odvod srazenej dane. Usta
novenie ods. 2 platí tu obdobne. Pre
platok vzniklý na dani vyberanej srážkou 
nezakladá u daňového subjeklu nárok na 
dobropis.'*

Cl.5.
I1) Tento zákon 一 s výnimkami uvede

nými v ods. 2 a 3 — platí a nadobúda 
účinnost dňom 1.januára 1942.

(2) Ustanovenia čl.1 platia počínajúc 
daňovým rokom 1942.

(3) Ustanovenia čl.3 platia počínajúc 
daňovým Tokom 1941.

(')Tento zákon vykoná minister li- 
nancií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.

.• Dr. Pružinský v. r.

2S1.
Vládne nariadenie

zo dňa 19. decembra 1941
o predĺžení lehôt podlá zákona o nie
ktorých opatreniach aa ochranu známok

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 
zákona č. 26V1940 SI. z. nariaďuje:

§ L
I1) Lehoty upravené zákonom č. 261/ 

1940 SI. z. sa predlžujú pre cudzozem
ských prihlásavatclov takto:

a) lehota podľa § 4 ods.1 do 31.de
cembra 1942,

b) lehota na obnovenie známky pri
hlásenej podľa zákona č. 261/1940 SI. z. 
a uplynulá pred skončením lehoty uvede
nej pod písní, a) (§ 5 zákona], do 31.mar
ca 1943,

c) lehota na padanie žaloby podlá § 6 
ods. 2 sa predlžuje tak( že sa do tejto le
hoty nepočíta čas od 1.marca 1939 do 31. 
decembra 1942.

(a) Predĺženie lehoty podlá ods.1> pism, 
a) 6a vzťahuje aj na lehotu podîa § 3 i 
písní, b) zákona.

C) Predĺženie lehoty podľa ods.1. 
písní, b) a c) sa vzťahuje aj na ochranné

282.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 19. decembra 1941 
o predĺžení zmenkoprávnych lehôt. 
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 1S5/1939 SI. z. nariaďuje:
§ t .

Lehoty na uplatnenie a splnenie zmen
kových nárokov 6a predlžujú do 30. júna 
1942 ohľadom tých zmeniek, kde niektorá 
zo zmenkoprávne zaviazaných osôb alebo 
zmenkový veriteľ dňa 5. novembra 1938 
alebo neskoršie mali svoje bydlisko (sídlo) 
na území pripojenom k Maďarsku, alebo 
dňa 15. marca 1939 alebo neskoršie — na 
tej čiastke bývalej Česko-Slovenskei re
publiky) ktorú tvorilo územie Proteklorá- 
,tu Čechy a Morava a Karpatská Ukrajina) 

ako i na území pripojenom k Madarsku 
pri určení východnej hranice Slovenskej 
republiky.

§ 2.
Ustanovenie § 1 sa vzEahuje i na 

zmenky, kloré boly domicilované a splat
né u ústavov, ktoré majú sídlo na území 
Slovenskej republiky, ak sú splnené pod
mienky uvedené v § 1,

§3 .
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom 1.januára 1942; vykoná ho minisler 
pravosúdia so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r. 
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. 

Sivák v. r.
aj za ministra Dr. Fritza- 

Stano v. r.
aj za minislra Dr. Medrického.

Čatloš v. r.
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283.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 19. decembra 1941 

o prechodnej úprave niektorých zmenko- 
právnych lehôt

Vláda Slovenskej republiky podfa § 44 
zákona č.185 1939 SI. z. nariaďuje:

§ 1-
(*) Lehoty na uplatnenie a splnenie 

zmenečných nárokov 6a predlžujú do 30. 
júna 1942 pri tých zmenkách, v ktorých 
niektorá za zmenečne zaviazaných osôb 
alebo zmenečný veriteľ je vojenskou oso
bou v činnej elužbe, na mimoriadnom vo- 
jenskoni cvičení, poprípade v činnej služ
be za brannej pohotovosti štátu.

(2) Vojenským osobám v činnej službe 
sa kladú naroveň:

a) osoby, vykonávajúce služby podľa 
§ 28 písní, c) a d) zákona č. 20/1940 SI. z., 

b) osoby, vykonávajúce osobné úkony 
podľa zákona o obrane štátu,

c) osoby, vykonávajúce dobrovoľnú 
službu zdravotnú v armáde,

d) osoby, pridelené k službe armády, 
nakoľko nie 6Ú už zahrnuté pod písní, a) 
až c).

§ Z
Doba predĺženia podľa § 1 nezapočí

tava sa do doby premlčacej, ani do lehoty, 
v ktorej treba nárok zo zmenky uplatňo
vať alebo učiniť opatrenie na zachovanie 
práv zo zmenky,

§ 3.
Pri zmenkách, ktoré nespadajú pod 

ustanovenia § 1)ale ktorých platnosť na
stane do 30. júna 1942, tento deň v to po
čítajúc, dvojdenná lehota určená zmenko
vým zákonom na predloženie zmenky 
k plateniut protestu a k notifikácii, 6a pre
dlžujú na desaf dní.

§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosf 

dňom 1,januára 1942; vykoná ho minister 
pravosúdia so zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. 

Sivák v, r.
aj za minúlra Dr. Fritza.

Stano v, r, 
aj za ministra Dr. Medrického.

Čatloš v. r.

284.
Zákon 

zo dna 19. decembra 1941
o zmene zákona č. 232/1940 SI. z. o vy
užití liečivých a minerálnych prameňov na 

ciele verejného zdravotníctva.
Snem Slovenskej republiky sa usniesol 

na tomto zákone:

Člának L
Ustanovenie § 1 vety prvej zákona č. 

232/1940 SI. z. sa mení a znie takto:
‚‚Na ciele verejného zdravotníctva ale

bo z iných vážnych dôvodov verejného 
záujmu môže štát do 31.decembra 1942:

Článok íl.
Zákon platí a nadobúda účinnosť dňom 

1,januára 1942; vykoná ho minister vnú
tra 60 zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r. 

Mach v. r. 
Dr. Pružinský v. r. 

Sivák v. r. 
za minisLra Dr. Fritza 

Stano v. r. 
Čatloš v. r.

285.
Nariadenie 

s mocou zákona 
ヱ❶ dňa 19. decembra 1941,

ktorým sa rozširuje vládne nariadenie o 
obilných záložných listoch a verejných 
obilných skladištiach na niektoré polno- 

hospodárske plodiny.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

Ustanovenia vládneho nariadenia č. 
135/1939 SL z. sa vzťahujú aj na strukovi
ny, ktorými sa ro»zuinejú; suchá a vymlá
tená (vylúštená) fazuľa, hrach a šošovica 
každého druhu (nár. s mocou zákona č. 
36/1941 SI. z.) ako aj na tieto ďalšie poľno- 
hospodárfike plodiny: suchý a vymlátený 
makt pohanku, proso, viku, zimný hrach, 
pelusk^ konský bôb, lupinu, cícer a cirok 
každého druhu (§ 1 nariadenia s mocou 
zákona č. 229/1941 SI. z)
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Nariadenie s mocou zákona č. 185/1941 
SI. z. sa zrušuje.

§ 3.
Tolo nariadenie na.d'obúda účinnost 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho- 
ápodárslva so zúčaslnenými ministrami.

Dr, Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Sivák v. t. 
aj za ministra Dr. Fritza.

Stano v. r. 
ai za minietra Dr. Medrického.

Čatloš v. r.

‚エ
286.

Nariadenie 
s mocou zákona 

zo dňa 15. decembra 1941 
o vzdelaní a výcviku pôrodných pomocníc.

Vláda Slovenskej republiky podfa § 44 
zákona Č. 185/1939 SI. z. nariaduje:

§ t
Ustanovenia §§ 1 a 2 nariadenia 6 mo

cou zákona Č. 6/1940 SI. z. platia aj na 
prvý polrok 1942 e odchýlkou, že v tomto 
období má sa kanaf iba jeden výcvik pô
rodných pomocníc.

§ 2-
Toto nariadenie nadobúda účinnosf 

dňom 1.januára 1942； vykoná ho minister 
vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r.

Sivák v. r.
Dr. Fritz v. r.

Dr. Medrický v. r.
Stano v. r. 
Čatloš v. r.

287.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 15. decembra 1941 

o pomoci motorizmu.
Vlád-a Slovenskei republiky podľa § 44 

zákona č.1851939 SI. z. nariaduje:

Ustanovenia čl.I. Č.1,3, 6 a 10 vládne
ho nariadenia č. 252<1938 Sb. z, a n. nado- 
búdajú účinnosC až dňa 1.januára 1944 
a až týmto dňom zanikajú oprávnenia ma” 
jileí0V živností pre dopravu nákladov 
motorovými vozidlami únosnosti nad 
3.000 kg,

§2.
Nariadenie s mocou zákona č. 362'1940 

SI. z. 6a zrušuje.
§3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom 1.januára 1942; vykoná ho minister 
hospodárstva 60 zúčastnenými ministrami.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. PružínskÝ v. r.

Sivák v. r.
Dr. Fritz v. r.

Stano v. r.
Dr, Medrický v. r.

Čatloš v. r.

288. 
Zákon 

zo dňa 18, decembra 1941
o služobných platoch opatrovateliek 
na niektorých neštátnych opatrovniach.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol 
na tornio zákone:

§1 .
(l) Ministerstvo Školstva a národnej 

osvety v dohode s Ministerstvom vnútra 
a Ministerstvom financií môže niektoré 
neštátne opatrovne jestvujúce v deň nado- 
budnutia účinnosti tohto zakona, ak vy
hovujú podmienkam zák. čl.XV,1891 a zák. 
čl. XL/1913, vyhlásiE za potrebné s hla- 
diiska verejných záujmov.

ド)Za verejný záujem podTa odseku 1 
treba považovať najmä miestnu potrebu 
sverií opatrovni deti rodičov zárobkové 
činných a na to hmolne odkázaných.

-§ 2. ，
C) Pre opatrovatelky na neštátnych 

opatrovniach, vyhlásených za potrebné 
s Hadiska záujmov verejných podlá § 1, 
platia platové predpisy, platné pre opatro- 

I valeľky na štátnych opatrovniach.
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(•| Ustanovenie odseku 1 platí len pre 
opatrovateľky, ktoré v deň nadobudnutia 
účinnosti tohto zákona sú v činnej službe 
alebo vo výslužbe, alebo po tomto dni so 
súhlasom Ministerstva školstva a národnej 
osvety budú v činnej službe, poťažne vo 
výslužbe.

§3.
Aktívne a penzijné (zaopatrovacie) po

žitky opatrovateliek, pre ktoré platí tento 
zálľon a ktoré 6ú 31.decembra 1941 v čin
nej službe alebo vo výslužbe, treba 
6 účinnosťou od 1.januára 1942 upraviť na 
mieru, určenú platovými predpismi, plat
nými pre opatrovatelky na štátnych opat- 
rovniach.

§4.
Výdavky spojené 6 úpravou požitkov 

podfa tohto zákona hradia doterajší udržo- 
vatelia opatrovní.

§5.
(')Ak Ministerstvo školstva a národ

nej osvety v dohode 6 Ministerstvom fi
nancií — a nakoľko ide o opalrovne sväz
kov územnej samosprávy — aj v dohode 
s Ministerstvom vnútra uzná, že doterajší 
udržovatelia opatrovní, na ktoré sa vzťa
huje tento zákon, z vlastných prostriedkov 
nevládzu upraviť aktívne a penzijné 
(zaopatrovacie) požitky opatrovateliek po- 
dfa tohto zákona, poskytne im do výšky 
nedôchodku štátny príspevok.

ド)Podrobnosti o poskytovaní štátneho 
príspevku určí Minifiterstvo Školstva a ná
rodnej osvety v dohode 6 Ministeretvom 
financií 一 a nakoľko ide o opatrovme sväz
kov územnej samosprávy — aj v dohode 
s Ministerstvom vnútra.

.§ 6.

Tento zákon nadobudne účinnosť dňom 
1.januára 1942; vykoná ho minister škol
stva 6 ministrom vnútra a ministrom fi
nancií.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr, Tuka v. r. 

Mach v. r, 
Dr, Pružinský v. r.

Sivák v. r.

289. 
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 19. decembra 1941 
o revízii živnostenských oprávnenL
Vláda Slovenskej republiky podTa § 44 

zákona č. 185/1939 ŠI. z. nariaduje:

§ 1.
Účinnosť vládneho nariadenia č. 169/ 

1939 SI. z. sa predlžuje do 31.decembra 
1942.

§ 2.
Tato nariadenie nadobúda účinnosf 

dňom 1.januára 1942; vykoná ho minister 
hospodárstva s ministrom vnútra.

Dr, Tiso v. r. 
Dr. Tuka v. r. 

Mach v. r. 
Dr. Pružinský v. r. 

Sivák v. r. 
aj za ministra Dr. Fritza. 

Stano v. r. 
aj za ministra Dr. Medrického. 

Čatloš v. r.

290.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 19. decembra 1941 

o mimoriadnych zásahoch do oprávnenia 
hostinských a výčapníckych žívnostL
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuj«:

§ L
Účinnosf vládneho nariadenia č. 40/ 

1939 SI. z. 6a predlžuje d-o 31.decembra 
1942.

§ 2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dnom 1.januára 1942; vykoná ho minister 
hospodárstva s minie trom vnútra.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r. 
Dr. Pružinský v. r. 

Stano v. r. 
aj za minifi tra Dr. Medrického. 

Čatloš v. r.
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(3) Tlačivá uvedené v ods.1 vydá Slál- 
ne nakladateľstvo a dodá škóldozorným 
úradom, poťažne jednotlivým školám 
zdarma.

§3.
(')Každá meštianska a ľudová škola a 

detská opatrovňa (útulňa) je povinná vy- 
plnít «voj ročný Šlattstícký výkaz a 
ho príslušnému skôldozoroéinu úradu kaž
doročne najneskôr do 10. februára.

C) Škôldozarný úrad vyhotoví kon
centračné tabulky „N" a ”6“ podfa pri- 
elušných ročných štatistických výkazov a 
zašle ich «pólu 6 ročnými štatistickými 
výkazmi Štátnemu štatistickému úradu 
každoročne najneskôr do 15. marca.

(s) Pomocné školy a ústavy pre teles
ne alebo duševne chybnú mládež sú po
vinné vyplniť ročný štatistický výkaz „D" 
k 31.januáru a zaslať ho každoročne nai- 
neakôr do 10. februára Štátnemu štatistic
kému úradu.

Tuka v. r.

292.
Vyhláška 

predsedu vlády 
zo dňa 30. decembra 1941

o oprave tlačových chýb vzniklých pri vy
hlasovaní právnych predpisov v Sloven

skom zákonníku.

Podïa § 5 zákona č. 11/1940 SI. z. sa 
opravujú tieto tlačové chyby.

1. V druhom odseku vyhlášky ministra 
zahraničných veci č. 240/1941 SI. z. na
miesto „Dohoda podîa jej článku 36 nado
budla ...“ má byC správne “Dohoda podîa 
jej článku 94 nadobudla ..

2. V druhom odseku vyhlášky ministra 
zahraničných vecí č. 241,4941 SI. z. na
miesto „Dohoda podľa jej článku 94 nado
budla ..má byt správne „Dohoda podľa 
jej článku 36 nadobudla ..

3. Článok 2 slovenského lextu Ženev-

291.

Vyhláška 
predsedu vlády 

zo dňa 22. decembra 1941
o školských štatistických tlačivách.

Podlá § 4 zákona č. 330a940 SL z. vy
hlasujem:

§ 1-
Zrušuje sa platnosť štatistických tlačív: 
a) ročný štatistický výkaz „N" o sta

ve meštianskych a ľudových Škôl č. S 
1147,

b) koncentračná tabulka “N“ ročných 
šlalistických výkazov o stave meštian- 
ekych a ludových škôl c. S 1701,

c) ročný štatistický výkaz “M“ o sta
ve detských opatrovní a útulní Č. S 1010, 

d) koncentračná tabulka “M“ ročných 
štatistických výkazov o stave opatrovní 
a útulní č. S 1704 a

e) ročný žtati-slický výkaz „D" pomoc
ných škôl a ústavov pre telesne alebo du
ševne úchylnú mládež č. 7013, 
na ktorých príslušné školy, poťažne škôl- 
dozorné úrady, hlásily Štátnemu 虱atistic- 
kému úradu predpísané údaje o stave 
školy, žiactva a uciteîstva k i. októbru 
každého školského roku.

(り Správam škôl a ústavov uvedených 
pod pism. a) až e), poCažne škôldozorným 
úradom 6a nariaďuje, aby, 'počnúc škol
ským rokom 1941—1942, používaly pre 
štatistické účely tieto tlačivá:

a) ročný štatislický výkaz “N“ o me
štianskych a ludových školách k 31.ja
nuáru Č. S 1147 a D 1147,

b) koncentračná tabuľka “N-1”，”N・2“ 
a ,,N-3** ročných Štatistických výkazov 
meštianskych a ľudových škôl č. S 1701, 
一2, —3|

c) ročný štatistický výkaz ,Q“ o det- 
6kých opatrovniach a útulniach k 31.ja
nuáru č. S 1010, D 1010.

* . 
štatistických výkazov o detských opatrov
niach a útulniach č. S 1704 a

e) ročný Štatistický výkaz “D” pomoc
ných škôl a ústavov pre telesné alebo du
ševne úchylnú mládež k 31.januáru č. 
S 7013.

skej dohody pre zlepšenie osudu ranených 
a chorých v potných armádach (vyhláška

koncentračná tabulka „O" ročných | č, 241/1941 SI,叫 treba doplnit druhým 
odsekom tohto znenia:

“Avšak vojnu vedúcim ponechá sa 
možnosE v prospech ranených a chorých 
zajatcov, i nad mieru jestvujúcich záväz
kov, stanovil ufitanovenia, aké uznajú za 
vhodné.*'
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4. V článku 2 slovenského textu slo- 
vcnsko-nemeckej dohody o poručenstvách 
a opatrovnictvach (vyhláška č. 242/1941 
SI. z.) namiesto slov . .podľa článku 1, 
odseku 1,.má by[ správne........podľa 
článku 1(odseku 2 ,.

5. V § 51 ods. 2 vyhlášky d. 244/1941 
SI. z. namiesto „ ... piati § 27 v spojení 
6 § 41 učiteľského zákona'* má byf správ
ne „... platí § 27 ucitefskeho zákona 
v spojení s jeho § 41*'.

6, V § 52 vyhlášky č. 244/1941 SI. z. na
miesto “Za akých podmienok možno po- 
voTovat platí § 27 učiteľského zákona 

v spojení s jeho § 41." má byť správne „Za 
akých podmienok možno povoľoval učite
ľovi preddavok na služné, určuje § 28 uči
teľského zákona/'

； 7. Nadpis zákona č. 249/1941 SI. z. má
;správne znieť: „o členstve v správnych a 
1 dozorných radách účastinných spoločností 
i a družstevných sväzov."

8. § 4 ods. 2 zákona č. 249/1941 SL z. 
má správne znief: „Príslušné ministerstvo 
môže povoliť výnimku zpod ustanovení 
ods.1 pĹsm. a) a b), ak to vyžaduje verej
ný záujem.*'

Dr. Tuka v. r.

Tlat: Andrej v Bratislave, Trieda kráTa Alexandra C 12
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Sadzobné i 
tislo I

e) izolačná hmota z palenlných dosák, tiež vul
kanizovaná   

f) predmety pre technické a elektrotechnické 
účely, pre prístroje a nástroje atd. z tvrdej 
gumy, okrem vecí z tvrdej gumy hrubo lisova

ných, ktoré patria do sadz. pol. 314a). .
Poznámka. Na 6tavbu telefónov a mi

krofónov na dovolovací list, pod dozorom a 
podlá podmienok určených Ministerstvom fi

nancií   
g) kaučukové podložky potlačovacie a iné tech

nické potreby výslovne nemenované . .

321.

322.

323,

324, 

325.

326.

327.

328.

XXXI. Voskované plátno 
a tovar z nehe.

Voskované plátno, hrubé, nepotlačené; plátno asfal- 
tované................................................................................ 
Vozové plachty a iné prikrývky z hrubých látok, 
chemicky preparované v tkanine alebo v priadzi aie- 
bo na trené olejom, dechtom alebo tukovou smesou 
alebo týmito látkami napustené .

Pokrývky na podlahu z voskovaného plátna, linól^a, 
kamptulikonu a z podobných smesí:

a) až 2 mm hrubé...................................................
b) hrubšie ako 2 mm.............................................  

Knihárske plátno..........................................................

Voskované plátno výslovne nemenované‚标@ラ vosko
vaný mušelín a voskovaná dykyta:

a) tovar metrový s neohraničeným vzorom , .
b) tovar zhotovený na urč让ú mieru alebo tovar 

metrový s ohraničeným vzorom .

Tovar z voskovaného plátna, voskovaného mušelínu 
a z voskovanej dykyty, okrem tovaru sedlárskeho, 
remenárskeho a brašniarskeho;

a) tiež spojený s obyčajnými alebo jemnými hmo
tami ....................................................................

b) spojený s vefnii jemnými hmotami ,

Tovar tejto triedy vystrojený drahými kovmi: 
a) zlatom..................................................... .
b) striebrom................................................... .

XXXII, Kože vyrobené a 
kožený tovar.

K o ž e ;

Koža hovädzia a konská, vyrobená na spôsob po- 
došvíc (tiež na hnacie remene):

a) chrbáty (croupons):
1,čínené tríeslom , -
2. činené minerálnou sofou -

Colná sadzba 
všeobecná

•za 100 kg

600.—

600,—

bez cla

600.—

360.—

1.200.—

1,350,—
600.— 
100,—

1.875.—

2.125.—

2.000.—
3.800.—

25.500,—
18,000.—

750.—
1.000.—
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Sadzobné

329.

330.
331.

332.

333.

334.

335.

33包 
337.

338.

b) iná (okrem koze odpadkovej);
1 .činená trieslom .
2 . činená minerálnou soľou . .

c) koža odpadková....................... ,
Koža hovädzia a konšká, vyrobená inak ako na spô
sob podošvíc, tiež úplne upravená, avšak nelakovaná: 

a) farby prírodnej aleibo čierna.................  
b) iná................................................................

Koža teľacia, o'krem kože lakovanej ..( 
Koža capia, kozia a kozľacia, vyrobený tiež polirà, 
■nefarbená, bez ďalšej úpravy..............................  
Koža ovčia a jahňacia, vyrobsná, nefarbeuA, baz ďal
šej úpravy:

a) po rube pollená........................................... 
b) iná......................................................................

Poznámka, Ovčia a jahnacía koža len na・ 
činená, bez ďalšej úprav, dovážaná na osobitné j 
povolenie na výrobu usní určených pre brašniar-) 
stvo, ozdobníctvo, knihánstvo atd” avšak, s vy
lúčením koží určených na výrobu obuvi a ruka
víc podľa podmienok určených Ministeretvom 
financií................................................................

Koža capia, kozia -a kozľacia, upravená, okrem ko
že nikavičkárskej a kože lakovanej........................  
Koža ovčia a jahňacia, upravenáj okrem íože ruka
vičkárskej a kože lakovanej.....................................  
Koža rukavičkárska všetkých dnihov .

Poznámka. Rukavičkárska koza, vyveze
ná na farbenie a po farbení dovezená na dovo- 
ľovací list pod dozorom a podľa podmienok urče- 
ných Ministerstvom financií..............................

Lakovaná koža všetkých druhov............................ j
Koža výslovne nemenóvaná; pergamen: '

a) svínská koža; pergamen..............................
b) koža vtákov, plazov, obojživelníkov a rýb Î 
c) ostatné .............................................................i

Poznámky, ；
1.Odrezky a iné odpadky usní čís. 329, 330) i 

333—337 ........................................................I
2, Predmety vykrojené z kože, odkrojky a pruhy 

kože, ktoré boly vyrobené stmelením, vrezaním j 
alebo výkrojom okrás, dierkovaním, prešíva- 1 
ním, šitím alcf., vyclievajú sa ako kožený to
var výslovne nemencrvaný čísla 342, ak colný Í 
sadzobník inak neurčuje. !

Kožený tovar: |

Tovar sedlársky a remenársky! liti spojený s inými 
limolami: i

a) bez kovových $iičiasldk alebo fi kovaním, I 
prackami, krúžkann, obláčkami a inými i

しッ七ム•"エb. 
v"ク3エ»:厶

za 100 Zg

659,- 
750.- 
350.—

800.-
1.100.-
1.500.—

200.-

280.-
600.-

100.-

1.800.-

1.000.—
860.—

320.-
800.-

700.-
1400.-
1,000.-

215.-
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(")Minister financií si vyhradzuje tento 
paušál kedykolvek zrušiť; zásoby piva, 
ktoré v čase zrušenia paušálu budú u pod- 
nikatclov na sklade, budú pri dodávkach 
podliehať pravidelnej dani z obratu, a to 
i vtedy, ak už bol tento tovar zdanený 
paušálom.
ド)Táto vyhláška platí odo dňa 15. 

októbra 1941. Súčasne sa zrušuje vyhláška 
ministra financií č. 256 1933 Sb. z. a n., po
zmenená vyhláškou ministra financií č. 97/ 
1938 a 293,1938 Sb. z. a n.

Dr. Pružinský v. r.

229.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dna 11.októbra 1941

o úprave obchodu s niektorými poľnoho
spodárskymi plodinami.

Vláda Slovenskej republiky podlá § 44 
zákona č,105,1939 SI. z. nariaďuje: 

prevziať za Grndnc určenč výkupné ceny( 
a to do 30 dni odo dňa doručenia hlásenia.

§ 4.
Smluvy na dodávku pornohospo-dáľ* 

skych plodín, ak tovar nebol dodaný pred 
účinnosfou tohto nariadeniia, sú neúčinné.

§ 5.
Nezachovanie predpisov tohto naria

denia sa tresce ako priestupok obdobne 
podľa § 37 vládneho nariadenia č, 166/1939 
SI. z.

§ 6.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 

dňom vyhlásenia; vykoná ho minister ho
spodárstva so zúčastnenými minístram.*.

Dr. Tiso v. r.
Dr, Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r,

'aj za minisLra Dr. Fritza. Čatloš v, r.

円 Ustanovenia vládneho nariadenia E. 
166，1939 SI. z, a právnych predpisov toto 
nariadenie meniacich a doplňujúcich, plak 
né pre obchod s obi“ni^ vzEahujú sa aj na 
obchod s polnohospodárskymi plodinami, 
uvedenými v ods. 2.

(3) Poľnohospodárskymi plodinami (ods. 
1)sú: mak, pohanka, proso, vika, zimný 
hrach, peluška, konský bôb( lupina, cícerj 
cirok každého druhu, a to zdravé, suché a 
vymlátené.

C) Kto v deň nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia má v držbe 2 polnoho- 
spodárskych plodín, uvedených v § 1,ods. 
2, dohromady viac ako 300 kgt je povinný 
to hlásit do 10 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia doporučeným 
listom s udaním množstva a miesta usklad
nenia Obilnej spoločnosti pre Slovensko.

(つ Oznamovacia povinnosť podľa ods. 
1 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú 
v držbe poľnohospodárske plodiny z vlast
nej úrody alebo pre potrebu vlæstaého ho
spodárstva.

§ 3.
Obilná spoločnosť pre Slovensko je 

oprávnená zásoby oznámené podlá § 2f

230.
Nariadenie 

s mocou zákona 
zo dňa 11.októbra 1941.

ktorým sa predlžuje platnosť vládneho na- 
riadenia o ustanovení prechodného dozoru

a vnútenej správy na velkostatky.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 

zákona č. 185/1939 SI. z. nariaďuje:

§ t
Platnosť vládneho narisídenia. č- 39/1939 

SI. z. sa predlžuje do 31.decembra 1942.

§ 2.
Toto nariadenie platí odo dna 1.októ

bra 1941;vykoná, ho minís ter hospodár
stva po dohode s ministrom vnútra a mi” 
aistrom praivosúdía.

Dr, Tiso v. r. 
Dr. Tuka v. r.

Mach v. r.
Dr, Pružinský v. r. Dr. Medrický v. r.
Sivák v. r. Stano v. r.
aj za ministra Dr. Fritza, Čatloš V, r.
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231.
Vyhláška 

ministra financií 
zo dňa 8. októbra 1941

o dočasnom zrušení cla na liadok 
vápenato-amonnýr

C) Minister financií v dohode s Minister- 
sitvom hospodárstva zrušuje podfa § 1 vlád
neho nariadenia č, 157/39 SL z, clo na Há
dok vápenaito-amonný — sadz. pol.5990/2 
do množstva 10.000 ton s podmienkou, že 

ho bude použité výlučne pre rりľnohりqpり. 
dárske účele ako umelého hnojiva.

p) Dovoz v ods,1.uvedeného množstva 
tovaru tamtiež uvedeného musi sa u^ku- 
toénit cez colné úrady Čadca a Dev. Nová 
Ves, Kontrolou dovezeného množstva uve
deného tovaru poverujem coiný úrad Čad
ca.

(a) Tálo vyhláška nadobúda účinnosť 
dňom vyhlásenia.

Dr, Pružinský v. r.

TlaC: Andrej v Bratislave, Trieda kr&la Alexandra č.12.
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Článok 14,
Vylúčenie skúmania otázky viny.

Smluvné strany sa shodly, že požiadaná elrana nebude skúmať, Čí stí
haný je podozrclý alebo vinný z trcslného činu( ktorý sa mu kladie za vinu.

Článok 15.
Zásada výlučnosti.

í1) Vydaná osoba bez súhlasu požiadanej strany nesmie sa vziať do vyšetrova
nia, potrestať alebo treliemu štátu ďalej vydať ani pre čín spáchaný pred vydaním^ 
pre ktorý vydanie sa nepovolilo, ani nesmie sa obmedziť vo svojej osobnej slobode 
z iného, pred vydaním vzniklého právneho dôvodu. Právo volného edehodu vydanej 
osoby zaniká, ak neopustí územie požiadajúcej strany do jedného mesiaca po koneč
nom ukončení proti nej prevedeného trestného pokračovania, počítajúc do toho vý
kon trestu alebo ak potom, čo ho opusiil演 vrátila sa alebo vládou tretieho štátu bola 
znovu vydaná.

ド)Ak vydanie pre trestné stíhanie sa povolilo, je prípustné iné právne posú
denie činu, pre ktorý vydanie sa povolilo, keby povinnosť pre vydanie pre čin aj 
podľa jeho nového právneho posúdenia jestvovala podľa ustanovení smluvy.

(3) Smluvné strany sa zaväzujú, že vyhovejú žiadosti, ktorá sa má podať ce
stou predpísanou v článku 11,o vyšetrenie, potrestanie alebo ďalšie dodanie vyda
nej. osoby pre čín spáchaný pred vydaním, pre ktorý sa vydanie nepovolilo, keby 
jestvovala vydávacia povinnosť pre čin podľa ustanovení smluvy.

Článok 16.
Prevezenie.

(*) Smluvné strany sa zaväzujú, že svojím územím prevezú previnilcov, kto
rých vláda tretieho štátu vydala druhej strane.

ド)Povinnosti pre prevezenie niet,
a) ak podľa ustanovení smluvy vydanie stíhaného nemuselo by sa povoliť,

b) ak stíhaná osoba sa trestne stíha vrchnosťou požiadanej strany alebo ak 
proti nej je nariadená väzba vrchnosťou požiadanej strany z iných dôvodov.

(a) Články It až 13 platia primerane.

Článok 17.

Vykonanie vydania a prevezenie.

í1) Smluvné etrany sa zaväzujú dopraviť stíhanéhof ktorého vydanie alebo 
prevezenie sa má vykonať, na pohraničnú stanicu, na ktorej sa dohodnú.

(2) Prevezenie vykonajú úrady požiadanej strany spôsobom, ktorý uznajú za 
najvhodnejší.



Slovenský zákonník E.110, 461

Artikel14
Ausschluss der Prüfung der Scbuldlrage

Die vertragschliessenden Teile sind darüber einig, dass der ersuchte Teil nicht 
prüfen wird, ob der Verfolgte der ihm zur Last gelegten strafbaren Handlung ver
dächtig oder schuldig ist.

Artikel15
Grundsatz der Spezialität

(リ Der Ausgelieferte darf ohne Zustimmung des ersuchten Teils weder wegen 
einer vor der Auslieferung begangenen Tat, für welche die Auslieferung nicht bewil
ligt ist, zur Untersuchung gezogen, bestraft oder an einen dritten Staat weitergeliefert 
noch au-s einem sonstigen, vor der Auslieferung eingetretenen Rechtsgrund in seiner 
persönlichen Freiheit beschränkt werden. Das freie Geleit des Ausgelieferten er
lischt, wenn er das Gebiet des ersuchenden Teils innerhalb eines Monats nach dem 
endgültigen Abschluss des gegen ihn durchgeführten Strafverfahrens, einschliesfilich 
der Strafvollstreckung, nicht verlässt, oder wenn er, nachdem er es verlassen hat, zu
rückgekehrt ist oder von einer dritten Regierung von neuen! ausgeliefert wird.

(2) Ist eine Auslieferung zur Strafverfolgung bewilligt worden, so ist eine an
dere rechtliche Beurteilung der Tat, wegen deren die Auslicfemng bewilligt ist, zu
lässig, wenn die Verpflichtung zur Auslieferung wegen der Tat auch in ihrer neuen 
rechtlichen Beurteilung nach den Bestimmungen des Vertrags bestehen würde.

(3) Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, auf ein Ersuchen, da« auf 
dem im Artikel11 vorgesehenen Wege zu stellen ist, der Untersuchung, Bestrafung 
oder Weiterlieferung des Ausgelieferten wegen einer vor der Auslieferung begange
nen Tat, wegen deren die Auslieferung nicht bewilligt ist, zuzustimmenj wenn eine 
Verpflichtung zur Auslieferung wegen der Tat nach den Bestimmungen des VertrajJs 
bestehen würde.

Artikel16
Durchlieferung

(り Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, straffällige Personen, die 
eine dritte Regierung dem anderen Teile ausliefert, durch ihr Gebiet durchzuliefern.

(り Die Verpflichtung zur Durchlieferung besteht nicht,
a) wenn nach den Bestimmungen des Vertrags die. Auslieferung des Verfolg

ten nicht bewilligt werden müsste;
b) wenn der Verfolgte von einer Behörde des ersuchten Teils strafrechtlich 

? verfolgt wird oder wenn gegen ihn von einer Behörde des ersuchten Teils
aus anderen Gründen die Haft angeordnet ist.

(31 Die Artikel11 bis 13 gelten entsprechend.

Artikel17

j ： Durchführung der Auslieferung und Durchlieferung.

(i)Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, den Verfolgten, dessen 
Auslieferung oder Durchlieferung durchzuführen ist, an den zu vereinbarenden Grenz
ort zu befördern.

(2) Die Durchlieferung wird von den Behörden des ersuchten Teils in der 
Weise durchgeführt, die ihnen am geeignetsten erscheint.
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slroinych, clcktrolcchnickych, banských, 
lesných, chemických a poľnohospodár
skych. na príslušnom študijnom oddele
ní alebo patričnom odbore niektorej vy
sokej školy technického smeru;

b) pre civilných inžinierov zememerač- 
ských na oddelení zememeračskeho in- 
žinierelva vysokej, školy technického 
smeru alebo na bývalom geodetic
kom behu niektorej vysokej školy tech
nickej, ďalej do 1.marca 1934 na nie
ktorom inom odbore niektorej vysokej 
školy technického smeru, ktorého štát
ne skúšky obsahujú aj skúšku z vyššej 
geodézie;

c) pre civilných inžinierov banských na 
banskom odbore vysokej školy banskej 
a lesníckej v Banskej Štiavnici alebo 
vysokej školy banskej v Pŕibrami.
(：)Pre dosiahnutie oprávnenia civil

ného inžiniera elektrotechnického mož
no štúdiá preukázať aj vysvedčením o 
složení druhei štátnej skúšky z odboru 
pre stavbu strojov, ked v časet kedy boľa 
táto skúška, složená, nebolo ešte na tej- 
ktorej vysokej technickej škole osobitné 
oddelenie pre elektrotechniku.

(二)Ak ide o obdobné vzdelanie na nie
ktorej cudzozemskej vysokej škole rovna
kej úrovne, má záverečný cudzozemský 
študijný preukaz rovnakú platnost podľa 
odsekov 1 alebo 2 len po nostrifikovaní 
Ministerstvom Školstva a národnej osvety.

C) Študijným vysvedčeniam, uvedeným 
v ods.1 až 3, rovnajú sa obdobné vysved
čenia niektorej vysokej školy technickej 
alebo jej na roveň postavenej odbornej 
školy v bývalom Rakúsko-Uhorsku； získa
né najneskoršie 31.júla 1919.

(1 Študijným vysvedčeniam, uvedeným 
v ods.1 až 3( rovná sa dalej preukaz o tom, 
že žiadateľ dostal na niektorom odbore vy
sokej školy lechmckej v Budapešti diplom 
inžinieral alebo že nadobudol oprávnenie 
na užívanie titulu inžiniera .‚diplomovaný" 
podfa nariadenia č. 22.578"890 V. K. M. 
(uh. min. kultu a vyučovania) a to v obi
dvoch prípadoch najneskoršie 31.júla 1919,

Praktické zamestnanie.
§ 17.

(')Praktické zamestnanie treba pre
ukázať uspokojivým a hodnoverným vy
svedčením o íomt že uchádzač vykonal po 
ukončení predpísaných štúdií odbornú 
prax, trvajúcu najmenej pät rokov, a uchá- 
dzačj ktorý z príslušného odboru nadobu

dol doktorskú hodnosť, odbornú prax； 
trvajúcu najmenej štyri roky. Cns praxe od 
skúšky dospelosti až po druhú štátnu 'skúš
ku a čas, strávený v prezenčnej službe vo
jenskej alebo v náhradnej zálohe, ako aj 
počas mobilizácie alebo vojny, môže sa po- 
čitaC polovicou.

ド)Odborná prax musí byť vykonaná 
alebo u civilného inžiniera príslušného od
boru alebo u staviteľa (§ 34, ods.1)alebo 
pod vedením odborník-a vo verejnej alebo 
súkromnej službe alebo v štátnom podni'ku, 
fonde i základine, ktoré sú spôsobilé spro
stredkovať praktické vedomosti, potrebné 
prè príslušný odbor.

(3) Za ro-vnakú prax pokladá sa aj od
borná činnosť toho druhu na vysokých 
školách technického smeru.

(り O započítateľnosti odbornej praxe 
treba vypočuť Komoru; v sporných prí
padoch podïa ods. 3 je smerodajné stano
visko Ministerstva školstva a národnej 
osvety.

Skúška.
‘ § 18.

I1) Skúške pred komisiou, ktorú zriadi 
minister dopravy a verejných prác, možno 
sa podrobiť po ukončení predpísaných štú
dií a -po uplynutí Hroch rokov predpísanej 
praxe. Tu platí rovnako ustanovenie § 17. 
ods. L Ku skúške možno pripustiť len 
uchádzačov, ktorí -vyhovujú podmienkam, 
predpísaným v § 14, ods.1,písní, a) a b).

(2) Predmety skúšky sú:
a) národné hospodárstvo,
b) základy ústavného a správneho práva, 

■ c) zákony a nariadenia odborné í stavov- 
s¾é, vzťahujúce sa na povolanie civil
ného inžiniera príslušnej kategórie, 
f) Skúška z národného hospodársítva 

a ústavného a správneho práva ®a odpustí 
uchádzačam, ktorí sa preukážu vysoko
školskými vysvedčeniami o skúške z 'tých
to predmetov, alebo ktorí pri niektorej 
štátnej skúške podľa skúšobných predpi
sov, platných pre ich odbor, museli preuká
zať vedomostí z 'týchto predmdtov, ďalej 
uchádzačom, ktorí už nadobudli oprávne
nia civilného inžiniera niektorej kategórie.

(り Od skúiky sú celkom oslobodení:
a) profesori a súkromní docenti na vyso

kých školách technického smeru, ktorí 
učia praktickým odborom;

b) uchádzači o oprávnenie pre ka;tegórie, 
uvedené v § 2, ods.1,ak složili skúšku.
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predpísanú pre ustanovenie (alebo po
výšenie) technickým alebo meračským 
úradníkom L služobnej triedy v služ
bách štátu, jeho alebo ním spravova- 
vých po-dnikov, fondov alebo základín;

c) uchádzači o opätovné udelenie opráv- 
tneniai ktorých -predoislé oprávnenie 
zanŕklo podľa § 27, ods. 2, Č. 3, písm, b), 
f) Skúška uchádzačov o oprávnenie ci

vilného inžiniera lesného, složená podľa 
«tohto zákona, nahradzuje štátnu skúsku 
pre lesných hospodárov.

(°) Podrobnejšie ustanovenia o skúške 
a o skúšobnej ko*misii vydá vláda naria
dením.

povúmostE

§ 19.

Civilný inžinier nerobže byť súôasne za
mestnancom štáltu, jeho podnikov, fondov, 
alebo základín. To sa nevzťahuje na pro- 
íesorov, usít-anovených ga vysokých ško
lách technického smeru, ktorí prednášajú 
praktické predmety alebo predmety teore
tické, ak oprávnenie nadobudli predpísa
ným 6pôsobom) am na ich vedecké pomoc
né učiteľské sily, pokiaľ nie sú v inej štát
nej službe.

§ 20.

t1) Civilný inžinier za odmenu je povin
ný prispieť štátUj jeho podnikom, fondom 
aJebo základinám na každé vyzvanie žia
danou pomocou v technických veciach I 
svojho odboru miesto štátnych technických 
orgánov. Táto pomoc môže záležať v tom, 
že sa mu sverí vykonanie jednoUivých vý
konov, trvalý dozor 0a stavbu, vedenie 
stavby a pod.

(a) Civilného inžiniera nemožno bez 
jeho súhlasu zamestnávať úradnými prá
cami mimo obvodu okresného úradu (civil
ného inžiniera banského mimo obvodu ob
vodného banského úradu), v ktorom má 
svoje sídlo, ani dlhšie ako Iridsať dní do 
roka.

§ 21.

(り Civilní inžinieri sú povinní na svojich 
písomnostiach a pečiatkach použiť štátny 
znak v prípadoch § 11,ods.1.

(り Civilní inžinieri sú povinní pre vý
kon svojho povolania zriadiť vo svojom 
sídle riadnu úradnú míeslnosf a túto ozná* 
čiť svojím menom a ititulom. Svoju kance
láriu 6Ú civilní inžinieri povinní viesť 
osobne.

(3) Civilní inžinieri môžu pr jímať do 
svojej praxe kandidátov civilného inžinier
stva, ktorých musia zamestnávať len pod 
vlastným vedením a osobnou zodpoved- 
nosEou,

(り Civilní inžinieri sú povinní vydávať 
tým/to kandidátom vysvedčenia o ich 
praxi.

f) Civilní inžinieri sú povinní spravovat 
sa pri výkone svojho povolania ustanove- 
niami sadzobníka, ktorý s času na éas vy
dáva minister dopravy a verejných prác po 
vypočutí príslušných ministrov a Komory. 
V ítomto sadzobníku treba určiť í odme
ny za úkony civilných inžinierov, uvede
né v § 20.

§ 22.

I1) Civilný inžinier je povinný ohlásiť do 
15 dní každú zmenu svojho sídla prísluš
nému okresnému úradu. Ak sa prestahuje 
do obvodu iného okresného úradu, ohlási 
túto zmenu aj okresnému úradu nového 
sídla. U civilných inžinierov 'banských roz
hodný je obvod a príslušnosC obvodného 
banského úradu.

(2) O každom svojom presídlení upove
domí civilný inžinier aj Komoru.

§ 23.
Každý civilný inžinier je povinný viesf 

d eón ík s postupnými číslami o všetkých 
úkonoch, ktoré vybavil alebo dal svo- 
jím menom vybaviť.

Pobočné kancelárie,
§ 24.

(x) Civilným inžinierom nie je dovolené 
zri'aďoivať mimo svojej riadnej kancelárie 
pobočnú kanceláriu, v ktorej by prijímali 
príkazy.

ド)Pobočné kancelárie, zriadené na ob
starávanie jednotlivých prevzatých prác, 
treba po skončení týchto prác zrušiť.

Zánik oprávnenia.
§ 25.

(l) Opráľvntínie civilného inžiniera za
niká:

a) smrťou,
b) vzdaním sa oprávnenia,
c) prijatím štátneho úradu (§ 14, ods. 

2t písní, a) a § 19),
d) zbavením svojprávnosti a upadnutím 

do konkurzu.
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verejné záujmy, alebo vedomých nespráv
ností, alebo ak zaivŕniL chyby, kloré zrejme 
dokazujú, žc jeho činnosť neodpovedá pod
mienke potrebnej spôsobilosti,

b) ak vykonáva zamestnanie, kior包 sa 
nesrovnáva s povahou a ■výkonom povo
lania civilného inžiniera, alebo ak sa stal 
nehodným dôvery*

c) ak 6a dopustí (,krytia", za ktoré 
Ireba pokladať každé prevzatie vedenia 
inžinierskych prác, zadaných osobám ne
oprávneným.

P) Proti disciplinárnym usneseniam Ko
mory možno sa odvolaf na Ministerstvo 
dopravy a verejných prác, ktoré rozhodne 
s konečnou plalnosfou. Odvolanie treba 
podaf na Komore do 15 dní od doručenia 
usnesenia. Odvolanie má odkladný účinok.

C) Disciplniámy poriadok vydá vláda 
nariadením.

§ 28.
Komora môže civilného inžiniera sus- 

pendovaf, -ak je tento pod obžalobou pre 
zločin, alebo ak uzná za odôvodnené, aby 
so zretelom na priebeh trestného alebo 
disciplinárneho pokračovania nevykonával 
civilný inžinier svoju činnosť.

Trestné ustanovenia.
§ 29.

Kto užíva neoprávnene názov, ozna
čenie alebo pecaf, určené pre civilných 
inžinierov, kto užíva označenie, ktorým 
môže byť verejnosť uvedená do omylu( 
ako by šlo o civilného inžiniera, ďalej kto 
sa dal „kryť*' oprávnením civilného inži
niera alebo vykonáva práce do oprávne
nia civilného inžiniera spadajúce a nemá 
na to oprávnenie, potresce sa okresným 
(štátnym policajným) úradom, ak nejde o 
čín trestný súdne, pre priestupok peňaž
ným trestom do Ks 50.000. NevymožiteF- 
ný penazný .trest 6a premení na tresl za
tvorenia podFa miery zavinenia, najviac 
na jeden mesiac.

Ustanovenia prechodné.
§ 30.

Pre kandidátov, ktorí složili alebo slo
žia do konca roku 1948 druhú štátnu skúš
ku, skracuje sa predpísaný čas praktic
kého zamestnania (§ 17, ods.1)na polo
vicu a do neho možno polovicou zarátať 
aj čas praxe po skúške dospelosti alebo 
vo vojenskej službe.

2H

e) stratou štátneho občianstva, 
f) usnesením podľa § 27, vyslovujúcim 

slralu oprávnenia.
(-)V prípadoch, uvedených v ods.1, 

pism. b) až e), vysloví zánik oprávnenia mi- 
nisler dopravy a verejných prác na návrh 
Komory.

(]Zánik oprášenia vyhlási Komora 
v Oradných novinách.

Spoločnosti obchodného prava.

§ 26.
(*) Verejné obchodné spoločnosti a ko- 

mandilné spoločnosti môžu vykonávať prí
slušné oprávnenia civilných inžinierov iba 
vtedy, ak je civilným inžinierom príslušnej
kategórie v smysle lohlo zákona aspoň je
den spoločník, ktorý je oprávnený spoloč
nosť viest alebo zastupovať.

F) Ak prestane byt neočakávane jedi
ný oprá\Tiený civilný inžinier spoločníkom, 
povinná je spoločnosť do 6 mesiacov me
noval nového spoločníka — civilného in- I 
žiniera, ktorý bude poverený vedením ale
bo zastupovaním spoločnosti. Ak takáto 
podmienka nebola splnená, oprávnenie 
spoločnosti podTa ods.1 zaniká. Komora 
môže aj pred uplynutím týchto 6 mesiacov 
vymenovať odborníka — civilného inžiniera 
na odborné vedenie alebo zastupovanie 
spoločnosti a to na 摘 trovy.

C) Všetky okolnosti uvedené v ods.1 a 
2 povinné sú spoločnosti (ods.1)hlásiť 
Komore, ktorá dozerá nad dodržiavaním 
ustanovení lohtQ paragrafu.

Stíhanie porušenia povinností.
§ 27.

(り Civilní inžinieri podliehajú discipli
nárnej moci Komory( ak zanedbávajú svoje 
povinnosti ku Komore, ak poškodzujú váž- 
nost a dóstojnosf stavu civilných inžinie
rov, ak sa dopúšťajú „krylia'* (ods. 2, č. 3, 
pism, c) alebo ak inakšie porušujú povin
nosti, uložené im týmto zákonom.

(:)Komora môže: -
1. písomne pokarhať,
2. uložit peňažný trest až do Ks 

50,000,
3. vysloviť stratu oprávnenia civilného 

inžiniera na č^s alebo navždy, najmä:
a) ak sa dopustí civilný inžinier pri ve

dení alebo vykonávaní prác do jeho odbo
ru spadajúcich ťažkých alebo opätovných 
prečinovi ohrozujúcich a poškodzujúcich
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§ 31.

C) Diplomovaní inzinicri, inžinieri bez 
označenia „diplomovaní'* a oprávnení ze
memerači, ktorí vykonávajú oprávnenia, 
uvedené v § 32, ods. 3 a 4, podliehajú 
obdobne ustanoveniam tohto zákona,

ド｝ Ich práva, nadobudnuté za platno
sti doterajších predpisov, zostávajú ne
dotknuté.

§ 32.
P) Civilní technikovia, ktorí nadobudli 

oprávnenia podlá nariadenia Mi-iisterstva 
vnútra č. 8152/1886 alebo podľa nariade
nia č. 77/1913 r. z, alebo podľa vládneho 
nariadenia & 38/1934 Sb. z. a n,, a vy
konávajú do dňa účinnosti tohto zákona 
oprávnenie na území Slovenskej republiky, 
používajú názvy a výkonávajú oprávnenia 
podľa tohto zákona. Doterajší „civilní geo
metri a kultúrni technikovia" budú sa na 
budúce menovať „civilní inžinieri zeme- 
meračskí a kultúrni'*.

ド)Diplomovaní inžinieri a inžinieri 
bez označenia ,ldiplomovaný,,, 'ktorí vyko
návajú oprávnenia, nadobudnuté podľa 
bývalých uhorských právnych predpisov, 
môžu tieto oprávnenia vykonávať i na
ďalej v rozsahu, určenom lýmito pred
pismi, ak sú členmi Komory, musia však 
užívať len názvy, ktoré odpovedajú ozna
čeniu odborov, ktoré .absolvovali na vy
sokej škole technickej v Budapešti alebo 
na vysokej škole banskej a lesníckej 
v Banskej Štiavnici. Užívať názov a vy
konávať oprávnenia podľa tohto zákona 
môžu len vtedy, ak im bude udelené 
oprávnenie civilného inžiniera.

(3) Zememerači, ktorým bolo udelené 
oprávnenie podľa nariadenia č. 40/1909 
I. M. (uh. mm. spravodlivosti) alebo po- 
dla vládneho nariadenia č. 148/1922 Sb. 
z. a n., alebo podľa vládneho nariadenia 
č. 65/1930 Sb. z. a n., sú členmi Komory 
a môžu toto oprávnenie vykonávať aj 
nadalej v rozsahu, určenom týmito pred
pismi a budú užívať názov „civilný inži
nier zememeračsky •
-(り Pre civilných inžinierov zeme- 

meračských, ktorým bolo udelené opráv
nenie civilného geometra 6 obmedzením 
sídla na určitý súdny okres, platí toto ob
medzenie nadalej.

§ 33.
C) Uchádzačom o oprávnenie civilného 

inžiniera, ktorí sú diplomovanými inžinier
mi alebo inžiniermi bez označenia „diplo

movaný'*, ktorí sú členmi Komory a slo
venskými štátnymi občanmi a vykonávajú 
oprávnenie na základe úradného povole
nia, môže po vypočutí Komory Mini
sterstvo dopravy a verejných prác po 
dohode s Ministerstvom školstva a národ
nej osvety skúšku (§ 18) celkom odpu
stiť.

(2) Týmto uchádzačom možno po- 
vypočutí Komory ich samostatnú činnosť 
plne zarátať do praktického zamestnania ' 
(§ 17) od času, kedy sa stali členmi Ko
mory.

(a) V prípadoch, ked uchádzač vyko
nal svoje štúdiá po 31.júli 1919 v cudzine, 
zarátanie (ods. 2) je prípustné len, ak pre
nikaly o týchto cudzozemských štúdiách 
boly podTa platných predpisov noslríííko- 
vané,

§ 34.
f1) Oprávnenie staviteľskej živnosti (§ 

2 vládneho nariadenia č. 103/1925 Sb. z. a 
n.), získané najneskoršie dňa 31,decembra 
1944, zostáva nedotknuté.

Oprávnenie staviteľskej živnosti (§
2 vládneho nariadenia č.103 1925 Sb. z. a 
n.), získané po 31.decembri 1944, opráv
ňuje samostatne vyko-návať pozemné 
stavby----okrem rámových konštrukcií, 一 
ako aj všetky stavebné práce v takom roz
sahu, v akom sa vyskytujú pri pozemných 
stavbách v tomto odseku uvedených.

(3) Oprávnenie staviteľskej živnosti, 
uve-denej v ods. 2) možno rozšírif v po
mere k študijnej osnove odborných škôl. 
Takéto rozšírenie upraví minister hospo
dárstva v dohode s príslušnými ministrami 
a vyhlási v Úradných novinách.

Ustanovenia záverečné.
§ 35.

Týmto zákonom sa mení nariadenie 
č. 130/1917 r. z., klorým sa upravuje 
oprávnenie užívať stavovský názov 
nier'\ natoľko, že nabudúce môžu užívať 
názvov ,‚inžinier*' (Ing.) aj osoby, ktorým 
prislúcha podľa tohto zákona názov „civil
ný inžinier'*.

§ 36.
Ustanovenie § 251t ode. 2, písní, f) živ

nostenského zákona č. 259/1924 Sb. z, a 
n., že mu nepodliehajú úkony inžinierov a 
zememeračov podľa nariadenia č. 22.578/ 
1890 V. K. M. (uh. ministra kultu a vyučo
vania) o užívaní názvu ‚‚mžínier** a podľa, 
zákonného článku XXXIX/1908 a vládne-
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Skupina 111.
Výdavky na štálny dlh sú obsažené jednak v skupine I. „Vlastná štátna správa*' 
v kapitole 13, „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.

ョ
セ い‚， Kapi 同« Výdavky

Rýdzi úrok 
a úmor Správa Ühra

ミ [ Ks

1 fitíbiy dlh.

150,620.683 150,620.683
1 Vnútorný Štátny 心•Dlh zalo

žený a prechodný...... —
2 Zahruííaý dlh............... 一
3 Správne výdavky............. — 1,650.000 1,650.000

Úhrn skupiny III.... — 150,620.683 1,650.000 152,270.683

i

Príjmy
Rýdzi 
úrok 
a úmor

Správa Úhrn

Íl1 
i f

1

i.ŕ
í, £Ubiy dlh.
r

1 f Úhrada itílnymj podnikmi..............
2 ； Úhrada samosprávnymi sväzkami.........
3 ' Úhrada zo zvláiLoycb prameňov príjmových . . •
4 Úhrada ilátaou cprávou...................

53,655-745
1,167.319
1,034437

94,762-782 1,650.000

53,655.745
1,167319
1,034.837

96,412.782
1 !l1 Úhrn skupiny !!!,.<•

!
i f1 I
! í
ロ;1 í.• l________________

150,620.683 1^50.000 152,270.683
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Príloha B.

Mimoriadny rozpočet.
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9. Minísteretvo školstva a národnej osvety.

i 1941 _
エI£ & Štátne výdavky 1 r nadne mimoriadne úhrn

テ綽 Ks —
一

g 13 Titul13:
A. Osobne dávky ................ 30-000 — 30-000
B. Vecné rydivky ................ 26S-OOO -・ 268-000

Titul13. (úhro)... 298.000 一 298.000

乂 Príspevky;
B. Vecné výdavky .................. 20-490 —— 20.400

15 Kultus.
1 Rímsko-katolícky k ul tus:

A. Osobné výdavky ................ 12,603-000 —• 12,603-000
B. Vecné výdavky.............. ■.. 150.000 1,400.000 1,550.000

§ 1.(úhm)... 12,753-000 1,400-000 14,153-000

2 G r.-k a t o 1 i c k y kultus:
A. Osobné výdavky ................ 3,760-300 — 3,760300
B. Vccaé rýdavky .................. 56300 58.000 114-300

§ 2. (úhni)... 3,816-600 58-000 3,874.600

3a Er. a. f. kul tus:
A- Osobné výdavky.......... ; . . • 5,111-800 - 5,111-800
B. Vecné výdavky.................. 515-000 i 515.000

§ 3a. (úhrn)... 5,626 800 - 5,626.800

3b Ev. t e f. kultus:
A. Osobné výdavky ................ 340-200 - 340.200
B. Vecné výdavky .................. j 25-000 - 25.000

§ 3b, (úhrn),..
i

365-200 - 365.200

4 Pravoslávna cirkev： 1
A. Osobné výdavky ............... 70500 — 70500
B. Vecné výdavky ................. 10.000 10.000

§ 4. (úhrn),.. 80.500 -1 80.500

5 Židovský k u 11 u s: 1
A. Osobné výdavky .............. 300-000 -! 300.000

Titul15: 1
A. Osobné výdavky ............... . 22.ia5.800 - 22,185-800
B. Vecné výdavky .................  1 '756.300 1,458.000 2,214.300

1 Titul15. (úhrn)... 22,942-100 1,458000 1

1 24,400400



S 1 o v e n s k ý_z á k o n ni k č, L 63

9* Ministerstvo školstva a národnej osvety-
Ka
pi
to
la
 I

ョ

1 P
ar
ag
ra
í |

Štátne výdavky ''

i

1941
riadne | mimoriadne úhrn

Ka

9 ュ6

17

Preddavky udržovatefom neštát
nych meštianskych škôl a det
ských opa-trovieň na platy učiteľ-
>s k é an a penzijné p o ž i t k y os 6 b u či- 
teTských a profesorských:
A. Osobné výdavky ..................

Titul16. (úhrn)...

Státie nakladateľstvo:
A. Osobné výdavky ..................
B. Vecné výdavky....................

Titul17. (úhrn)

Kapitola 9.
A. Osobné výdavky:

Tit.1..................... ..
Tit. 2..............................
Tit. 3..............................
Tit. 4..............................
Tit. 5.............................
Tit. 6.............................
Tit. 7.
Tit. 8................... ..........
Tit. 9.............................
Tit.10.............................
Tit.11.
Tit.12........................... .
Tit.13.............................
Tit.14.............................
Tit.15.............................
Tit.16.............................
Tit.17.............................

，Ührn . . ■

2,745.000 2,745.000
2,745-000 2,745000

557.100
430-600 二 i

557.100
430.600

987.700 —— 987.700

6,239-200
3,244-900

160,729.000
19,559-600
7,780300

10,584.300
10,395.300

597-000

123-700
59-100
90.000
30-000

22,185.800
2,745-000
557.100

;

6,239-200
3244.900

160,729.000
19,559-600
7,780-300

10,584.300
10,395-300

597.000

123-700
59-100

* 90.000
30.000

22,185-800
2,745.000
557-100

244,920.300 一 244,920-300
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	Čiastka 28.	Vydaná dňa 7. júna 1941.	Ročník 1941.

	98.

	Vládne nariadenie zo dna 26. mája 1941

	o úprave niektorých služobných a platových pomerov úradníkov Slovenských železníc.

	§ 4.

	Dr. Tuka v. r. Stano v. r.


	100.

	Opatrenie

	Slovenskej národnej banky (& 28)

	101.

	102.

	Vyhláška Ministerstva národnej obrany zo dňa 4. júna 1941


	Slovenský zákonník

	103.

	Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dna 12. mája 1941

	Dr. Tuka v. r.

	v Berlíne«

	Verbálna n ó t


	104.

	Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dnä 12. mája 1941

	Convention ďUnion de Paris du 20 Mars 1883

	Parížska unijná dohoda zo dňa 20. marca 1883

	Son AltesaeSéréni^sime le Gouverneur d e Hongrie ;

	S a Majesté 1 e Sultan d u Maroc:

	Prezident Republiky P o Fs k e j: pre Poľsko :

	Article 2.

	Článok 1.

	Článok 2.



	Slovenský zákonník

	106.

	Nariadenie s mocou zákona zo dna 26. mája 1941

	107.

	108.


	Slovenský zákonník

	Právna ochrana.

	Článok 2.

	Rechtsschutz

	Artikel1

	Artikel 2

	Artikel 16

	Artikel17

	Artikel 18

	Rechtsauskünfte

	Záverečný protokol.

	1.	K článku 3:

	2.	K článku 6:

	3.	K článku 7:

	4.	K článku 17:

	5.	K článku 30:

	6.	K článku 34:


	•	Schlussprotokoll

	1,Zu Artikel 3:

	2.	Zu Artikel 6:

	3.	Zu Artikel 7s

	4.	Zu Artikel17:

	5.	Zu Artikel 30:

	6.	Zu Artikel 34:

	111.



	Slovenský zákonník

	110.

	Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dňa 24. mája 1941

	Dr. Tuka v. r.

	Všeobecné ustanovenia.

	Článok 3.

	Vecné obmedzenie vydávacej povinnosti.

	Článok 4,

	Politické činy.

	Politische Taten

	Článok 8.

	Predbežné vydanie.

	Artikel 22 Geschäftsweg für die Herausgabeersucheu.

	Doručenia.

	Článok 37.

	Staršie dohody.


	Záverečný protokol.

	Schlussprotokoll.

	ni.

	V	.

	112.

	Nariadenie $ mocou zákona zo dna 9. júna 1941 i

	Š L

	§ 3.

	§ 4.




	Slovenský zákonník

	113.

	Vyhláška ministra hospodárstva zo dná 20. júna 1941

	114.


	Slovenský zákonník

	Čiastka 34.	Vydaná 22. júna 1941.	Ročník 1941.

	115.


	Slovenský zákonník

	Slovenský zákonník

	117.

	Vyhláška ministra financií zo dňa 17. júna 1941

	118.

	Vyhláška Ministerstva národnej obrany zo dňa 25. júna 1941.

	§ 3.


	119.

	120.

	§4.


	121.

	Vyhláška ministra financií zo dňa 25. júna 1941

	122.

	Nariadenie s mocou zákona zo dna 25. júna 1941.

	§ L



	Slovenský zákonník

	123.

	Vyhláška ministra hospodárstva zo dňa 25. júna 1941*

	§ 4.


	126.

	127.

	Nariadenie s mocou zákona zo dňa 25. júna 1941.

	§4.


	128.

	129.


	Slovenský zákonník

	Čiastka 38.	Vydaná dňa 1.Júla 1941.	Ročník 1941.

	130.

	Zákon

	zo dňa 26. júna 1941

	Čl.2.


	§加	‚

	131.

	132.

	Zákon

	zo dna 26. júna 1941

	133.

	Zákon zo dňa 26. júna 1941

	§ 4.


	134.

	Vládne nariadenie zo dňa 28. júna 1941,

	Článok 1.

	Dr. Tuka v. r.

	Mach v. r.


	135.

	Zákon

	zo dňa 26. júna 1941

	§ 2.


	136.

	137.

	Čl.IL


	140.

	141.



	Slovenský zákonník

	142.

	Zákon zo dna 26. júna 1941

	§ 1.

	§ 4.

	§ 5.

	Prílcha - k § í, cds. 2 zákona č. 142/1941.

	1	.v katastrálnej obcí Ratkovské Bystré;

	3,	V nasledujúcom uvedené povrchové miery

	4.	V nasledujúcom uvedené pomocné diela:

	1400 z 31,decembra 1913 v okrese Dobšin*


	n.

	xin.

	XV.



	Sloveniký zákonník

	143.

	Nariadenie zo dňa 28. júnd 1941

	§ 1.


	145.

	146.

	Vyhláška predsedu vlády zo dňa 2. júla 1941


	Slovenský zákonník

	147.

	Vládne nariadenie zo dna 4. júla 1941.

	§ 2.


	148.

	§ 3.


	150. Vládne nariadenie zo dňa 20. júna 1941

	15í.


	Slovenský zákonník

	152.

	153.

	Nariadenie zo dňá 4. júla 1941 o pracovnej povinnosti Židov,

	§ 3.


	154.

	Vyhláška ministra financií zo dňa 14. júla 1941*

	§	2.

	§3	.



	Slovenský zákonník

	156.

	157.

	159.

	160.

	161.

	162.

	Vyhláška predsedu vlády zo dna 24. júla 1941


	Slovenský zákonník

	163.

	Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dňa 9. júna 1941

	Dr, Tuka v. r.


	medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou

	L Štátny dlh.

	HL Iné štátne finančné záväzky.

	V. Vynahradzovacie nároky.

	VI. GelbftDCtioanungsfBtper.

	VU. Obecne prospešné podniky« fondy a podobné inštitúcie,

	VIH. Záverečné ustanovenia.

	3.	Žfáfne pokladničné bony：

	4.	Dlhy netifrované:



	Slovenský zákonník

	164.

	Zákon zo dňa 15. júla 194£

	§ L


	165.

	Zákon zo dňa 22. júla 1941

	166.

	Zákon zo dňa 22. júla 1941

	§ L


	167. Zákon zo dňa 22. júla 1941

	168.

	Príprava hlavného pojednávania.

	Hlavné pojednávanie.

	Opravné prostriedky,


	170.

	Nariadenie s mocou zákona zo dňa 12. júla 1941

	o zpráve dovozu a vývozu niektorých druhov skleného lovani.

	§ 1.

	377

	379

	381

	ex 574 c


	171.

	Zákon zo dňa 15. júla 1941

	§ 2.

	§ 3.

	§ 4.


	173.

	Zákon zo dňa 22. júla 1941

	§ 1.


	174.

	Dr. Tuka v. r.

	Mach v. r.



	Slovenský zákonník

	§4.

	§工

	Dozor nad výrobou sulfitového liehu.

	Hospodárenie so sulfitovým liehom.

	§ 3.

	Záverečné ustanovenia.

	§ 4.

	§ 5.

	177.



	Slovenský zákonník

	178.

	§ 1.


	179.

	Vládne nariadenie zo dna 29. júla 1941

	Dr. Tuka v. r.


	SKUPINA I.

	Drevo.



	Slovenský zákonník

	180.

	Zákon zo dňa 31.júla 1941v

	§ t


	184.

	Nariadenie s mocou zákona zo dňa 29. júla 1941

	§ 4.


	185.

	§ t



	Slovenský zákonník

	186.


	Slovenský zákonník

	187.

	Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dňa 25. augusta 1941

	DOHODA

	I.	Všeobecné zásady o prevzatí a rozdelenL

	Článok 4.

	III. Prevzatie a rozdelenie odpočivných a zaopatrovacích bremien.

	IV.	Úprava záväzkov z povinného ručenia.

	Článok 15.

	VL Záverečné ustanovenia.



	Slovenský zákonník

	188.

	Popis

	bankovky stokorunovej zo dňa 7. októbra 1940.

	190.

	Nariadenie

	§ 4.


	192.

	.Nariadenie zo dna 21.augusta 1941

	193.

	Vládne nariadenie zo dňa 21.augusta 1941

	194.

	§8.


	195.

	Nariadenie s mocou zákona zo dňa 21.augusta 1941

	§ L


	196.

	Nariadenie s mocou zákona zo dňa 21.augusta 1941

	197.

	Nariadenie s mocou zákona zo dna 21.augusta 1941


	Síovenský zákonník

	§ 4.

	Evidencia,

	Iné obmedzenia,

	§ 69.

	§ 80.

	HLAVA L

	HLAVA II.

	§ 88.

	Výkup nehnuteľností na exekučnej dražbe Židmi kúpených.


	HLAVA VIL

	HLAVA Vili.

	O dôvenúkoch.

	Diel tretí, O dočasnej správe.

	Osobitné ustanovenie o štátnych zamestnancoch.

	ČASŤ DVANASTÆ Záverečné ustanovenia,

	199.



	Slovenský zákonník

	200.

	Nariadenie s mocou zákona zo dna 10. septembra 1941

	§ 4.


	201.

	Vyhláška ministra financií

	zo dňa 18, augusta 1941ヽ

	§ 2.

	§Z


	§工

	205.

	Vyhláška predsedu vlády zo dna 10. septembra 1941v ktorou sa uverejňuje rokovací poriadok

	§ 2.

	Složenie Senátu,

	§ 3.

	Konanie,

	Rozhodnutie.

	Záverečné ustanovenia.




	Slovenský zákonník

	206.

	Vládne nariadenie zo dna 29. júla 1941,

	§ 8.

	Záverečné a priechodné ustanovenia-


	207.

	Vyhláška ministra financií zo dňa 9. septembra 1941

	208.

	Vyhláška ministra financií zo dňa 2. augusta 1941

	209.

	210.

	Vyhláška Ministerstva národnej obrany zo dňa 10. septembra 1941


	Slovenský zákonník

	Slovenský zákonník

	213.

	Zákon

	(zo dňa 17. septembra 1941

	§ 3í.

	Trestné ustanovenia.


	215.

	216.

	Zákon zo dňa 24. septembra 1941

	218.

	§ L

	B. Náhradná dávka za daň z liehw


	220.

	§ h

	O dôchodkovom dozore.


	§工

	Ohláška



	Slovenský zákonník

	221.

	Üvodné ustanovenia.

	Popis služobnej rovnošaty,

	§ 3.

	Služobná rcvnošata a služcbné odznaky ako naturálny príjem.

	Všeobecné a prechodné ustanovenia«

	Záverečné ustanovenia,


	222.

	Vyhláška ministra financií zo dňa 1.októbra 194í

	223.

	§ 6.

	§ 7.

	§ 19.

	Záverečné ustanovenia.

	§ 38,

	Dr, Tiso v. r.

	Dr. Tuka v. r.


	224.

	§ 6.



	Slovenský zákonník

	225.

	Ústavný zákon zo dňa 7. októbra 1941.

	226. Zákon zo dňa 7. októbra 1941

	S 5.

	§ 7.


	227.

	§ L

	§4.


	228.

	Vyhláška ministra financií zo dna 11.októbra 1941


	Slovenský zákonník

	232.

	Zákon

	zo dna 7. októbra 1941

	§ 39.

	§ 40.

	§ 4L

	§ 42.

	§ 43.

	§ 44.

	§ 47.

	§ 71.

	§ 95.

	§ 96.

	§ 97.

	§ 214.

	§ 341.

	§ 344.

	§ 411.

	§ 413.

	§ 414.



	SBovQE¾sGiý zákonník

	§ 8.

	§ 9.


	Slove n sky—za konnik

	Čiastka 64.

	Roční« 1941.

	234.

	Zákon

	235.

	Zákon zo dna 14. októbra 1941

	§ 3.


	236.

	Nariadenie s mocou zákona zo dna 17. októbra 1941

	237.

	238.

	Vyhláška vlády Slovenskej republiky zo dňa 30. októbra 1941

	§ 1.



	Slovenský zákonník

	239.

	Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dna 10. októbra 1941

	Dohoda

	¾lrtifcl 3

	Článok 4.

	Článok 6.

	Článok 7.

	Článok 8.



	Slovenský zákonník

	Z a Juhoafrickú úniu:

	p. Erik Hendrik Louwa,

	Za Indiu :

	Jeho Veličenstvo kráľ bulharský:

	Prezident Chilskej republiky:

	Pour ľU sion d e 1*A f r i q u e d u S u d :

	Pour ľ I n d e:

	p. Gustave M. Rasmussena,

	M. Gustave Rasmussen,

	Le Président de la République d'Estonie :

	Le Président d e 1 a République d e Finlande:

	Jeho Veličenstvo cisár j a p o n s k ý :

	Sa Ma j est é l'Emp ereu r d u Japon :

	Jeho c i s á r s k >C' V elič en s t vo šach p e ris k ý :

	Prezident Poľskej r e p u b 1 í k y :

	p. Joseph Gabriel Prackího, (

	S a Majesté 1 e R o i des Serbes, Croates et Slovènes :

	Le Conseil F édér al Suivis e :

	M. Paul Dîuichertf

	1,Všeobecné ustanovenia.

	2.	Disciplinárne tresty.

	2.	Peines disciplinaires.

	3.	Súdne stíhanie.

	3,	Poursuites judiciaires.

	Vzor dohovoru

	I. — Vedúce zásady pre priamu repatriáciu a ošetrcvanie v neutrálnom štáte,


	Accord-type

	III,	— Všeobecné poznámky.

	III. — Observations générales.


	241.

	Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dňa 9. septembra 1941

	Jeho Veličenstvo krá! bulharský:

	Prezident Chilskej republiky:

	Prezident Čínskej republiky:

	p. Chi Yung Hsiao,

	p. Henri WassH Simaiku,

	Prezident Estónskej republiky:

	Jeho Najjasnejšia V ýs osť regent Maďarska:

	M, Henri Wassif Simaika,

	Prezident Lotyšskej republiky:

	L e Président de laRépublique d e Lettonie:

	Slovenský zákonník 241.

	Kapitola II.

	O zdravotných útvzroch a zariadeniach.

	Des bâtiments et du matériel.

	Kapitola V,

	O zdravotníckych transportoch.

	Záverečné ustanovenia.

	Disposition finales.



	Slovenský zákonník

	242.

	Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dňa 3. novembra 1941

	a

	úprave podľa práva o pôl'ohe veci.

	2Irti!cí 4

	弘[titel 5

	èrtiti 6

	1.Zbavenie svojprávnosti.

	Článok 9.

	2. Opatrovníctvo nad plnoletými.

	Tretia čas C

	Záverečné ustanovenia«

	Záverečný protokoL

	G 由 luBprotololl


	243.

	Vyhláška ministra financií zo dna 5. novembra 1541

	§ 6.

	§ 7・

	§ 8.

	§ 9.


	L DIEL.

	Začiatok služobného času.

	Služobná prísaha a sľub.

	Osobný výkaz.

	§ 12.

	Kvalifikácia.

	§ 13.

	Kvalilíkačné komisie a ich složenie.

	§ 15.

	§ 16.


	II. DIEL.	•

	Služobná poslušnosť.

	Služobné tajomstvo.

	Chovanie sa.

	Služba v brannej moci.

	Pobyt.

	Sobáš.

	Prázdniny a dovclenka.

	§ 41.

	§ 42.

	§ 44.

	Platy.

	Preddavok na služné.

	Odpočivné a zacpatrovacíe platy.

	*	Preloženie*

	Služba v štátnych úradoch.

	Pokračovanie pri preložení na odpočinok (na dovolenku s čakateľným).

	Zrušenie služobného pomeru,

	§ 82.

	§ 83.

	§ 86.

	Disciplinárne tresty,

	Disciplinárne komisie a strany.

	Disciplinárne komisie.

	Príslušnosť.

	Složenie dísciplínániych komisií.

	Disciplinárni zástupcovia.

	Obhajovanie.

	Presunutie príslušnosti.

	Vylúčenie a odmietnutie.

	Disciplinárne pokračovanie.

	Zavedenie.

	Odkaz na ústne pojednávanie a zastavenie pokračovania.

	Ústne pojednávanie.

	Vykonanie rozsudku.

	Obnova pokračovania.

	Suspendovanie.

	Opravné prostriedky a lehoty,

	Osobitné ustanovenia pre učiteľov na odpočinku.

	Prechodné ustanovenia.

	Úrady učítelom služobne priamo nadriadené.

	Predstavení učíteTov,

	Záverečné ustanovenie«

	§ 158.



	Slovenský zákonník

	245.

	Vládne nariadenie f zo dňa 30. októbra 1941.

	Výška hlavného platu a vedľajších platov, § 8.

	Zákonné srážky, §9・

	Voľba hlavného a vedlajšieho platu.

	Určenie platu z úradu.

	Zisťovanie z úradu.

	Osobitné ustanovenia o poslancoch.


	246.

	Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dňa 3. novembra 1941

	a

	Článok 3.

	Dodávanie na požiadanie.

	Článok 5.

	Spôsob styku a jazyk.

	2?crfc^rsmcg unb Sprace

	Článok 6,

	Žiadosti súkromných osôb.


	21rti1"6

	¾lttilel 7

	6tf)lu^bcftimmungcn

	247.

	Vyhláška predsedu vlády zo dna 20. novembra 1941



	Slovenský zákonník

	§ 6.

	Prísaha poslancov.

	§ 7.

	Prísaha predsedu a podpredsedov.

	DIEL TRETÍ.

	§ 11.

	Podpredsedovia.

	Rečí.

	Poradie a trvanie rečí,


	DIEL DEVIATY.

	DIEL DESIATY.

	Sloboda snemového rokovania.

	Poslanecká imunita.

	249.

	§ 8.


	251.

	Vyhláška ministra financii

	zo dňa 10. novembra 1941



	Slovenský zákonník

	254.

	Vládne nariadenie zo dňa 21.novembra 1941

	255.

	Zákon zmenkový

	zo dna 20. novembra 1941.

	DIEL PRVÝ.

	§ 2.

	§ 3.

	§5

	§6.

	§ 7.

	§ 8-

	§ 9.

	§ 10,

	§ 16.

	Vlastná zmenka,

	§ 85.

	§ 87.

	§ 88・

	§ 96.

	256.

	Zákon šekový

	zo dňa 20. novembra 1941.


	DIEL PRVÝ.

	§ 2.

	§ 3.

	§ 4.

	§ 5.

	§ 6.

	§ 8.

	§ 9・

	§ 11.

	§ 12.

	§ 13,

	§ 15,

	§ 22.

	§ 24・

	§ 26.

	§ 27.

	§ 29.

	§ 30,

	§ 31.

	Hlava piata.

	Šek križovaný a šek zúčtovací.

	§ 43.

	§ 44.

	§ 45.

	1.Protest.

	2. Miesto a čas na predloženie šeku, na protest a iné právne úkony.

	§ SO.

	§ 87.

	§ 88.



	Slovenský zákonník

	257.

	Zákon

	zo dňa 25. novembra 1941

	§ &

	§ 9・

	§ 10.


	258.

	§ 1.

	Prvý dícL — Dovoz.

	Druhý dieL 一 Vývoz»

	9.

	356.


	55・ー

	Všeobecná poznámka k colnému sadzobníku dovoznému.


	DRUHY DIEL.


	Slovenský zákonník

	259. Zákon zo dňa 9. decembra 1941

	261.

	Vyhláška ministra financií zo dňa 18, novembra 1941

	262.

	, Zákon zo dna 9. decembra 1941

	DIEL L

	§ 8,

	§ 9.


	DIEL ni.

	263.



	Slovenský zákonník

	264.

	266.

	Nariadenie s mocou zákona zo dna 15. decembra 1941

	§ 3-

	§ 4.


	Slovensky zákonník

	267.

	Diel prvý. O výpovedi.


	269.

	Doplnok k soznamu prepychových predmetov a výkonov.


	270.

	Zákon

	zo dňa 18, decembra 1941

	Revízna komisia.

	Zamestnanci.

	§ 10.

	Štátny dozor.

	§ 17.

	Finančné úlavy.


	272.

	Vládne nariadenie zo dna 15. decembra 1941

	271.

	273.

	v iných majetkových podstatách.

	§ 1.


	274.

	Zákon

	zo dňa 19. decembra 1941»

	§工

	276.

	Nariadenie s mocou zákona zo dňa 19. decembra 1941

	Dr. Tiso v. r.


	277.

	Nariadenie s mocou zákona

	zo dna 19. decembra 1941,

	280.

	Zákon

	2S1.

	Vládne nariadenie

	zo dňa 19. decembra 1941

	291.

	Vyhláška predsedu vlády zo dňa 22. decembra 1941

	1164	—S 1 o v e n s k ý zákon n i k る•292.


	229.

	Nariadenie s mocou zákona zo dna 11.októbra 1941

	§ 4.

	§ 5.

	§ 3.


	230.

	Nariadenie s mocou zákona zo dňa 11.októbra 1941.

	§ t

	Skúška.

	‘	§ 18.

	Pobočné kancelárie,

	Zánik oprávnenia.

	Trestné ustanovenia.

	Ustanovenia prechodné.

	Ustanovenia záverečné.





